Innehåll
Kommunfullmäktige
2017-01-26

1

Svar på interpellation: Angående kostnader för inhyrd personal i Botkyrka
kommun (L)

2

Svar på interpellation: Angående Södertörns Energi AB (L)

3

Förvärv av Stockholm stads tomträttsmark

4

Kontaktlöfte - Strategi, policy och riktlinjer för telefoni och e-post

5

Policy för handläggning av ekonomiskt bistånd

6

Antagande av detaljplan - Lugnet 27

7

Ramavtal och plankostnadsavtal avseende detaljplaner för Södra Porten
och Botkyrka kyrkogård

8

Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 2016

9

Uppdrag om Upplev Botkyrka AB - inriktning och organisation

10

Avtal med Hågelbyparken AB för 2017

11

Borgensbegäran - Tullinge tennisklubb

12

Svar på motion: Körning av motorfordon på anvisad plats (TUP)

13

Svar på motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge (TUP)

14

Svar på motion: Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP)

15

Svar på motion: Säkerställ den kommunala ordningsstadgan (M) och (KD)

16

Svar på motion: Tumbastaden (M)

17

Svar på motion: Bygg småhus med flera lägenheter (L)

18

Svar på motion: Modernisera detaljplanerna i Tumba (M)

1 [2]

BOTKYRKA KOMMUN

Innehåll

Kommunfullmäktige
2017-01-26

19

Godkännande av fortsatt kommunalt uppdrag under tillfällig ändring av folkbokföringsadress

20

Anmälningsärenden

21

Avsägelser och fyllnadsval

22

Nya interpellationer

23

Nya motioner

24

Nya medborgarförslag

25

Enkla frågor

2[2]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-01-26

Plats och tid

Hallunda folkets hus, Bragesalen, kl.17:30 – 21:33

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Kommundirektör, Mattias Jansson, kanslichef Jakob Etaat, kommunsekreterare Erika Rönnestig

Utses att justera

Christina Zedell (S), Lars Johansson (L)

Ordningen för ärendenas

§§ 1,13, 2-12, 14-25

avgörande
Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, onsdagen den 1 februari kl.17:00

Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-25

Sara Hultqvist

Ordförande

Inger Ros (S)
§§ 1-13, 15-25

Mattias Gökinan (S)
§ 14

Christina Zedell (S)

Lars Johansson (L)

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-01-26

Anslaget den

Nedtas den
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Sara Hultqvist
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§1
Svar på interpellation – Angående kostnader för inhyrd
personal i Botkyrka kommun (L) (KS/2016:827)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-1215 § 252 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Angående kostnader för inhyrd personal i Botkyrka kommun.
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§2
Svar på interpellation – Angående Södertörns Energi AB
(L) (KS/2016:828)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Benny Ferdinandsson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-12-15 § 252 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Angående Södertörns Energi AB.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§3
Förvärv av Stockholm stads tomträttsmark (KS/2016:844)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal med Stockholm stad där
Botkyrka kommun köper 884 fastigheter upplåtna med tomträtt, 41
fastigheter upplåtna med gemensamhetsanläggningar och 7 fastigheter
upplåtna med arrende enligt bilaga A för en köpeskilling om
1 061 761 000 kronor med tillträde 2017-07-01.
2. Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal med Stockholm stad där
Botkyrka kommun köper 29 fastigheter upplåtna med tomträtt enligt
bilaga B för en köpeskilling om 523 587 000 kronor med tillträde
2018-01-01.
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra förvärv av Brunna Äng 1 när lagakraftvunnet beslut finns om
vilken tomträttsavgäld som ska gälla för den avgäldperiod som började
2014-04-01.
4. Köpeskillingen inklusive lagfartskostnaden (1,5 % av köpeskillingen)
finansieras genom nya lån.
5. Kommunfullmäktige beslutar att avgäldsintäkterna från den mark som
förvärvas ska tillfalla kommunstyrelsen. Eventuella administrativa merkostnader för samhällsbyggnadsnämnden hanteras år 2017 genom att
nämnden söker ersättning från kommunstyrelsens medel till förfogande
och för kommande år hanteras det i samband med Mål och budget för år
2018.
6. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra
en översyn av kommunens principer för tomträtter, till exempel vid omreglering av tomträttsavgälden, friköp med mera. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2017-12-31.
7. Botkyrka kommun förbinder sig att verkställa friköp på de villkor som
Stockholm stad har för de tomträttshavare som från och med nu och
fram till tillträdesdagen 2017-07-01 anmäler intresse för friköp. Detta
under förutsättning att friköpen ska vara slutförda 2017-12-31, därefter
lyder de under Botkyrka kommuns principer för friköp.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Samtliga ledamöter för (KD), (L), (C) och (TUP) reserverar sig mot avslagsbeslutet på tilläggsyrkandet till förmån för egna yrkanden.
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 1 lämnat ett förslag till beslut.
Stockholm stad köpte mark i Botkyrka kommun 1899 för att bland annat
trygga sin försörjning av mark till bostadsbebyggelse. Stockholm stad äger
därför en stor del av den tomtmark i Fittja, Hallunda och Norsborg som är
upplåten med tomträtt till AB Botkyrkabyggen, kommersiella fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och ett stort antal småhusägare. Stadens markägande utgör normalt sett inte något problem, men när det blir aktuellt med
nybyggande och fastighetsutveckling uppstår komplikationer som i praktiken kan hindra en ändamålsenlig stadsutveckling. Det är en fördel om Botkyrka kommun genom ett stort, strukturellt markköp kan överta Stockholm
stads roll som markägare och tomträttsupplåtare.
Köpet är uppdelat på tre olika kontrakt. Det första omfattar alla småhusfastigheter och flerbostadshusen med annan tomträttshavare än AB
Botkyrkabyggen samt arrendelotterna med tillträde den 1 juli 2017. Det
andra omfattar AB Botkyrkabyggens tomträtter, med tillträde den 1 januari
2018. Till sist har vi Brunna Äng 1 där Stockholm stad och tomträttshavaren
har ett ärende i mark- och miljödomstolen om vilken avgäld som ska gälla.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under diskussionerna med Stockholm
stad haft en nära samverkan med kommunledningsförvaltningen, som bland
annat gått igenom de ekonomiska konsekvenserna för kommunen. För att
vara intressant behöver en markaffär vara i stort sett kostnadsneutral - och
det är möjligt nu.
Ekonomiska konsekvenser

