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§ 26
Svar på interpellation – Angående kostnader för inhyrd
personal i Botkyrka kommun (L) (KS/2016:827)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-1215 § 252 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Angående kostnader för inhyrd personal i Botkyrka kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 27
Svar på interpellation – Angående brottslighet i Tullinge
(TUP) (KS/2017:97)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201701-26 § 22 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande –
Angående brottslighet i Tullinge.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 28
Abonnentlån för va-anläggningsavgiften (KS/2017:58)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att lagen om allmänna vattentjänster
(2016:412) bestämmelser 36 § ska tillämpas i Botkyrka kommun för
abonnentlån av va-anläggningsavgiften. Beslutet ersätter tidigare
kommunalt beslut om abonnentlån för va-anläggningsavgift.
2. Beslutet gäller från och med den dag kommunfullmäktiges beslut vinner
laga kraft.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 27 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt vattentjänstlagens 36 § finns möjlighetet för fastighetsägare att
ansöka om kommunalt lån för att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp. Detta lån kan beviljas under högst 10 år om följande 3 förutsättningar
är uppfyllda. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, att fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas och att fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet för
lånet.
Ansökan om kommunalt va-lån har inte skett på många år och det är när två
ansökningar inkommer från Eldtomta som skillnaden mellan tidigare
kommunalt beslut från 2002 och den nya lagstiftningen för vattentjänster
upptäcks. Fortsatt tillämpning av det äldre beslutet innebär att dagens ränta
blir 0,5 %. Enligt vattentjänstlagen ska räntan för va-lån vara 2 % över referensräntan vilket idag blir 1,5 %. Ärenden ska hanteras enligt de beslut som
gäller vid tidpunkten för registrering av ärendet.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 130.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 29
Årlig ekonomisk ram för att driva exploateringsprojekt
(KS/2017:101)
Beslut

Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden en årlig ram om 5
miljoner kronor för att kunna driva exploateringsprojekt i planeringsskedet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 28 lämnat ett förslag till beslut.
För att kunna godkänna utjämningsbudgetar (rätt att ligga ute med kostnader) för planeringsskedet till exploateringsprojekten, behöver samhällsbyggnadsnämnden en ekonomisk ram om 5 miljoner kronor, det vill säga att
nämnden ges rätt att nyttja 5 miljoner kronor som förskott på framtida
intäkter från till exempel extern part, försäljning av mark med mera, för att
kunna bedriva exploateringsprojekten i planeringsskedena. Den totala
budgeten för exploateringsprojekten ska normalt gå minst plus minus noll
och förhoppningsvis med ett överskott till kommunen. Idag är det kommunfullmäktige som medger utjämningsbudget till varje exploateringsprojekt.
Normalt går idag ramavtal med bilagt plankostnadsavtal och utjämningsbudget upp samtidigt för beslut hos kommunfullmäktige. Innan beslutanderätten även överförts gällande ramavtal för exploateringsprojekten, underlättas alla exploateringsprojekt som kommunen driver i egen regi av denna
ekonomiska ram, till exempel framtagande av områden för villatomter och
industrimark.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-24, § 8.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 30
Svar på motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge (TUP) (KS/2015:790)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (SD), (TUP) och (M) reserverar sig mot avslag på
motionens första att-sats.
Samtliga ledamöter för (TUP) och (SD) reserverar sig mot avslag på
motionens andra att-sats.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-11-28 § 239 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz
(TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26, § 184 lämnat
en motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge. Mot bakgrund av
att Tullinge är den kommundel i Botkyrka med högst andel äldre i befolkningen anser motionärerna att ett nytt äldreboende behövs i centrala
Tullinge. Inrättandet av nytt äldreboende i Riksten är bra, men behovet av
äldreboenden bedöms vara större än så. Motionärerna anser att personer som
av någon anledning behöver flytta från sin bostad ska ha möjligheten att bo
kvar i Tullinge. Ett nytt boende kan utformas med avdelningar av olika
karaktär, förslagsvis en avdelning för finskspråkiga som är en stor grupp i
Tullinge. Vidare ser motionärerna en brist på sociala bostäder. Vid inrättande av ett nytt äldreboende kan bostäder frigöras och erbjudas socialnämnden, alltså att antalet äldreboendeplatser ökar samtidigt som socialnämnden får tillgång till nya bostäder. Motionärerna föreslår att planering
för ett nytt boende i centrala Tullinge påbörjas, samt att berörda
förvaltningar får i uppdrag att utreda hur kommunen kan frigöra lägenheter
till socialnämnden genom att bygga ett nytt äldreboende.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-11-16.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-06-08, § 36.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-05-24, § 70.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 23.
Motivering

