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Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-03-30

Anslaget den

Nedtas den

2017-04-

2017-04-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Sara Hultqvist

1[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

§ 44
Svar på interpellation – Angående boendesituationen för
nyanlända (L) (KS/2017:147)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stig Bjernerup (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0223 § 39 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Angående
boendesituationen för nyanlända.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 45
Svar på interpellation – Rökfria zoner i det allmänna utrymmet (M) (KS/2017:148)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0223 § 39 en interpellation till folkhälsokommitténs ordförande – Rökfria
zoner i det allmänna utrymmet.
Folkhälsokommitténs ordförande Olle Westberg (S) besvarar interpellationen.
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§ 46
Svar på interpellation – Elever som uteblir vid skolstarten
(M) (KS/2017:162)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Björn Lagerstedt (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201702-23 § 39 en interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Elever
som uteblir vid skolstarten.
Utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) besvarar interpellationen.

4[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

§ 47
Årsredovisning 2016 – Kommunstyrelsen (KS/2017:109)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att kvarstående kostnader om 176 000
kronor ombudgeteras till år 2017 från beslut i kommunfullmäktige
2016-04-28, § 73 – kommunens årsredovisning.
2. Kommunfullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för ärendeoch dokumenthanteringssystem 9,5 miljoner kronor, ombyggnation av
nya lokaler för medborgarkontoret i Hallunda 1,4 miljoner kronor samt
systemmodul för direktuppföljning 0,1 miljoner kronor ombudgeteras
till år 2017 – kommunens årsredovisning.
Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:
3. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen 2016 för kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 43 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2016.
Nedan redogörs för ett antal betydelsefulla händelser under 2016.
Botkyrka kommuns satsning i Almedalen hade medborgarnas fokus med
"Pop-up-kommunen". Botkyrka kommun ville möjliggöra för föreningar,
näringsliv och civilsamhället i Botkyrka att nätverka och göra sin röst hörd.
Över 35 aktörer från kommunen och 1500 externa besökare besökte
kommunens aktiviteter. Kommunen fick en nominering ”Innovativast i
Almedalen” och utnämningen ”Coolast i Almedalen”.
En omfattande satsning på trygghet har gjorts inom områdesutvecklingsarbetet, särskilt i stadsdelen Hallunda-Norsborg. I Hallunda-Norsborg har
det pågått ett parallellt arbete med ett långsiktigt utvecklingsprogram för
stadsdelen och ett detaljplaneprogram för Brunnaområdet närmast E4/E20.
Under hösten har byte av telefonileverantör påverkat verksamheterna
mycket. När detta är på plats så kommer vi att kunna ge medborgarna högre
tillgänglighet till kommunens verksamheter.
En uppgradering av ekonomisystemet gör arbetet lättare med brukare och
kunder i olika verksamheter samt ett effektivare arbetsverktyg för kommunens anställda att arbete med. Vidare har sve-fakturor (elektroniska fakturor)
införts vilket snabbar upp arbetet med leverantörsfakturor och blir smidigare
i arbetet med leverantörer.
Botkyrkas app har under året förbättrats, baserat på inkomna medborgarförslag och synpunkter. Appen ger nu möjlighet att bifoga bilder (synpunkter
och medborgarförslag), ange plats (medborgarförslag), att spara sina personliga kontaktuppgifter för smart återanvändning i appen samt att kunna få en
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sammanställning av sitt medborgarförslag via epost. Samtidigt som dessa
förbättringar genomförts har också motsvarande tjänster på botkyrka.se
givits samma möjligheter.
Ett omfattande arbete har gjorts 2016 med ett förslag på strategi med
tillhörande riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka, allt för att ha en jämlikare
kommunal service för Botkyrkaborna. Förslaget innebär att vi slår ihop
strategiska styrdokument för flera sakfrågor – interkultur, jämställdhet,
folkhälsa, hedersrelaterat våld och förtryck samt tillgänglighetsfrågor.
Vi tror att detta ger en tydligare kraft och styrning för en jämlikare kommunal service för Botkyrkaborna.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-02-08.
Propositionsordning