Som framgår av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse är ett
markköp i princip kostnadsneutral på kort sikt. Tomträttsavgälderna uppgår
sammantaget till 26,6 miljoner kronor, motsvarande 1,7 procent av köpesumman. Det är för närvarande marginellt lägre än räntan på ett tioårigt lån
med fast ränta. Med en mer normal blandning av lån med fast och rörlig
ränta och lån med kort respektive lång löptid är den förväntade genomsnittliga räntan lägre än 1,7 procent. Det gäller särskilt på kort sikt med nuvarande räntenivåer. Den förväntade initiala effekten är därför positiv för
kommunens ekonomi, det vill säga avgäldsintäkterna förväntas de första
åren överstiga de tillkommande räntekostnader som uppstår i samband med
markförvärvet.
På längre sikt är de ekonomiska konsekvenserna mer svårbedömda. Nuvarande avkastning på 1,7 procent av köpesumman är låg i ett längre perspektiv. Det är högst sannolikt att räntenivåerna kommer att vara väsentligt
högre om 5, 10 eller 20 år.
Grunden för avgäldernas storlek är markvärdet. Köpesumman utgår från nuvarande taxeringsvärden. Avgäldernas storlek och därmed kommunens intäkter bygger dock på taxeringsvärdena när nuvarande avgäld fastställdes.
Det är i många fall relativt långt tillbaka i tiden. Det innebär att även vid en
relativt försiktig beräkning av framtida avgälder, utifrån nuvarande taxeringsvärden och kommunens principer vid omreglering av tomträtts-
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avgälder, kommer dessa att öka väsentligt och ge intäkter som ungefär motsvarar 3 procent av köpesumman om 10 år. Det överensstämmer relativt väl
med marknadsbedömningar av räntenivåer om cirka 10 år. Eftersom markpriserna fortsatt kommit att öka sedan senaste taxeringar innehåller beräkningen dessutom en viss marginal för sjunkande markpriser.
Ett markköp av denna storleksordning innebär ett kommunalt risktagande.
Hur räntor och markvärden utvecklas på lång sikt går helt enkelt inte att förutse. Slutsatsen är ändå att villkoren och de ekonomiska förutsättningarna
för markköpet är goda. Även om det är svårt att uppskatta storleksordningen
är det också rimligt att förvänta sig att markinnehavet ger upphov till framtida exploateringsvinster.
Avgäldsintäkterna bör tillföras kommunstyrelsen

Avgäldsintäkterna från nuvarande tomträtter tillfaller samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden debiteras en räntekostnad utifrån markvärdet och administrerar och debiterar tomträttsavgälden.
För ett markköp av denna storleksordning är det rimligt med en annan ordning. För kommunen innebär markköpet ökade räntekostnader och ökade intäkter i form av tomträttsavgälder. Dessa matchas enklast mot varandra om
även avgäldsintäkterna tillförs kommunstyrelsen och därmed budgeteras och
redovisas tillsammans med finansiella kostnader och intäkter.
Administrationen av tomträttsavgälderna bör dock hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Det är rimligt att kompensera nämnden för eventuella
merkostnader som detta innebär. För år 2017 får det hanteras genom att
nämnden söker ersättning från kommunstyrelsens medel till förfogande och
för kommande år hanteras det i samband med Mål och budget för år 2018.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-12-15.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet § 2016-12-05 § 405.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Bo Johansson (S), Robert Steffens (C), Anders Thorén
(TUP) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yngve RK Jönsson (M) och Jimmy Baker (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Lars Johansson (L), Robert Steffens (C), Anders Thorén (TUP) och Stefan
Dayne (KD) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan
tilläggsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
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Ärende 3: Förvärv av Stockholms stads tomträttsmark
Förslag till beslut
Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Tullingepartiet yrkar:
1. Bifall till ordförandeförslaget
2. Regelverk och avgifter för småhus med tomträtter som ingår i markförvärvet ska vara
oförändrade i tio år. Därmed ska samma villkor som gällde före köpet från Stockholms
stad fortsätta att gälla.
3. Under denna tioårsperiod ska kommunen successivt avveckla sina tomträtter för
småhus genom att småhusägarna erbjuds att friköpa sin tomt.
Motivering
Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Tullingepartiet anser att grundtanken
bakom markförvärvet är riktig. Grundprincipen är att en kommun inte ska äga mark i en
annan kommun. Därför är det bra att Botkyrka kommun nu köper mark av Stockholms stad så
att kommunen får rådighet över den.
Vi ställer oss därmed bakom markförvärvet. Men vi har också invändningar i ärendet. Det
gäller den delen som avser mark som idag är upplåten med tomträtt med småhusbebyggelse.
Det finns en fara att småhusägarna i Norra Botkyrka kan drabbas av kostnadsökningar i
samband med att Botkyrka kommun tar över ägandet av marken från Stockholms stad. Därför
förslår vi att ärendet kompletteras med åtgärder så att den enskilde husägaren skyddas.
Vi menar att det regelverk och avgifter som gäller för tomträtterna för småhus idag ska vara
oförändrade under tio år framåt. Under denna tioårsperiod ska kommunen successivt avveckla
sina tomträtter för småhus genom att småhusägarna erbjuds att friköpa sin tomt.
Tomrätter för småhus förekommer idag till största del enbart i de norra kommundelarna och
därför är det också en rättvisefråga att tomträtterna blir färre och eget ägda tomter fler. Därför
ska tomträtterna på sikt försvinna enligt vår uppfattning.

Lars Johansson (L)

Stefan Dayne (KD)

Robert Steffens (C)

Anders Thorén (TuP)
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§4
Kontaktlöfte - Strategi, policy och riktlinjer för telefoni och
e-post (KS/2016:805)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar strategi, policy och riktlinjer för telefoni och epost. Dokumenten ersätter nuvarande telefonpolicy, riktlinjer och anvisningar för telefoni, samt policy för bemötande.
2. Kommunfullmäktige betraktar uppdrag 2016-06-21 §§ 148, 149 som genomfört.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 3 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag 2016-06-21, §§ 148,
149 att ta fram ett generellt kontakt- och servicelöfte där det tydligt anges
vad medborgaren kan förvänta sig när det gäller återkoppling på frågor,
synpunkter och kontakten med den kommunala verksamheten. Kontaktlöftet
består av en strategi, policy och två riktlinjer för telefon respektive e-post.
Riktlinjer för telefoni föreslås ersätta Telefonpolicy KS/2014:53 samt
Riktlinjer och anvisningar för telefoni. Kontaktpolicy föreslås ersätta policy
för bemötande KS/2005:69.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-12-05.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§5
Policy för handläggning av ekonomiskt bistånd
(KS/2016:818)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar policy för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
2. Tidigare av fullmäktige beslutade riktlinjer för ekonomiskt bistånd,
beslutas av socialnämnden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 4 lämnat ett förslag till beslut.
Socialnämnden beslutade för första gången om riktlinjer för ekonomiskt bistånd i november 2004. Kommunfullmäktige beslutade senast i mars 2016
om en revidering av riktlinjerna. Med anledning av att riktlinjerna enbart är
förvaltningsövergripande föreslås att tidigare riktlinjer ersätts med två styrdokument, en policy för handläggning av ekonomiskt bistånd som beslutas
av kommunfullmäktige och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd som beslutas av socialnämnden.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-11-22, § 151.
Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Mats Einarsson lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Av misstag har en felaktig version av sammanfattningen av ärendet SN
2016:155 använts i kommunstyrelsens handlingar och protokoll. Den korrekta
texten ska lyda:
”Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår att tidigare, av kommunfullmäktige i mars 2016
beslutade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, SN 2011:105, ersätts av två
styrdokument, Policy för handläggning av ekonomiskt bistånd och Riktlinjer
för handläggning av ekonomiskt bistånd. Policyn är ett styrdokument av sådan
principiell beskaffenhet som enligt 3 kap. 9 § Kommunallagen ska antas av
kommunfullmäktige. Riktlinjerna är enbart styrande för socialförvaltningens
enheter som handlägger ekonomiskt bistånd och kan därför antas av
socialnämnden.”
Mats Einarsson (V)
socialnämndens ordförande

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-01-09
Ärende 4

Policy för handläggning av ekonomiskt bistånd (KS/2016:818)