Att ha ett boende och en bostad som passar livets alla skeenden är en av den
rödgröna majoritetens grundläggande utgångspunkter i bygget av Botkyrkastaden. Med målet om att bygga 4000 bostäder på fyra år ska vi bygga bostäder som passar alla och vi ska bygga den boendeform som kompletterar
redan befintlig bebyggelse i varje område. På så vis kan Botkyrkabor förverkliga sin bostadsdröm och vi skapar mer blandade områden.
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I bygget av Botkyrkastaden ska man också ha en bostad när man blir äldre
och kan behöva omsorg och stöd. Här har vård- och omsorgsboenden en
viktig roll. Men även andra bostadsformer är viktiga. Det kan handla om
trygghetsboenden eller varför inte hyreslägenheter som ligger centralt.
Varje år tar vård- och omsorgsförvaltningen fram en boendeplan där
behovet av nya boenden beskrivs. Idag har alla stadsdelar ett vård- och omsorgsboende utom Vårsta och Fittja. Därför finns det med i planen att bygga
boenden i dessa stadsdelar. Idag finns Kärsdala som är ett vård- och omsorgsboende som ligger nära centrum i Tullinge. 2017-01-02 är det inflyttning på det nya boendet på Riksten som drivs av Aleris.
Det pågår ett arbete på vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån olika
faktorer som till exempel demografi och tillgängliga tomter, utreda var nästa
planerade boende bör etableras.
Yrkanden

Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl Widercrantz (TUP), Anders Thorén (TUP) och Östen Granberg (SD)
yrkar bifall till motionen.
Carl Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Tuva Lund (S) yrkar avslag på bifallsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag
mot första att-satsens bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges
ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot andra att-satsens
bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 31
Svar på motion: Återöppna Åvägen som en viktig alternativ
vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba (L)
(KS/2015:619)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 29 lämnat ett förslag till beslut.
Lars Johansson (L) och Karin Pilsäter (L) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-09-24, § 140 lämnat en motion: Återöppna Åvägen som
en viktig alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba. Motionärerna ser ett behov av att så snabbt som möjligt lägga fram ett politiskt uppdrag
med syfte att hitta en alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba,
inte minst med tanke på vägraset i slänten ner mot Tullingesjön år 2014.
Trafikverkets långvariga arbete med resulterande trafikstockningar påvisar
behovet ytterligare. Stockholm och Botkyrka växer, och alla nya invånare i
regionen behöver kunna förflytta sig, ett gammalt vägnät som tidigare
räckte, räcker inte idag. Med anledning av ovan föreslår motionärerna att
kommunen tillsammans med DeLaval utreder förutsättningarna för hur en
alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba genom Hamradalen
kan komma till stånd.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-05-10, § 163.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-01-23.
Motivering

Utvecklingen av centrala Tumba och kopplingen mellan våra stadsdelar är
en mycket viktig fråga för den rödgröna kommunledningen. Med målet om
att bygga 4000 nya bostäder på fyra år kommer Botkyrkastaden växa fram
och Botkyrka blir åter nytt.
I den utvecklingen, är centrala Tumba mycket viktig. Idag är Åvägen farlig
att föra motortrafik på. Motionärerna önskar att utreda möjligheten till att
öppna Åvägen igen.
Kopplingen mellan Tumba och Tullinge är mycket viktig för kommunens
utveckling. Dock ser vi inte i nuläget Åvägen som ett alternativ eller
komplement till Huddingevägen. Att återöppna Åvägen kräver omfattande
förstärkningsarbeten till en hög kostnad som inte är rimlig i förhållande till
nyttan ur trafiksynpunkt.
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Vid planering av nya bostäder och eventuell exploatering av området kring
Delaval kommer självfallet Åvägen och dess funktion att åter övervägas.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Johansson (L) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Yngve RK Jönsson (M), Carl Widercrantz (TUP), Stefan Dayne (KD) och
Anders Thorén (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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Yrkande
2017-02-23