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

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Av årsredovisningen framgår att endast 30 % av Tullingeborna upplever att de kan vara med och
påverka i kommunala frågor som intresserar dem. Statistiken visar att det finns ett stort
demokratiunderskott och ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.
Det finns en frustration över de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande. Botkyrka har blivit
en alltför stor och spretig kommun med en tungrodd administration. Tullingeborna känner sig
åsidosatta och maktlösa.
Samtidigt framhåller Botkyrka sin satsning på Almedalen där kommunen fick utnämningen
"Coolast i Almedalen". Men frågan är vilken nytta Botkyrkas skattebetalare har av detta? Hade det
inte varit bättre om Almedalspengarna använts lokalt i kommunen?
Med tanke på hur dåligt närdemokratin fungerar i Botkyrka menar vi att kommunen framöver inte
ska delta i Almedalen. Istället bör dessa skattemedel satsats på lokalt demokratiarbete. Varför inte
skapa evenemanget ”Albydalen” och andra lokala arrangemang där kommunala vardagsfrågor
debatteras? Det ger inte utnämningar som ”Coolast i Almedalen”, men långsiktigt är det viktigare
för den lokala demokratin.
	
  
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
	
  
	
  
	
  
	
  

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 43: Årsredovisning 2016 – Kommunstyrelsen (KS/2017:109)
Vi har tidigare framhållit att det behövs ordentlig uppföljning av större IT-investeringar och
ifrågasatt om investeringarna ger avsedd effekt gällande den interna effektiviteten och att nå ut till
medborgarna. Det är av stor vikt att göra förhandskalkyler inför återkommande IT-investeringar
och noggranna uppföljningar av dessa investeringar. Det är därför glädjande att se att IT-enheten
har arbetat mer med långsiktig planering av IT-investeringar som lett till en återhållsamhet under
2016. Vi hoppas att man kommer att fortsätta med detta.
Vi har tidigare fått information om en upphandling med Ungdomsenkäten som skulle
genomföras under våren 2016 bland unga i hela länet. Då siffrorna för psykisk ohälsa ser
ytterligare lite sämre ut för året, speciellt för unga tjejer så hoppas vi få mer information och
analys om orsaker till psykisk ohälsa bland unga samt en kommunal handlingsplan som följd för
detta. Tar man inte itu med dessa problem och följer upp så kan det påverka både skolgång och
framtida arbete avsevärt och skapa ett utanförskap genom arbetslöshet eller problem med
missbruk m.m. för en allt större grupp unga.
Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på totalt 4 362 000 kronor mot budget.
Redan i budget 2016 saknades två stora poster på totalt 2, 5 mkr för Botkyrkafestivalen 1 mkr
och skyltprojekt 1, 5 mkr. Varför saknades dessa poster? För övrigt har kommunikations- och eenheten har ett underskott på 3 953 000 kronor varav felbudgeteringar är den stora avvikelsen
gällande kommunportalen och intranätet. Hur kommer det sig att man gjorde en sådan stor
felbedömning i kostnader för detta?