Utanförskap, som följd av långvarig arbetslöshet, bidragsberoende och dess
konsekvenser, är ett betydande problem som bidrar till ökade klyftor. Den som söker
bistånd på grund av akuta sociala problem eller tillfälliga ekonomiska svårigheter skall
snabbt erbjudas individuellt anpassat stöd inom socialtjänsten. Budget- och
skuldrådgivning skall alltid erbjudas den som söker ekonomiskt bistånd.
För de som blivit långtidsberoende av ekonomiskt bistånd är det extra viktigt att det
formas olika typer av, individuellt anpassade, komptenshöjande åtgärder och
arbetsrelaterade korttidsuppdrag som möjliggör tillträde/återgång till den reguljära
arbetsmarknaden. Insatserna skall ge tydligt stöd till egen självförsörjning.
Vi skulle vilja att det i riktlinjerna tillfördes att ekonomisk rådgivning i tidigt skede
skall ges när någon söker ekonomiskt bistånd, att det i riktlinjerna ändras så att
hembesök ”skall” göras, inte som nu, ”bör” göras, samt att vi gärna skulle se att man
såg över och utredde möjligheten att införa olika motprestationskrav.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Sid 1 (1)
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§6
Antagande av detaljplan - Lugnet 27 (KS/2016:842)
Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lugnet 27 med flera i
Hallunda.
Protokollsanteckning

Gabriel Melki (S) anför till protokollet att det finns ett skrivfel i texten. Där
det står vård- och omsorgsboende ska det stå gruppboende.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 5 lämnat ett förslag till beslut.
Planområdet är beläget i kvarteret Lugnet i norra Botkyrka. För området gäller detaljplan 53-08-IA fastställd 1971 samt detaljplan 53-28 fastställd 2008.
Lugnet 27 är avsedd för bostad och del av Hallunda 4:34 är planlagd för natur och bostäder.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett vård- och omsorgsboende motsvarande sex lägenheter. Samtliga lägenheter får tillgång till egen uteplats.
Kommunen äger marken inom planområdet som endast är 5700 kvm. Detaljplanen bedöms inte medföra någon risk för betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen har varit ute på granskning från den 9 juni till den 30 juni
2016. Efter granskningen framfördes önskemål från exploatören om ändring
av planförslagen. Anledningen var behovet av ett större gemensamt förråd
för de boende. En andra granskning genomfördes därför mellan 24 oktober
till den 7 november 2016.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-12-16, § 395.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§7
Ramavtal och plankostnadsavtal avseende detaljplaner för
Södra Porten och Botkyrka kyrkogård (KS/2016:841)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner bilagt ramavtal med Botkyrka Södra
Porten AB avseende ny detaljplan för fastigheten Eriksberg 2:136.
2. Kommunfullmäktige godkänner bilagt plankostnadsavtal med Botkyrka
Södra Porten AB avseende ny detaljplan för fastigheten Eriksberg 2:136.
3. Kommunfullmäktige godkänner bilagt ramavtal med Botkyrka församling
avseende ny detaljplan för fastigheterna Eriksberg 2:9, Eriksberg 2:27 och
Eriksberg 2:1.
4. Kommunfullmäktige godkänner bilagt plankostnadsavtal med Botkyrka
församling avseende ny detaljplan för fastigheterna Eriksberg 2:9, Eriksberg
2:27 och Eriksberg 2:1.
5. Kommunfullmäktige godkänner en utjämningsbudget för planeringsfasen för exploateringsprojekt Södra Porten och Botkyrka kyrkogård på
800 000 kronor.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 6 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunen har ingått ramavtal och plankostnadsavtal med Botkyrka Södra
Porten AB och Botkyrka församling avseende ny detaljplan för Södra
Porten och utvidgning av Botkyrka kyrkogård. Avtalen innebär att samtliga
kostnader för och i samband med framtagande av detaljplan bärs av
Botkyrka Södra Porten AB och Botkyrka församling men kommunen
behöver en utjämningsbudget under planeringsfasen för projektet på
800 000 kronor.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-20, § 287 om planuppdrag
för Södra Porten och Botkyrka kyrkogård (Dnr sbf/2016:314).
Botkyrka Södra porten till Stockholm (Södra Porten) är en del av Eriksberg
som enligt kommunens översiktsplan och program för området ska utvecklas till att bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Södra Porten
omfattar ett nytt handelsområde vid Eriksberg invid E4:an, en ny trafikplats
vid E4 och en omdragning av Hågelbyleden i utkanten av Eriksberg så att
den ansluter till den nya trafikplatsen. Kommunen och Skanska har under
flera år arbetat gemensamt med utvecklingen av området Södra Porten. 2015
bildade kommunen och Skanska ett gemensamt bolag, Botkyrka Södra
Porten AB.
Kommunstyrelsen beslutade om att ge positivt planbesked i juni 2014 för
utvidgning av kyrkogården runt Botkyrka Kyrka efter begäran från
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Botkyrka församling. Området ska utökas med plats för ytterligare gravplatser, cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar, ny ceremonibyggnad, minneslund, maskingård, bullervall, parkeringsplatser och ny
infart.
Botkyrka Södra Porten AB och Botkyrka församling har för avsikt att pröva
förutsättningar för en detaljplan för att möjliggöra utbyggnaden av Södra
Porten och utvidgning av kyrkogården. Området ska planläggas i två eller
flera etapper.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-12-06, § 393.
Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§8
Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 2016
(KS/2016:807)
Beslut

1. Kommunfullmäktige har tagit del av Mångkulturellt centrums utvärdering
av interkulturella strategin ”Provisoriska utopier.
2. Kommunfullmäktige betraktar utvärderingsuppdraget som fullföljt.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärende:
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att beakta
utvärderingens slutsatser och rekommendationer i slutversionen av Strategi
och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 7 lämnat ett förslag till beslut.
När kommunfullmäktige antog Strategi för ett interkulturellt Botkyrka den
17 juni 2010 (KS/2009:207), ingick det i beslutet att en extern utvärdering
av arbetet för ett interkulturellt Botkyrka skulle genomföras en gång per
mandatperiod.
Med Mångkulturellt centrums utvärdering ”Provisoriska utopier” har
kommunledningsförvaltningen fullföljt sitt uppdrag.
Målet med utvärderingen har varit att undersöka hur förståelsen för och
kompetensen kring interkulturalitet utvecklats inom kommunens organisation under de sex år som strategin funnits, samt i vilken mån och grad den
implementerats i kommunens förvaltningar och på verksamhetsnivå.
Under 2014 genomfördes en deluppföljning av interkulturella strategin på
kultur- och fritidsförvaltningen samt på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Uppföljningen presenterades för demokratiberedningen
och kommunstyrelsen i februari 2015.
Kommunstyrelsen gav då kommunledningsförvaltningen ett fortsatt uppdrag
att följa upp kommunens arbete för ett interkulturellt Botkyrka i enlighet
med uppföljningsanvisningarna som anges i Strategi för ett interkulturellt
Botkyrka.
Utvärderingen redovisar styrkor och svagheter med den kommunala förvaltningens interkulturella utvecklingsarbete, gör en jämförelse mellan interkulturella strategin och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka, och
lämnar ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet.
Bland styrkor lyfter utvärderingen att en långsiktighet byggts in i arbetet,
både genom att knyta upp oss till europeiska stödstrukturer (i brist på
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nationella stödstrukturer) samt arbetet med politisk konsensus mellan
blocken om att jobba i interkulturell riktning.
Bland svagheter lyfter utvärderingen att arbetet har varit underfinansierat i
relation till uppsatta ambitioner, samt att det finns ett för brett tolkningsutrymme av begreppet interkultur.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-12-16, § 34.
Yrkande