Ärende 29: Svar på motion: Återöppna Åvägen som en viktig alternativ vägförbindelse
mellan Tullinge och Tumba (L)
Förslag till beslut
Att motionen bifalls
Motivering
Det viktigaste skälet för vår motion framgår redan av vår rubrik. ”Återöppna Åvägen som en
viktig alternativ vägförbindelse mellan Tullinge och Tumba”. I motiveringen för att man säger
sig ha besvarat motionen sägs det ”Utvecklingen av centrala Tumba och kopplingen mellan
våra stadsdelar är en mycket viktig fråga för den rödgröna kommunledningen.”. Med detta
bekräftas egentligen också behovet av att säkra denna vägförbindelse. Men sedan kommer
den alltför vanliga reflexen från den rödgröna kommunledningen. Det är i och för sig viktig –
men inte nu. Man fortsätter sedan med påpekandet att man i nuläget inte ser Åvägen som
ett alternativ eller komplement till Huddingevägen. – Men vilket annat alternativ har man?
Kommunen har under lång tid trott att den alternativa vägen skulle vara en ”Förbifart
Tullinge”, men nu borde väl även en optimistisk rödgrön kommunledning inse, att denna väg
inte kan realiseras på årtionden – om någonsin. Trafikverket själv säger numera även
offentligt att vägsnutten man kommer att bygga skulle vara ”Infart Riksten”. Behovet av en
förstärkt trafikkapacitet mellan Tullinge och Tumba ska också ses i det perspektivet av att
den befintliga bron vid Hamra på Huddingevägen måste bytas ut då den helt enkelt är i dåligt
skick. Ett brobyte kommer att ta flera år att göra och under tiden kommer kapaciteten på
Huddingevägen att bli än sämre. Detta är ytterligare ett skäl att återöppna Åvägen.
Dessutom finns det också miljövinster på att öppna Åvägen då vägen mellan Tullinge och
Norra Botkyrka blir avsevärt kortare. Varför vill inte kommunledningen ta sitt ansvar för
infrastrukturen som enligt den egna uppfattningen ”är mycket viktig för kommunens
utveckling”.

Lars Johansson (L)
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§ 32
Svar på motion: Bevara ängarna och den biologiska mångfalden i Botkyrka (KD) (KS/2016:344)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 30 lämnat ett förslag till beslut.
Stefan Dayne (KD), Aram El Khoury (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, § 95 lämnat en motion:
Bevara ängarna och den biologiska mångfalden i Botkyrka. Motionärerna
ser med oro på ängsmarkernas minskning, från att omfatta cirka 1 miljon
hektar ängsmark i slutet av 1800-talet, till att idag endast omfatta cirka 7000
hektar. Likaså minskar humlor och andra vilda bin, vilka är avgörande för
frukt- och bärproduktion. Trivseln för dessa insekter skulle kunna öka genom att låta vissa gräsmattor växa till äng där så är möjligt. Motionärerna
föreslår att Botkyrka kommun ser över möjligheten att minska antalet
klippta gräsmattor och anlägga äng istället, något som både är billigare och
miljövänligare. Majoriteten av alla grönytor i Sveriges kommuner består av
gräsmattor och kräver en regelbunden klippning. Förslag till beslut är att
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för en
utökning av ängsmark genom att fler ytor kan skötas som äng istället för
gräsmatta.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-08-29, § 38.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-01-26.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen instämmer med motionärerna om vikten
av att gynna biologisk mångfald genom att vårda och bevara blommande
gräsmarker. I nuläget är det bästa och mest effektiva sättet att värna dessa
värden en fortsatt kontinuerlig skötsel av befintliga ängs- och naturbetesmarker i kommunen.
Ett nästa steg skulle kunna vara att omvandla en del av kommunens gräsmattor till ängsmark. Den frågan kommer - som en del av en större översyn
- att ingå i arbetet med att ta fram ett grönstrukturprogram för kommunen,
där ekosystemtjänster och biologisk mångfald omfattas. Medel för framtagande av grönstrukturprogram finns avsatta i samhällsbyggnadsnämndens
investeringsplan 201s7-2020. Motionen anses med detta som besvarad.
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Yrkanden