Tumba 2017-03-06
Stefan Dayne (kd)
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§ 48
Återrapportering av projektet 13 nya förskolor
(KS/2016:848)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att byta inriktning på projektarbetet för
ramupphandling av renovering/nybyggnation av 13 förskolor som
tidigare beslutats av kommunfullmäktige (KS/2015:733). Från
upphandling av ramavtalsentreprenör till upphandling och byggnation av
industriellt modulbyggda förskolor.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med
utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera de tre första förskolorna, för
att avgöra hanteringen av resterande 10 förskolor.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 44 lämnat ett förslag till beslut.
Utbildningsnämnden strävar kontinuerligt efter att skapa de bästa möjliga
förskolorna för Botkyrkas barn. Vi står i dagsläget inför en stor utmaning
där många av våra förskolor behöver renoveras/byggas nya på en och
samma gång. För att klara av denna utmaning behöver vi kostnadseffektivitet så väl som leveranssäkerhet. Detta utan att tumma på våra barns
pedagogiska miljöer.
Den rapport som utbildningsnämnden beställde från tekniska förvaltningen
den 8 december 2016 fastställer att industriellt modulbyggda förskolor har
möjlighet att uppfylla de höga krav som vi ställer på våra förskolelokaler
samtidigt som vi ökar kostnadseffektiviteten och leveranssäkerheten för
byggnationen av förskolorna.
Vinsterna med att välja modulbyggnationsformen är att den är cirka 5 400
kronor billigare per kvadratmeter, än det platsbyggda alternativet. Vilket
förväntas motsvara 10 miljoner kronor per byggd förskola. Detta ger oss
möjlighet att genomföra betydande kvalitetshöjningar på bland annat förskolornas utomhusmiljöer och annan gestaltning. Samtidigt som vi håller
kommunens investeringskostnader nere.
Därför föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att byta inriktning
på projektarbetet för ramupphandling av renovering/nybyggnation av 13
förskolor som tidigare beslutats av kommunfullmäktige (KS/2015:733).
Från upphandling av ramavtalsentreprenör till upphandling och byggnation
av industriellt modulbyggda förskolor.
För att säkra kvalitén i projektet finner nämnden det viktigt att kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden och tekniska nämnden att
utvärdera projektet i och med byggnationen av de tre första förskolorna.
Visar utvärderingen att modulförskolorna uppfyller kraven avseende kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och lokalernas anpassning till pedagogik,
så uppförs resterande 10 förskolor enligt samma förfaringssätt.
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Oavsett vilken produktionsmodell som våra förskolor byggs efter så behöver
nämnden revidera lokalprogrammet för ny-, om- och tillbyggnad av
förskola. Detta för att skapa flexiblare riktlinjer som är mer anpassade till
dagens förutsättningar och som i större utsträckning förhåller sig till
förskolans närmiljö.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2017-02-07, § 4.
Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S), Jimmy Baker (M) och Yusuf Aydin (KD)
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

Jimmy Baker (M), Yusuf Aydin (KD) och Robert Steffens (C) lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga.
Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-03-06
Ärende 44

Återrapportering av projektet 13 nya förskolor (KS/2016:848)

Förslaget att byta inriktning på projektet för "ramupphandling av
renovering/nybyggnation” till ”upphandling av modulbyggen” (prefabricerade moduler)
är något vi i Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i huvudsak står bakom.
Vi har länge framhållit att kommunen borde kunna bygga billigare än vad vi hittills har
gjort (med exempel som förskolan Ugglan och Malmsjö skola i åtanke)
Vad vi dock vill flagga för är att med liggande förslag försvinner alla möjligheter för
medelstora eller lokala entreprenörer att delta i upphandlingen. Detta blir förbehållet
endast de stora drakarna - och då endast en enda som får ”allt”. Vi är positiva till
prefabricerade moduler av kostnadsskäl, men föredrar att upphandlingen delas upp i två
eller tre upphandlingar för att främja någon form av konkurrens.
Vidare vill vi att kommunen bryter ut mark- och grundläggningsarbeten så att lokala
entreprenörer (vi har flera lokala företag inom sektorn) också kan vara med och tävla
om jobben.
Detta skulle främja det lokala näringslivet och inte bara gynna t.ex. Skanska, PEAB
eller NCC - som med majoritetens förslag är de enda som kan komma ifråga.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Robert Steffens (C)