Ebba Östlin (S) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Björn Lagerstedt (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrade, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-01-09
Ärende 7

Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka
(KS/2016:807)

Vi moderater är kompromisslösa kring att det interkulturella samhällsbygget inte ska
innebära några kulturrelativistiska eftergifter. Tvärtom, basen måste vara sekulära,
västerländska demokratiska värderingar och ideal. När dessa är ömsesidigt accepterade
kan det interkulturella samtalet ta vid.
Jämställdhet mellan man och kvinna, att göra rätt för sig genom att arbeta och betala
skatt, respektera demokratin och rättsstaten, samt hysa tolerans för andra är konkreta
exempel på värden som vi inte kan kompromissa med.
Ni rödgröna är så rädda för att stöta er med vissa grupper (och förlora deras röster) att
de är beredda att blunda för hedersförtryck och föråldrad kvinnosyn, se mellan fingrarna
för patriarkala mönster och acceptera förortshuliganism. Ni går därför med på särkrav
som exempelvis könssegregerade badtider, även om det för jämställdhetskampen femtio
år tillbaka i tiden.
Nya undersökningar gjorda bland Botkyrkas skolelever visar att hedersförtrycket lever
kvar i kommunen, trots de rödgröna läpparnas bekännelse. Trots att vi påtalat hyckleriet
i många år försöker Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet spela med på
bägge sidor samtidigt (för att bibehålla era röster).
Det är vidare mycket bekymrande hur delar av primärt storstadsvänstern i Sverige
fortsätter att fokusera på människors hudfärg. I Botkyrka vill ni rödgröna till och med
börja dela upp människor i raser igen, bland annat genom insamlandet av s.k.
”jämlikhetsdata”.
Vi moderater tycker inte att vi i Sverige ska återgå till en terminologi som borde ha
förpassats till historiens skräphög efter andra världskriget och det Rasbiologiska
institutets avvecklande. Det är därför glädjande att regeringen i alla fall nyligen fortsatt
tar avstånd från användandet av begreppet ifråga.
Identitetspolitiken som förfäktas bidrar inte till en ökad integration. Pratet om
vithetsnormer och att vissa människor är ”rasifierade” (och då menar man alla ”ickevita”) bidrar bara till att slita isär samhället ännu mer och förstärka vi-mot-dem
tänkandet. Hur förenas egentligen det interkulturella samhällsbygget med att samtidigt
attackera majoritetsbefolkningen – utifrån deras vita hudfärg?
Skattefinansierade Mångkulturellt Centrum i Fittja, förefaller tidvis fungera som den
extrema vänsterns tankesmedja och en aktiv förespråkare av identitetspolitiska idéer.
Detta blev särskilt tydligt genom utställningen ”Varning för Ras” samt boken ”Om Ras
Sid 1 (2)

och Vithet i det samtida Sverige”. Vi moderater anser att skattebetalarnas pengar borde
användas till viktigare saker än via en omstridd akademisk vinkling underblåsa
rastänkandet – i det samtida Sverige.
Identitetspolitiken har nått vägs ände. Vi behöver ett Sverige som är mer inkluderande,
inte exkluderande. Vi behöver ett Sverige där alla, oavsett hudfärg eller etnicitet, står
upp för samhällskontraktet och först gör sin plikt innan man kan kräva sin rätt. Vi
behöver ett Sverige där alla människor har samma grundförutsättningar att lyckas, men
där det egna ansvaret betonas. Jämlika livschanser är inte detsamma som lika livsvillkor
oavsett den egna förmågan och prestationen.
Det identitetspolitiska experimentet bryter ner vårt samhälle inifrån, skapar konflikter vi
inte tidigare haft eller jobbat bort, ställer grupper mot varandra och cementerar
utanförskap.

Jimmy Baker

Stina Lundgren

Sid 2 (2)

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2017-01-26
Ärende 8 Utvärdering av Strategi för ett interkulturellt Botkyrka 2016
(KS/2016:807)
Interkultur är enligt majoritetens definition en vidareutveckling av det mångkulturella
samhället. Det mångkulturella samhället innebär att en stat ska byggas på vitt skilda
värderingar som verkar sida vid sida. Det innebär att lagstiftning, seder och bruk samt
skyldigheter och rättigheter måste kompromissas i ett försök att tillgodose alla olika
kulturer. I praktiken leder det till splittring och segregation då kulturkrockar uppstår. Att
eftersträva ett mångkulturellt samhälle leder till en splittringspolitik där olika grupper på ett
ogynnsamt sätt ställs mot varandra. Enligt oss finns det inget positivt med att vilja
vidareutveckla detta samhällskoncept.
I Botkyrka har vi sett en styrande majoritet som infört separata badtider för kvinnor och
män. Majoriteten vill även införa ett registreringssystem av medborgare som närmast kan
beskrivas som ett ”rasregister”. Dessa två exempel är saker som inte är kompatibla med ett
modernt samhälle. Botkyrka kommun måste sluta blidka en högljudd minoritet , i dagsläget
viker man sig när kulturkrockar sker genom att acceptera värderingar som inte hör hemma i
det Svenska samhället.
Sverigedemokraterna har alltid varit kritiska till användandet av begrepp som mångkultur
och interkultur i den politiska verksamheten.
Majoriteten bör utvärdera förhållningsättet till dessa typer av policys och styrdokument.
Man kan utläsa i mångkulturellt centrums utvärdering att den interkulturella strategin har
varit ”obegriplig” och ”toppstyrd” enligt de intervjuade. Om ett koncept är så svårförståeligt
efter sex år är det dags för Botkyrka att gå vidare; om det är så svårt att implementera ett
begrepp är begreppet oanvändbart.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