Maria Gawell-Skog (S), Elisabeth Nobuoka Nordin (M) och Robert Steffens
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Dayne (KD) och Stina Lundgren (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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§ 33
Svar på motion: Förläng öppettiderna för rådgivning på nyföretagarcentrum (SD) (KS/2015:321)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 31 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28,
§ 79 lämnat en motion: Förläng öppettiderna för rådgivning på nyföretagarcentrum. Motionärerna ser det som mycket viktigt att skapa ett gott företagsklimat i Botkyrka kommun, specifikt för småföretag med mindre ekonomiska resurser. En professionell rådgivning i uppstartsläget är av stor betydelse. Motionärerna ser positivt på verksamheten som bedrivs i nyföretagarcentrums regi, dock bedömer motionärerna att en mottagningstid för rådgivning om fyra timmar varannan vecka, är alldeles för lite för en kommun i
Botkyrkas storlek. Motionärerna föreslår också möjligheten för rådgivning
på telefon, detta skulle exempelvis kunna ske några kvällar i veckan/månaden. Motionärerna föreslår att kommunen förlänger öppettiderna för
”drop-in” rådgivning som sker i nyföretagarcentrums regi till minimum 16
timmar i veckan, att kommunen inför tidsbokning för rådgivning på nyföretagarcentrums hemsida samt att möjlighet för telefonrådgivning införs.
Arbets- och näringslivsberedningen har behandlat ärendet 2016-12-12, § 9.
Motivering

Företagande och näringsliv är viktigt i en kommun som Botkyrka, både för
att generera arbetstillfällen och för att skapa mervärden i en levande stadsmiljö. Den rödgröna kommunledningen jobbar aktivt med kommunens näringsliv och bereder just nu en ny arbetsmarknads- och näringslivsstrategi.
Näringslivscenter, som öppnats efter politiska beslut i kommunens budget,
samlar och är ansvariga för kommunens näringslivsarbete. Detta arbete är
mycket uppskattat och viktigt.
Motionärerna skriver om vikten av att nya företag får stöd, vilket kommunledningen håller med om. Motionärerna skriver om Nyföretagarcentrum
som är en privat förening som kommunen delvis samverkar med.
I dagsläget finns inga större behov av att utöka kommunens samarbete med
Nyföretagarcentrum, då besökstiderna inte fullt ut används. Vid en ökad
efterfrågan är det relevant att se över om Nyföretagarcentrum eller näringslivscenter ska utöka sitt stöd till nya företag.
Yrkande

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 34
Svar på motion: Försök med utbyte mellan socialförvaltningen och sociala företag (L) (KS/2016:208)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

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

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 32 lämnat ett förslag till beslut.
Stig Bjernerup (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-31,
§ 70 lämnat en motion: Försök med utbyte mellan socialförvaltningen och
sociala företag. Motionären ser ett behov av mer samverkan mellan föreningsliv och kommunen, varpå kommunen i liten skala bör prova ett utbyte
mellan exempelvis socialförvaltningen och sociala företag. Tjänstemän som
hanterar försörjningsstöd skulle exempelvis på frivillig basis kunna få prova
att arbeta i ett socialt företag. Om utfallet blir positivt, kan samarbete
mellan andra föreningar och förvaltningar prövas. Motionären föreslår att
socialförvaltningen får i uppdrag att pröva samverkan genom arbetsinsatser
mellan förvaltningen och sociala företag i Botkyrka, samt att projektet utvärderas efter sex månader, förutsatt att motionen bifalls.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-09-27, § 114.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-01-23.
Sammanfattning

Socialnämnden föreslår att motionen avslås. Nämnden instämmer i att
samverkan med kommunens sociala företag är viktig, men bäst sker i andra
former. Det är positivit om anställda vill engagera sig i volontärarbete eller i
sociala företag, men det bör ske på fritiden. Om initiativet kommer från arbetsgivaren finns det en risk att frivilligheten sätts ur spel. Förslaget innebär
fler personer i sociala företag men medför en minskad medborgarservice.
Yrkanden

Stig Bjernerup (L) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Mats Einarsson (V), Olle Westberg (S) och Ronnie Andersson (V) 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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Yrkande
2017-02-23