Robert Stenkvist

Sebastian Lindqvist

Helén Spaak

Kommunfullmäktige
Särskilt yttrande
Ärende 8: Utvärdering av strategi för ett interkulturellt Botkyrka 2016
Mångkulturellt centrum gör på uppdrag av kommunledningsförvaltningen en extern utvärdering
av arbetet med att försöka implementera Strategi för ett interkulturellt Botkyrka som antogs av
kommunfullmäktige 2010.
Syftet med utvärderingen är att se i vilken grad strategin implementerats i kommunens
verksamheter under de senaste sex åren vilket i sin tur bygger på vilken kunskap som finns kring
strategin, hur begriplig den är och hur relevant och den anses vara i respektive verksamhet.
Strategin och arbetet kring den har i utvärderingen fått en hel del kritik. ”Den vanligaste kritiken
mot den interkulturella strategin är att den är obegriplig, abstrakt och saknar tydlig koppling till
verksamheterna” (s. 28). Ett argument är att detta är bra då man måste arbeta mer med strategin
vilket kan ”öppna upp nya perspektiv”. Eller så är det faktiskt så att den är för obegriplig för att
verksamheterna ska kunna applicera den. Strategin antogs av kommunfullmäktige redan 2010,
men sex år senare framstår den fortfarande som svårförståelig.
Det är viktigt att strategin är begriplig för en medarbetare som själv läser den. Då
personalomsättningen är relativt stor inom många förvaltningar och arbetsbelastningen hög så
kan man inte ständigt ha utbildningsinsatser inom området för att lära ut strategin.
”Processerna har inte fått tillräckligt med stöd och resurser för att kunna implementeras”
Man anser att arbetssituationen redan är ansträngd och kunskap och redskapen för att kunna
omsätta den i praktisk handling saknas (s. 30). Implementeringen har skett i form av ”enskilda
projekt och initiativ” vissa finansierade genom externa medel – vilket till viss del inneburit en
belastning då tid ska spenderas att ansöka om och administrera externa medel (s. 31).
Det är frivilligt att arbeta med strategin vilket har lett till att vissa förvaltningar gör det och andra
inte. Hur ska då strategin kunna genomsyra all verksamhet? Det är också brist på uppföljning
vilket gör det extra svårt med motivation att prioritera strategin. ”En mängd direktiv inom
kommunen skapas av politiker och höga tjänstemän som alla saknar egentlig kunskap om vad
medarbetarna på de olika verksamheterna redan gör eller hur deras verklighet ser ut” (s. 29). Det
finns också enligt utvärderingen en utbredd ”strategitrötthet. På verksamhetsnivå har strategin
blivit ett papper som inte jobbas med aktivt.
Strategin får inte vara så abstrakt så att den blir svårbegriplig. Den måste konkret kunna
omvandlas till praktisk handlingsplan inom verksamheterna. Den måste kunna fungera utan
upprepade stora utbilningsinsatser, annars är risken att det blir väldigt tidskrävande och dyrt.
Personalomsättningen är inom vissa av kommunens verksamheter relativt hög och strategin får
inte heller stå och falla med vissa personer som utbildas, sedan slutar och tar kunskapen med sig.
Strategin får inte vara så obegriplig att den tidsmässigt belastar förvaltningarna för mycket då
arbetstempot redan är högt för många.
Tumba 2017-01-26
Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Yusuf Aydin (kd)
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§9
Uppdrag om Upplev Botkyrka AB – inriktning och organisation (KS/2016:156)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB
för år 2017, daterat 2016-12-20.
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reviderat reglemente gäller från och med 2017-02-01.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
3. Kommunstyrelsen betraktar uppdraget om Upplev Botkyrka AB:s inriktning och organisation som återrapporterat.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot avslagsbeslutet på ändringsyrkandet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 8 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsens ordförande uppdrog 2016 till kommunledningsförvaltningen att i samråd med Upplev Botkyrka AB (UBAB) genomföra ett
visionsarbete avseende drift och utveckling av Subtopia samt tjänster
gällande besöksnäring/turism och besöksinformation. Uppdraget skulle resultera i förslag på inriktning, organisation och styrdokument för UBAB
(KS/2016:156).
Uppdraget har fokuserats mot att tydliggöra politikens ambitioner för verksamheter inom och med beröring till UBAB.
Kommunledningsförvaltningen har slutfört uppdraget i enlighet med politikens ambitioner. Kommunledningsförvaltningen föreslår ett ettårigt uppdragsavtal för 2017. Kommunledningsförvaltningen återkommer med förslag på bolagsordning och ägardirektiv efter att kommunfullmäktige har beslutat om ny företagspolicy i början av 2017.
Kommunstyrelsens reglemente justeras till att innefatta besöksnäring och
destinationsutveckling, detta innebär att § 3 tillförs med:
15. besöksnäring och destinationsutveckling
Reglementet föreslås gälla från och med 2017-02-01.
Kommunledningsförvaltningen har behandlat ärendet 2016-11-09.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) lämnar ett ändringsyrkande: att 22,3 miljoner kronor anslås till Upplev Botkyrka AB. Bifall till ordförandförslaget i övrigt.

14[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-26

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ebba Östlin (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot
ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 10
Avtal med Hågelbyparken AB för 2017 (KS/2016:802)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avtalet mellan kommunen och
Hågelbyparken AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 9 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Hågelbyparken AB
upprättat ett förslag till avtal mellan kommunen och bolaget. Enligt avtalet
ska bolaget sköta anläggningen och erbjuda kommuninvånare tillgång till
parken samt även bedriva en viss programverksamhet.
Innehållet i avtalet överensstämmer i stort med tidigare avtal. En skillnad är
dock att avtalet nu föreslås löpa på ett år i stället för som tidigare tre år. Mot
den bakgrunden har klausulen om att avtalet upphör att gälla om det under
avtalsperioden skulle uppstå några förändringar i ägandet tagits bort.
Dessutom ingår en skrivning om att ersättningen under perioden ska räknas
upp på samma sätt som nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar.
Vidare har en klausul lagts till avseende investerings- och underhållsplan för
kommunens fastigheter. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med bolaget ta fram en sådan plan. Ytterligare en skillnad är att bolaget ska ta fram förslag till möjliga effektiviseringar.
Uppdragsersättningen till bolaget för 2017 har beräknats till 6 428 000
kronor vilket är en höjning med 2,3 procent jämfört med 2016.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-12-12.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 11
Borgensbegäran - Tullinge tennisklubb (KS/2016:767)
Beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att teckna ny borgen, utöver tidigare
borgensåtaganden, för Tullinge Tennisklubb. Det nya borgensåtagandet
uppgår till högst 320 000 kronor och gäller för en tidsperiod om maximalt 10 år.

2.

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta eventuellt
tillkommande beslut för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan, samt att teckna de handlingar som krävs avseende
kommunens borgen till Tullinge Tennisklubb.

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar erforderligt beslut:
3.

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att för kommunstyrelsens räkning teckna de handlingar som krävs avseende
kommunens borgen till Tullinge Tennisklubb.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
I en skrivelse daterad 2016-08-17 ansökte Tullinge Tennisklubb om ett
kommunalt borgensåtagande för ett lån på 1 miljon kronor som avser
reinvesteringar på föreningens tennishall på Brantbrinks IP. De reinvesteringar som avses är förstärkningar i hallens takkonstruktion och byte av belysning till LED-belysning.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över föreningens ansökan. Nämndens bedömning är att föreningen utvecklas på ett bra sätt och särskilt inom
ungdomssidan. Kultur- och fritidsförvaltningen har god insyn i föreningens
verksamhet och anser att det är en välskött förening. Deras ekonomi är enligt förvaltningens bedömning välskött och de amorterar på sina tidigare lån.
I en ny skrivelse daterad 2016-12-06 har föreningens lånebehov och därmed
också behov av kommunal borgen reducerats till 320 000 kronor. Enligt
föreningen har styrelsen varit väldigt aktiv med att välja ut och förhandla
med leverantörer vilket inneburit att kostnaderna kraftigt reducerats.
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för kommunala
borgensåtaganden ska varje ärende föregås av en riskbedömning. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att borgensåtaganden till föreningar
generellt innebär en risk. Föreningsverksamhet är känslig för kunskapen,
kapaciteten och kontinuiteten hos de som leder föreningens verksamhet.
För närvarande har föreningen lån på cirka 850 000 kronor med kommunal
borgen. Föreningen amorterar cirka 120 000 kronor per år, vilket i relation
till låneskuldens storlek får betraktas som en god amorteringstakt.
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Kommunledningsförvaltningen har analyserat föreningens räkenskaper för
de senaste åren och har även haft en dialog med kultur- och fritidsförvaltningen i ärendet. Ekonomin förefaller ha stabiliserats. Föreningen hade 2015
ett positivt resultat efter kapitalkostnader och bokslutsdispositioner på
33 000 kronor.
Ändringen av ansökan innebär att reinvesteringen blir en avsevärt mindre
ekonomisk belastning för föreningen och därmed också ett mindre riskfyllt
borgensåtagande för kommunen. Kommunledningsförvaltningen gör därför
bedömningen att borgensåtagandet innebär ett begränsat ekonomiskt risktagande för kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-12-20.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-11-01, § 92.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 12
Svar på motion: Körning av motorfordon på anvisad plats
(TUP) (KS/2016:124)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-11-28 § 237 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) och Pierre Blankenburg (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25, § 39 lämnat en motion: Körning av motorfordon på anvisad plats. Vintertid förekommer att personer kör bil och
motorcykel på isbelagda sjöar. Personerna riskerar sina egna liv då isarna
kan vara förrädiska. Sjöisarna nyttjas av flera för rekreation, exempelvis genom skridskoåkning, skidåkning och promenader, varpå motionärerna anser
att en plats i kommunen där motorintresserade kan köra bil och motorcykel
på angivna tider, bör utlokaliseras. Motionärerna föreslår att berörd förvaltning i dialog med föreningar och intresseorganisationer fastställer en angiven plats för körning av motorfordon.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-07, § 212.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-16.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser motionen vara besvarad. Motionärernas
intentioner kan redan idag uppfyllas genom någon av de existerande motorklubbar som finns i kommunen; Botkyrka motorklubb, MX Stockholm
motorcrossklubb och Svenska ATV-föreningen. Klubbarnas banor finns vid
Lida friluftsområde och i Uringe. Klubbarna strävar efter att kunna erbjuda
bättre öppettider samt möjliggöra för fler att kunna köra inom sitt eget område. Kommunen har ingen ambition att anlägga en kommunal bana för ändamålet.
Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 13
Svar på motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge (TUP) (KS/2015:790)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 14
Svar på motion: Integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan (TUP) (KS/2014:560)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 11 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) och Therese Lind (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25, § 151 lämnat en motion: Integrera
idéhusets funktioner i Falkbergsskolan. Motionärerna föreslår att funktioner
som bedöms behövas i Tullinge, exempelvis möteslokaler, scen och aktivitetsrum, integreras i Falkbergsskolan. Detta oavsett om beslut blir att bygga
en ny skola eller renovera befintliga lokaler som är i dåligt skick. Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att integrera idéhusets funktioner i Falkbergsskolan. 1
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-06-08, § 40.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-24, § 3.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-12-05.
Motivering

I kommunens budget för 2017 och plan för 2018-2020 finns det investeringsmedel avsatt för nya Falkbergsskolan. Den exakta utformningen av nya
Falkbergsskolan kommer att beslutas av utbildningsnämnden under 2017
och då kommer det också fastslås vilka funktioner som den ska innehålla.
Ambitionen är att nya Falkbergsskolan ska bli en modern skola med tillgängliga lokaler och en effektiv lokalanvändning. Skolan ska också bli en
mötesplats för lokalsamhället för att till exempel användas på kvällar och
helger. Vi tror på att genom att samordna lokaler kan en ökad gemenskap
skapas som är positiv för både elever, lärare, föreningsliv och andra lokala
aktörer i Tullinge. Här håller vi i majoriteten med Tullingepartiet och vi ser
fram emot utvecklingen av nya Falkbergsskolan.
Dock vill vi påpeka att projekteringen av idéhuset avslutades under hösten
2016 och att det därför i budget för 2017 inte längre finns några pengar avsatta för det projektet.

1

Kommunfullmäktige beslutade att avsluta projekteringen av Tullinge idéhus 2016-0929, § 166.
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Yrkanden

Therese Lind (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 15
Svar på motion: Säkerställ den kommunala ordningsstadgan (M) och (KD) (KS/2015:815)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (KD) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 12 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-11-26, § 184 lämnat en motion: Säkerställ den kommunala ordningsstadgan. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en policy och tillskjuta medel som behövs för att den kommunala ordningsstadgan ska upprätthållas.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen 2016-10-05.
Sammanfattning

Frågan om den kommunala ordningsstadgan är viktig och finns reglerad i
”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun” med stöd av
1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
I kommunens lokala föreskrifter står det att camping endast får ske inom
områden som upplåtits för fritidsändamål på de platser och under de tider av
året som bestäms av kommunen.
Det framgår av ordningslagen att det är Polismyndigheten som ska åka ut
till plats för illegal bosättning/camping. Frågan om eventuell avhysning
fattas av Kronofogdemyndigheten och handräckning begärs av polisen.
Av ordningslagen framgår det vilka som har befogenheter att agera och upprätthålla ordningen i kommunen – i förevarande fall polisen. Att hyra in
ordningsvakter eller ha annan personal på plats för att upprätthålla ordningsstadgan skulle inte ha någon verkan eftersom dessa personer inte har befogenheter att agera i enlighet med ordningslagen.
Kommunen har idag ett internt arbetsprocessdokument som har bearbetats
fram beträffande frågan om illegal bosättning. Vidare har kommunen på
hemsidan lagt ut information med frågor och svar avseende hanteringen av
frågan.
Frågan om illegala bosättningar är reglerad i lag och kommunen har inte
några befogenheter att med stöd av lag att agera på annat sätt än det framtagna arbetsprocessdokumentet. För närvarande arbetar Justitiedepartementet med frågan om illegala bosättningar i enlighet med Ds 2016:17. Den arbetsprocess som kommunen har bearbetat fram är tillräckligt informativ och
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följer de lagar och föreskrifter som finns inom detta område.
Kommunens ordningsstadga är säkerställd och följer de lagkrav som finns.
Någon anledning till ytterligare ändring/säkerställande av den kommunala
ordningsstadgan finns inte.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Östen Granberg (SD) och Per Börjel
(TUP) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

24[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-26

§ 16
Svar på motion: Tumbastaden (M) (KS/2015:701)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD), (L) och (C) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 13 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Thérése Hellichius (M) och Carl Baker (M) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-22, § 163 lämnat en motion:
Tumbastaden. Med anledning av en ständigt växande befolkning och akut
bostadsbrist, vilken ställer större krav på samhällsplanering, bostäder samt
arbetsplatser nära kollektivtrafik och bilvägar, behöver Botkyrka kommun
utvecklas till en yteffektiv och hållbar stad. Möjligheterna att utveckla
kollektivnära, stadsliknande och gröna bostadsområden i centralorten bör
ses över. Motionärerna anser att kommunen bör undersöka hur marken i
centrala Tumba kan användas bättre. Kommunen bör eftersträva ett varierat
bostadsutbud genom olika upplåtelseformer, vilka alla bör rymmas i den
gröna Tumbastaden. Fokus bör vara att bygga på höjden där Tumba gymnasium är ett exempel på hur marken kan nyttjas bättre om en högre byggnad
istället upprättas. Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att initiera ett programarbete för att utveckla Tumbastaden.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-23, § 252.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-12-05.
Motivering

Botkyrka står inför en fantastisk utveckling där fler och fler står för dörren
och vill vara med och utveckla kommunen. Vi som rödgrön kommunledning
drivs av utvecklingen av nya Botkyrka, det Botkyrka som håller på att växa
fram. Aldrig har kommunen stått inför sådan stor utveckling, och den vill vi
driva på.
Ett exempel är det högt satta målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år,
4000 nya hem. Genom att bygga den bostadsform som idag fattas ett område så skapar vi mer socialt hållbara stadsdelar och vi möjliggör att fler ska
kunna hitta sin drömbostad i just sitt område.
I utvecklingen av nya Botkyrka mot det vi kallar Botkyrkastaden så är centralorternas utveckling av yttersta vikt, inte minst Tumba. Vi behöver i alla
våra områden förtäta och bygga mer stadsliknande karaktär.
För centrala Tumba pågår flera olika utvecklingsprojekt såsom nytt kommunhus, projekt för permanenta ungdomsbostäder, trygghetsbostäder, nytt
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centrum, nytt Coop med rackethall och nya bostadsområden i utkanterna av
den mest centrala delen av orten. Allt detta kulminerar i en stor utveckling
för centrala Tumba. Därför finns det redan ett helhetsuppdrag om att se på
hela centrala Tumbas utveckling.
Yrkanden