Ärende 33: Svar på motion: Försök med utbyte mellan socialförvaltningen och sociala
företag(L)
Förslag till beslut
Att motionen bifalls
Motivering
Vid sammanträdet i kommunfullmäktige i december 2015 behandlas ett
medborgarförslag om volontärarbete i socialföretag för kommunanställda. Vid debatten
som följde var det flera ledamöter från skilda partier som framställde att förslaget i sig var
bra men alltför omfattande. Liberalerna har därför lagt en motion som föreslår
volontärarbete i mindre skala för kommunanställda. I svaret på motion visas att det finns
ett hårdnackat motstånd mot alla former av volontär eller praktikarbete i sociala företag i
Botkyrka kommun. Liberalerna instämmer att det kan finnas argument som talar emot
men det som framförs i svaret håller inte. I svaret från socialförvaltningen står det t ex att
“Det är viktigt med samverkan med kommunens sociala företag men det bör ske i andra
former än att anställda arbetar i sociala företag på sin fritid.” Innebär detta att anställda
förbjuds volontärarbeta i sociala företag på sin fritid? Förvaltningen fortsätter “Att
anställda vill engagera sig i volontärarbete eller sociala företag är positivt men det bör ske
på fritiden” Hoppsan - nu var det tvärtom något positivt. Hur ska detta tolkas - vad vill
förvaltningen säga egentligen? Det sägs också såväl i svaren från socialförvaltningen som
från kommunledningsförvaltningen att “ I de fall det görs på initiativ av arbetsgivaren är
risken att frivilligheten sätts ur spel”. Detta kan det eventuellt ligga något i om det skulle
vara något som arbetsgivaren tvingar på arbetstagaren men det är inte Liberalernas
ståndpunkt. Frivilligt innebär ett fritt val utan tvång - precis som arbetstagare i många
kommuner frivilligt får ta ut en friskvårdstimme. Det brukar av arbetstagarna upplevas
som ett erbjudande, en möjlighet - inte ett tvång. Praktik utan lön görs på många olika
sätt och i olika företag av anställda inom både kommun och privat sektor. Liberalerna har
svårt att se att detta skulle innebära rättsliga svårigheter.
Stig Bjernerup (L)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 35
Svar på motion: Utred antalet studie- och yrkesvägledare i
grundskolan (SD) (KS/2015:863)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 33 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-17, §
209 lämnat en motion: Utred antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Få val som elever gör är så viktiga som val av skola och utbildningsinriktning. Valmöjligheterna är fler än någonsin och valen sker i allt lägre
ålder. Motionärerna hänvisar till en av Skolinspektionen genomförd undersökning som bland annat visar att endast 45 procent av eleverna i nionde
klass i de 34 granskade skolorna, hade en vuxen att prata med om sina framtidsplaner. En felaktigt vald utbildning bedömer motionärerna inte endast
påverkar den enskilda eleven negativt, utan även näringslivet med en försämrad möjlighet att rekrytera utbildad arbetskraft. Motionärerna föreslår att
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur många studie- och yrkesvägledare det finns i de kommunala grundskolorna i Botkyrka, hur många
timmar som finns på varje skola och om detta motsvarar kraven i skollagen.
Om någon av skolorna inte uppfyller skollagens krav på tillgänglighet, föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärdsplan
med tillhörande kostnadskalkyl.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-05, § 24.
Sammanfattning

Utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. Nämnden bedömer
skollagens krav på tillgång till studie- och yrkesvägledare i de kommunala
grundskolorna i Botkyrka som uppfyllda. I utbildningsnämndens ettårsplan
2016 finns ett åtagande om att säkerställa och utveckla studie- och yrkesvägledningen i samtliga skolformer från årskurs 1 och upp till gymnasieskolan.
Yrkanden

Östen Granberg 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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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 36
Svar på motion: Inför en studiedag inom näringslivet för
Botkyrka politiker och tjänstemän (SD) (KS/2015:318)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 34 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28, §
79 lämnat en motion: Inför en studiedag inom näringslivet för Botkyrkas
politiker och tjänstemän. Med en studiedag för politiker och tjänstemän i
Botkyrka, anser motionärerna att det bereds en väg för kommunens politiker
att utveckla en dialog med företagare och anställda, samt kontakter som kan
vara avgörande för flera företag. Utöver det ges politiker och företagare
möjlighet att få insyn i relationen mellan näringslivet och kommunen, vilken
typ av vägledning kommunen erbjuder och hur denna kan utvecklas.
Motionärernas vision är att Botkyrka ska vara ett attraktivt val för företagare
som vill bygga upp en verksamhet.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet
2015-09-29, § 53.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-01-23.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden instämmer i att företag och
det privata näringslivet är viktiga för en hållbar tillväxt i Botkyrka. Nämnden gör dock bedömningen att Botkyrka kommun redan idag har insatser
som kan likställas med den föreslagna studiedagen. Kommunen anordnar
idag näringslivsdagar och frukostträffar där politiker och anställda är välkomna. Besök och riktade inbjudningar till företagare gör att kontakten med
näringslivet förstärks kontinuerligt.
Yrkande

Östen Granberg (SD) 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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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 37
Svar på medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler
Salvius väg/Önnemovägen (KS/2016:307)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-02-06 § 35 lämnat ett förslag till beslut.
Heléne Dahlin har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26, §
126 lämnat ett medborgarförslag: Rusta upp vattenkälla vid Adler Salvius
väg/Önnemovägen. Förslagsställaren har noterat att det är smutsigt, sumpigt
och igengrott vid vattenkällan/ån som rinner ut i Tullingesjön, belägen vid
koloniområdet som ligger vid Adler Salvius väg/Önnemovägen. Eftersom
området är väldigt trevligt tror förslagsställaren att platsen skulle nyttjas mer
om området röjdes upp och vattnet flöt på bättre.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-12-12, § 111.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-26, § 40.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2016-01-26.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar
är en viktig del av vår lokala demokrati.
Vi delar medborgarens uppfattning att området bör städas upp. Däremot bör
en vara försiktiga med att gallra och ta bort träd och annan vegetation, då
detta riskerar att påverka luftfuktighet och skyddsvärd vegetation.
Avslutningsvis vill vi understryka att det inte rör sig om en kallkälla, vilket
är lätt att få intryck av i medborgarförslaget. Det rör sig om dagvatten (till
exempel regnvatten, smältvatten med mera från gatubrunnar) som
rinner fram. Vattnet är alltså inte lämpligt att dricka. Med detta anses medborgarförslaget som besvarat.
Yrkande

Maria Gawell-Skog (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 38
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige

Inga-Lill Strömqvist (S) är ny ledamot efter Bim Eriksson (S)
Nils Andersson är ny ersättare efter Inga-Lill Strömqvist (S)
Emanuel Ksiazkiewicz (S) är ny ledamot efter Thomas Vakili (S)
Ayisha Farooq (S) är ny ersättare efter Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Anders Gustafzon (S) är ny ersättare efter Stefan Leiding (S)
Viktoria Dymenou Wallén (S) är ny ersättare efter Simon Safari (S)
Svar på medborgarförslag

Iordningsställ en gångväg vid Strandvägen, KS/2016:188
Beslut: besvarat
Förslag om säker skolväg – Mellanbergsvägen 14-24 och delar av Nibblebacken, KS/2016:250
Beslut: besvarat
Förslag om farthinder vägsträckan Murgrönvägen 29-37, KS/2016:260
Beslut: avslag
Bygg ett cykelgarage i närheten av Tullinge station, KS/2016:396
Beslut: besvarat
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 39
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Benny Ferdinandsson (L), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
Birgit Hellgren (L), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ulrika Ekengren (SD), ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Johan Holmberg (SD), ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Martin Inglot (SD), ledamot i dialogforum Tumba-Storvreten
Yvonne Hagström (S), ersättare i utbildningsnämnden
Kjell Sjöberg (TUP), ledamot i dialogforum Alby
Mats Zettmar (SD), ersättare i socialnämnden
Anders Lindqvist (S), ledamot i socialnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Benny Ferdinandsson (L)
Birgit Hellgren (L)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Birgit Hellgren (L)
Andreas Froby (L)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Ulrika Ekengren (SD)
Johan Holmberg (SD)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Johan Holmberg (SD)
Lars Holmberg (SD)
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Martin Inglot (SD)
Ivan Petrichtchev (SD)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Kjell Sjöberg (TUP)
Anders Thorén (TUP)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Mats Zettmar (SD)
Ivan Petrichtchev (SD)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Rita Seropian (MP)
Esra Kisa (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Maria Esteman (C)
Hans Lundberg (C)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
Sture Nordberg (TUP)
AB ALFÅGELN t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
Sture Nordberg (TUP)
BOTKYRKABYGGEN HOLDING AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
Sture Nordberg (TUP)
FÖRBANDET 2 AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mikael Widercrantz (TUP)
Sture Nordberg (TUP)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Anders Lindqvist (S)
Göran Larsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Göran Larsson (S)
Anders Lindqvist (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ledamot efter Stefan Leiding (S)
Hans Richardsson (S)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ersättare efter Hans Richardsson (S)
Yasemin Ergül (S)
DIALOGFORUM HALLUNDA-NORSBORG t o m 2018-12-31
Ledamot efter Firel Danho (S)
Elly Dahl (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Mattias Gökinan (S)
Emanuel Ksiazkiewicz (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Olle Westberg (S)
Carina Olsen (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Carina Olsen (S)
Firel Danho (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Yvonne Hagström (S)
Johan Alkstål (S)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Marianne Gärling (TUP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2018-12-31
Ledamot efter Rasmus Linusson (V)
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 40
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunstyrelsens ordförande samt folkhälsokommitténs ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Angående boendesituationen för nyanlända (L), KS/2017:147