Carl Baker (M), Robert Steffens (C), Lars Johansson (L), Stefan Dayne
(KD), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 17
Svar på motion: Bygg småhus med flera lägenheter (L)
(KS/2016:207)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD), (L) och (C) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 14 lämnat ett förslag till beslut.
Lars Johansson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-31,
§ 70 lämnat en motion: Bygg småhus med flera lägenheter. Motionären
anser att Botkyrka kommun behöver ta ett ansvar för att säkerställa att det
finns billiga och tillgängliga lägenheter. När renoveringarna av bostadsbeståndet genomförts, kommer flera ha svårt att betala hyran. Motionären
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att underlätta byggnationen av småhus med flera lägenheter. Ett utbud av lägenheter i småhus har
förutsättningar att bli ett billigare alternativ än en lägenhet i flerbostadshus,
utan att vara sämre på något sätt. En förutsättning för detta är att planbestämmelserna medger detta.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-20, § 296.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-12-05.
Motivering

Botkyrka kommun står inför en fantastisk utveckling där fler och fler står
för dörren och vill vara med och utveckla kommunen. Vi som rödgrön
kommunledning drivs av utvecklingen av nya Botkyrka, det Botkyrka som
håller på att växa fram. Aldrig har kommunen stått inför sådan stor
utveckling, och den vill vi driva på.
Ett exempel är det högt satta målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år,
4000 nya hem. Genom att bygga den bostadsform som idag fattas ett område så skapar vi mer socialt hållbara stadsdelar och vi möjliggör att fler ska
kunna hitta sin drömbostad i just sitt område.
I utvecklingen av nya Botkyrka är det mycket viktigt med en blandad
bebyggelse i alla våra stadsdelar. Det handlar både om upplåtelseformer,
storleken på bostaden men också arkitektoniska skillnader som gör staden
levande.
Idag pågår redan två projekt med att omvandla enbostadshus till flerbostadshus. Vi som kommunledning ser inga problem i att det i vissa områden tillkommer fler sådana bostäder, även om man i alla fall ska väga
yteffektivitet med vilken bostadstyp som förs upp.

27[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-26

Yrkanden

Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Robert Steffens (C), Yngve RK
Jönsson (M), Stefan Dayne (KD) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till
motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 18
Svar på motion: Modernisera detaljplanerna i Tumba (M)
(KS/2016:133)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (KD), (L), (TUP) och (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-01-09 § 15 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Thérése Hellichius (M) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-02-25, § 39 lämnat en motion: Modernisera detaljplanerna i Tumba. Motionärerna har sett positivt på samhällsbyggnadsnämndens arbete med att förnya och modernisera detaljplanerna för stora delar av
Norra Botkyrka. Bakgrunden till arbetet är att gällande detaljplaner innehöll
restriktioner som omöjliggjorde för enskilda att förädla sitt boende genom
exempelvis en tillbyggnad, ett inglasat uterum eller en farstukvist. I Södra
Botkyrka finns nu flera bostadsområden med detaljplaner från förra seklet.
Motionärerna anser det viktigt att kommunen snabbare ska kunna aktualisera planer och möta invånarnas önskemål vid bygglov. Motionärerna önskar en översyn av bygglovsreglementet och taxorna, samt införa en förenklad process för enklare om- och tillbyggnader av exempelvis altaner och
uterum. Förslag är att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta arbetet att modernisera nu gällande detaljplaner även i Södra Botkyrka.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 328.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-12-05.
Motivering

Botkyrka står inför en fantastisk utveckling där fler och fler står för dörren
och vill vara med och utveckla kommunen. Vi som rödgrön kommunledning
drivs av utvecklingen av nya Botkyrka, det Botkyrka som håller på att växa
fram. Aldrig har kommunen stått inför sådan stor utveckling, och den vill vi
driva på.
Ett exempel är det högt satta målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år,
4000 nya hem. Genom att bygga den bostadsform som idag fattas ett område så skapar vi mer socialt hållbara stadsdelar och vi möjliggör att fler ska
kunna hitta sin drömbostad i just sitt område.
I stadsdelarna Hallunda, Norsborg, Alby och Fittja pågår det idag ett arbete
med att modernisera detaljplanerna. Detta är ett komplext arbete som kräver
mycket resurser och även juridiska kunskaper.

29[39]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-26

Vi önskar inte påbörja ett arbete med modernisering av fler detaljplaner
innan vi vet hur de juridiska frågorna löser sig i det redan påbörjade arbetet.
Tills dessa frågor är utredda ser vi att fokus bör vara på förverkligandet av
4000 nya bostäder och byggandet av Botkyrkastaden. I ett senare skede, när
nuvarande arbete är slutfört, kan man ta upp fler projekt.
Yrkanden

Thérése Hellichius (M), Per Börjel (TUP), Robert Steffens (C), Stefan
Dayne (KD), Lars Johansson (L) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 19
Godkännande av fortsatt kommunalt uppdrag under tillfällig ändring av folkbokföringsadress
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Thomas Vakilis (S) begäran om att få behålla sina uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden samt uppdraget som
ersättare i klimat- och planeringsberedningen under perioden 2017-01-27 –
2017-12-31.
Sammanfattning

Thomas Vakili (S) har för denna mandatperiod uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och utbildningsnämnden samt som ersättare i klimatoch planeringsberedningen. Thomas Vakili kommer tillfälligt under pågående mandatperiod vara folkbokförd i Stockholms stad, i väntan på tillträde till sin nya bostad i Alby. Tillträdet är beräknat till kvartal 4 2017.
Med anledning av detta begär Thomas Vakili att få behålla sina uppdrag i
utbildningsnämnden och klimat- och planeringsberedningen under perioden.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 20
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige

James Jin (MP) är ny ersättare efter Leif Hedström (MP)
Svar på medborgarförslag

Förslag om busshållsplats nära Rikstens skola, KS/2016:117
Beslut: besvarat
Fler infarts- och parkeringsplatser i Tullinge, KS/2016:227
Beslut: avslag
Miljöstation behövs även för att slänga mat och oljor, KS/2016:304
Beslut: besvarat
Förslag om att få cykelpump i Hallunda och Norsborg centrum,
KS/2016:310
Beslut: besvarat
Anlägg ytterligare infartsparkeringar längst Römossevägen/Huddingevägen,
KS/2016:311
Beslut: besvarat
Bygg en crossbana i norra Botkyrka, KS/2016:366
Beslut: avslag
Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