Till folkhälsokommitténs ordförande:

-

Rökfria zoner i det allmänna utrymmet (M), KS/2017:148

Till utbildningsnämndens ordförande:

-

Elever som uteblir vid skolstarten (M), KS/2017:162
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 41
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motion väcks:
Sänk hastigheten på väg 569 (C), KS/2017:145
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 42
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Sätt upp trafikljus i korsningen Huddingevägen/Flottiljvägen, KS/2016:862
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Fler papperskorgar i Tullinge villastad/Trädgårdsstad, KS/2016:870
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Belysning till lekparkerna i Norsborg, KS/2017:17
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Farthinder på Segersjövägen i Uttran, KS/2017:39
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Anlägg trottoar och gångväg på Strandvägen i Uttran, KS/2017:40
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg en läktare i Tullingehallen, KS/2017:43
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden 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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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-23

§ 43
Enkla frågor
Beslut

Frågorna får ställas.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan (S) besvarar de enkla
frågorna.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställer tre enkla frågor till kultur- och fritidsnämndens
ordförande angående politiskt motiverad censur.
Politiskt motiverad censur (M), KS/2017:159
Politiskt motiverad censur (M), KS/2017:160
Politiskt motiverad censur (M), KS/2017:161
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Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2017-02-23

Namn

Parti Närvaro Tid

Ersättare

Inger Ros

S

02:56:11

17:33 20:29

Mattias Gökinan

S

02:59:31

17:30 20:29

Anders Byrsenius M

02:59:31

17:30 20:29

Gabriel Melki

S

02:35:07

17:35 Shafqat Khatana S § 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43
20:10

Serkan Köse

S

02:59:31

17:30 20:29

Youbert Aziz

S

00:00:00

Maria Gawell
Skog

S

02:59:31

Lars Schou

S

00:00:00

Ebba Östlin

S

02:59:31

Berit Larsson S § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43
17:30 20:29
Björn Pettersson S § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 43
17:30 20:29
Yasemin Ergül S § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43

Jens Sjöström

S

00:00:00

Tuva Lund

S

02:59:31

17:30 20:29

Christina Zedell

S

02:59:31

17:30 20:29

Robert Aslan

S

02:59:31

17:30 20:29

Diana
Hildingsson

S

02:59:31

17:30 20:29

Adnan Issa

S

02:05:31

18:24 Ayisha Farooq S § 26, 28, 26, 27, 29, 30
20:29

Juliana Lahdou
Nahrin

S

02:54:07

17:35 20:29

Bo Johansson

S

02:59:31

17:30 20:29

Olle Westberg

S

02:59:31

17:30 20:29
Viktoria Dymenou Wallén S § 26, 28, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Taina Virta

S

00:00:00

Robert
Rasmussen

S

02:53:18

17:36 20:29

Maria Mendoza

S

02:59:31

17:30 20:29

Jean-Pierre Zune S

02:59:31

17:30 20:29

Inga-Lill
Strömqvist

S

02:50:50

17:38 Marcus Ekman S § 20:29

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

02:54:02

17:35 20:29

Jimmy Baker

M

02:59:31

17:30 20:29

Gül Alci

M

02:59:31

17:30 20:29

Kia Hjelte

M

01:33:51

17:30 - Björn Lagerstedt M § 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36,
19:03
35, 36, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Stina Lundgren

M

02:59:31

17:30 20:29

Yngve R K
Jönsson

M

02:59:31

17:30 20:29

Carl Baker

M

02:59:31

17:30 20:29

Andrei Ignat

M

02:59:31

17:30 20:29

Therese
Hellichius

M

02:59:31

17:30 20:29

Ellen Nilsson

M

02:59:31

17:30 20:29

Deniz Bulduk

MP 02:58:10

17:31 20:29

Ali Khalil

MP 02:56:49

17:32 20:29

Aydan SedefÖzkan

MP 00:00:00

Yosra Yasmin

MP 02:59:28 17:30 -

Inger Grönberg MP § 27, 29, 30, 31, 32, 31, 37,
32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 43

Sherif

20:29

Elisabeth
17:30 MP 02:59:32
Nobuoka Nordin
20:29
Embla Holmlid
Kolenda

MP 02:59:32

17:30 20:29

Mohamed
Benmakhlouf

MP 02:55:01

17:34 20:29

Anders Thorén

TUP 02:59:32

17:30 20:29

Therese Lind

Camilla Jägemalm TUP § 26, 28, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43

TUP 00:00:00

Carl Widercrantz TUP 02:59:32

17:30 20:29

Elizabeth Bushby TUP 02:58:23

17:31 20:29

Nils-Bertil
Carlson Estrada

17:34 20:29

TUP 02:55:03

Sergius Peter Himmelving SD § 26, 28, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Robert Stenkvist

SD

00:00:00

Östen Granberg

SD

02:59:32

Karl-Otto
Hultström

-

00:00:00

Sebastian
Lindqvist

SD

02:59:32

17:30 20:29

Helen Spaak

SD

02:59:32

17:30 20:29

Mats Einarsson

V

02:59:32

17:30 20:29

Bekir Uzunel

V

00:00:00

Nooshi
Dadgostar

V

02:58:39

17:30 20:29

Ronnie
Andersson

V

02:59:32

17:30 20:29

Pia Carlsson

V

00:00:00

17:30 20:29
Ulrika Ekengren SD § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 43

Yrsa Rasmussen V § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 43

Marit Strand Pettersen V § 26, 28, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43

17:30 20:29

Aram El Khoury

KD 02:58:58

Yusuf Aydin

KD 00:00:00

Stefan Dayne

KD 02:59:32

17:30 20:29

Stig Bjernerup

L

02:59:32

17:30 20:29

Lars Johansson

L

01:35:17

17:30 - Helene Wåhleman L § 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36,
19:05
35, 36, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Robert Steffens

C

02:59:32

17:30 20:29

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2017-02-23

Sammanträdestid: 2017-02-23 17:30:00 - 2017-02-23 21:00:00
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Berit Larsson

S

02:59:32

17:30 20:29

Youbert Aziz S § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43

Björn Pettersson

S

02:59:32

17:30 20:29

Lars Schou S § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43

Shafqat Khatana

S

02:44:05

17:45 20:29

Gabriel Melki S § 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Carina Olsen

S

00:00:00

Marcus Ekman

S

02:51:14

17:38 20:29

Inga-Lill Strömqvist S § -

Yasemin Ergül

S

17:30 02:59:32
20:29

Daniel Njuguna

S

00:00:00

Carola Norén

S

00:00:00

Anders Gustafzon S

00:00:00

Viktoria Dymenou
S
Wallén

02:52:42

Nils Andersson

S

00:00:00

Ayisha Farooq

S

Björn Lagerstedt

Jens Sjöström S § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43

17:36 20:29

Taina Virta S § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43

02:59:32

17:30 20:29

Adnan Issa S § 26, 28, 26, 27, 29, 30

M

02:59:32

17:30 20:29

Kia Hjelte M § 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35,
36, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Ufuk Sen

M

00:00:00

Besnik Morina

M

00:00:00

Christina Tibblin

M

02:59:32

17:30 20:29

Bengt Kring

M

02:59:32

17:30 20:29

Kevin Kors

MP 00:00:00

Shakhlo Altieva

MP 00:00:00

Inger Grönberg

MP 02:26:02

18:03 20:29

Aydan Sedef-Özkan MP § 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,

40, 41, 42, 43
James Jin

MP 02:19:03

18:10 20:29

17:30 Camilla Jägemalm TUP 02:59:32
20:29
Per Börjel

TUP 00:00:00

Karin Nakamura
Lindholm

TUP 02:57:15

Therese Lind TUP § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 43

17:32 20:29

SD

17:31 02:58:15
20:29

Robert Stenkvist SD § 26, 28, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43

Ulrika Ekengren

SD

17:31 02:58:23
20:29

Karl-Otto Hultström - § 26, 28, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43

Niklas Lekander

SD

00:00:00

Yrsa Rasmussen

V

17:30 02:58:48
20:29

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

02:58:29

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Sergius Peter
Himmelving

Bekir Uzunel V § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43

17:31 20:29

Pia Carlsson V § 26, 28, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
31, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43

Lars Johansson L § 31, 37, 32, 33, 34, 35, 36,
35, 36, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Miriam Bengtsson KD 00:00:00
Helene Wåhleman L

02:59:32

17:30 20:29

Benny
Ferdinandsson

L

02:59:32

17:30 20:29

Benita Hägg

C

02:59:32

17:30 20:29

Boris Granath

C

02:59:32

17:30 20:29