- Vård- och omsorgsförvaltningen – två tjänsteskrivelser avseende kvartal 3
Godkännande av hyresavtal och försäljning av fastigheten Samariten 1
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§ 21
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Simon Safari (S), ersättare i kommunfullmäktige
Hamza Benmakhlouf (MP), ledamot i kommunens revisorer
Olle Westberg (S), ledamot i utbildningsnämnden
Sebastian Lindqvist (SD), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Stefan Leiding (S), ersättare i kommunfullmäktige
Stefan Leiding (S), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Monica Brundin (V), ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Marianne Gärling (TUP), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Mikael Widercrantz (TUP), suppleant i AB Alfågeln
Mikael Widercrantz (TUP), suppleant i Botkyrkabyggen Holding AB
Mikael Widercrantz (TUP), suppleant i Förbandet 2 AB
Linus Rasmusson (V), ledamot i dialogforum Grödinge
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Stefan Leiding
(S) och Simon Safari (S).
Kommunfullmäktige hemställer även hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Bim Eriksson (S) och Thomas
Vakili (S) med anledning av att de flyttat från kommunen.
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

KOMMUNENS REVISORER t o m 2018-12-31
Ledamot efter Hamza Benmakhlouf (MP)
Leif Hedström (MP)
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ledamot efter Sebastian Lindqvist (SD)
Nils Ahlin (SD)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Monica Brundin (V)
Björn Pettersson (V)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Rita Seropian (MP)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mattias Gökinan (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Maria Esteman (C)
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
DIALOGFORUM HALLUNDA-NORSBORG t o m 2018-12-31
Ledamot efter Firel Danho (S)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
AB ALFÅGELN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
BOTKYRKABYGGEN HOLDING AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
FÖRBANDET 2 AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Marianne Gärling (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ledamot efter Stefan Leiding (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Olle Westberg (S)
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2018-12-31
Ledamot efter Linus Rasmusson (V)
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§ 22
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Angående brottslighet i Tullinge (TUP), KS/2017:97
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§ 23
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Lämna Mälardalsrådet (SD), KS/2017:55
Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP), KS/2017:78
Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 (KD), KS/2017:79
Inför familjecentraler i både norra och södra Botkyrka (KD), KS/2017:80
Utöka livsmedelskontrollerna (SD), KS/2017:81
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§ 24
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten, KS/2016:462
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttranden från samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Belysning över gång- och cykelbana i Fittja, KS/2016:806
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Sätt upp papperskorgar för hundpåsar på Eklundshovsvägen/Hangarvägen,
KS/2016:814
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Spola is på tennisbanorna för skridskoåkning under vintern vid Maden,
KS/2016:817
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Grafräknare till alla gymnasieelever i Botkyrka, KS/2016:822
Överlåts till utbildningsnämnden för beslut.
Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd att slutligt besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
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§ 25
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit.
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Närvarorapport
Ledamöter
Inger Ros

Mattias Gökinan

Robert Aslan

Anders Byrsenius

Gabriel Melki

Ärende
Närv.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
X
22,23,24,25,26
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22
X
,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
X
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
X
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
X
22,23,24,25,26

Serkan Köse

Youbert Aziz

Maria Gawell Skog

X
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
8,7,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,25
,26

X

Jens Sjöström

X
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

Tjänstg. ers.

Ärende

Inga-Lill Strömqvist

2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26

Emanuel Ksiazkiewicz

2,3,4,1,5,6,7

Berit Larsson

2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26

X

Lars Schou

Ebba Östlin

Frånv.

X

X

Thomas Vakili

X

Björn Pettersson

Tuva Lund

X

Carina Olsen

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
Diana Hildingsson
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
2,3,4,10,11,12,13,14,15,16,
Adnan Issa
17,18,19,20,21,22,23,24,25
,26
1,2,3,4,8,7,9,10,11,12,13,1
Juliana Lahdou Nahrin 4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26
Bo Johansson
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
Christina Zedell

X

X

X

X
X

2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26
2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26

Ledamöter

Ärende
Närv.
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

Bim Eriksson

Olle Westberg

Taina Virta

Robert Rasmussen

Maria Mendoza

Jean-Pierre Zune

Jimmy Baker

Gül Alci

Kia Hjelte

Carl Baker

Andrei Ignat

Therese Hellichius

Ellen Nilsson

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,8,7,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,8,7,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,22,23,2
4,25,26
1,2,3,4,5,8,7,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22
,23,24,25,26

1,2,3,4,8,7,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

Deniz Bulduk

1,2,3

Ali Khalil

8,7,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,25
,26

Ärende

Marcus Ekman

2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26

X

Björn Lagerstedt

2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26

X

Kevin Kors

4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26

X

Shakhlo Altieva

2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aydan Sedef-Özkan

Yosra Yasmin Sherif

Tjänstg. ers.

X

Stina Lundgren

Yngve R K Jönsson

Frånv.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,

X

Ledamöter
Elisabeth Nobuoka
Nordin
Embla Holmlid
Kolenda
Mohamed
Benmakhlouf

Ärende
Närv.
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
X
23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
X
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
X
22,23,24,25,26

Leif Hedström
Peter Espling
Fredrik Olsson

Anders Thorén

Therese Lind

Frånv.

1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26
1,2,3,4,8,7,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

X

X

X

X

Elizabeth Bushby

X

Nils-Bertil Carlson
Estrada

X

Robert Stenkvist

X

Östen Granberg

1,2,3,4,5,8,7,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22
,23,24,25,26

Sebastian Lindqvist

1,2,3,4,5,6,7

Helen Spaak

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

X

Nooshi Dadgostar
Ronnie Andersson

1,2,3,4,5,6,7,8

Niklas Lekander

8,9,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,22
,23,24,25,26

Ulrika Ekengren

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26

Yrsa Rasmussen

9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,

X

X
1,2,3,4,5,8,7,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22
,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26

2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26
2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
Per Börjel
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26
2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
Karin Nakamura Lindholm
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26
2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,17,1
Sergius Peter Himmelving
8,19,20,21,22,23,24,2
5,26
Camilla Jägemalm

X

Karl-Otto Hultström

Bekir Uzunel

Ärende

X
X

Carl Widercrantz

Mats Einarsson

Tjänstg. ers.

X

X

X
X

Ledamöter

Pia Carlsson

Aram El Khoury

Ärende
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26

Närv.

X

X

Yusuf Aydin
Stefan Dayne

Stig Bjernerup

Lars Johansson

Robert Steffens

Frånv.

X
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26
1,2,3,4,8,7,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26

X

X

X

X

Tjänstg. ers.

Ärende
22,23,24,25,26
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Närvarorapport - ersättare
Förnamn
Inga-Lill
Emanuel
Berit
Björn
Shafqat
Carina
Marcus
Yasemin
Simon
Daniel
Carola
Björn
Ufuk
Besnik
Christina
Bengt
Kevin
Shakhlo
Inger
James Jin
Camilla
Per
Karin
Sergius Peter
Ulrika
Niklas
Yrsa
Haider
Marit
Linnart
Miriam
Helene
Benny
Benita
Boris

Efternamn
Strömqvist
Ksiazkiewicz
Larsson
Pettersson
Khatana
Olsen
Ekman
Ergül
Safari
Njuguna
Norén
Lagerstedt
Sen
Morina
Tibblin
Kring
Kors
Altieva
Grönberg
Espling
Jägemalm
Börjel
Nakamura Lindholm
Himmelving
Ekengren
Lekander
Rasmussen
Raja
Strand Pettersen
Shabo
Bengtsson
Wåhleman
Ferdinandsson
Hägg
Granath

Ersättare
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers
ers

Parti
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
MP
MP
MP
MP
TUP
TUP
TUP
SD
SD
SD
V
V
V
KD
KD
L
L
C
C

Närvaro Frånvaro
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stol
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