Sid 1 (1)
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Tullingepartiet står bakom kostnadseffektiva lösningar men vill samtidigt betona att billigast inte
alltid är bäst. Vinsten med att välja modulbyggnader är ca 5 400 kronor per kvadratmeter. Det
viktigaste är dock att förskolorna är ändamålsenliga för eleverna.
En annan väsentlig aspekt är att de nya byggnaderna harmonierar med befintlig miljö. För att
karaktären ska bibehållas bör nybyggnationen smälta väl in i den omgivande miljön. Om
kommunen ska vara attraktiv för både medborgare och besökare måste hänsyn tas till det estetiska.
I Tullinge finns tyvärr många exempel på ”baracklösningar” som förfular miljön. Det framgår med
all önskvärd tydlighet att estetik inte har ingått som en del i upphandlingarna. Byggnaderna ger ett
trist och torftigt intryck för den som besöker kommunen.
Oavsett vilken typ av förskolor som byggs framöver vill Tullingepartiet slå ett slag för att estetiken
måste vara en viktig del av planeringen.
Anders	
  Thorén	
  (TUP)
	
  
	
  
	
  
	
  

SÄRSKILT YTTRANDE 2017-03-06

Ärende 44: Återrapportering av projektet 13 nya förskolor
Vi är glada att man i kommunstyrelsens förslag äntligen är beredd att ta ett beslut som skulle
kunna motverka de ständiga budjetöverskridandena i åtminstone byggnationen av
kommunens förskolor.
Detta grepp att bygga med industriellt byggda moduler har sedan många decennier med stor
framgång används vid byggandet av det flesta villor som har byggts i Sverige. Dessa
villamoduler håller oftast mycket hög kvalitet till låg kostnad och är i sig snarlika de moduler
som förskolor skulle kunna byggas av. Man kan bara förvånas över att man inte sedan lång
tid tillbaka har använt sig av detta sätt att bygga rationellt.
Förmodligen beror denna vurm för platsbyggen på en tro, att det i Botkyrka skulle finnas
alldeles speciella behov som var gång på nytt måste få en specifik lokal lösning. Märklig nog
tycktes dessa behov även skifta från den ena förskolan till den andra.
Som i fallet med förskolan Ugglan upptäcktes det ett lokalt specialbehov med en arkitektur
som skulle sticka ut. Här spenderades mycket skattemedel utan någon annan nytta utöver
den för vanliga, för att kunna få ett ”Samhällsbyggarpris för byggnadens arkitektoniska
utformning”. Intresserade som vill titta på denna förskola måste leta länge för att hitta den.
När det gäller t.ex. de nyaste förskolebyggnader, Sörgården och Granen, är det inte lätt att
förstå de skilda behov som har lett till att man under samma byggnadsår varierar
värmeisoleringen i ytterväggarna mellan 22 cm i det ena fallet och 33 cm i det andra.
Men det allvarligaste brukar ske sedan alla beslut och budjeten har tagits, samt även
kontrakten för byggnationen undertecknats. Det är först nu som alla nya upptäckter och
önskemål kommer, som leder till att budgeten spräcks med råge.

Det är därför av yttersta vikt att man kan förhindra att dessa senkomna ändringar får gehör
även när förskolorna byggs med dessa industriellt byggda moduler.
I övrigt så lämpar sig byggandet med industriellt byggda moduler alldeles utomordentligt bra
för lokala byggföretag. Därmed gynnas även den lokala arbetsmarknaden.
Lars Johansson (L)
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Kommunfullmäktige
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§ 49
Utökad investeringsram för genomförande av reinvesteringsprojekt - Albybron (KS/2017:152)
Beslut

Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden en utökad
investeringsram år 2017 med 6 900 000 kronor för genomförande av projektet.
Finansiering sker genom ökad upplåning.
Reservationer

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

Gabriel Melki (S) anför följande till protokollet: Om återremissen som delar av
oppositionen yrkat på hade fått gehör så skulle det kunna ha skapat risk för
säkerhet av våra medborgare. Detta eftersom en återremiss hade kunnat försena
påbörjande av projektet och därmed de åtgärder som behöver göras på bron.
Som politiker har vi ett ansvar och därför är det viktigt att vi väger in alla
perspektiv i ärendet och säkerhetsaspekten är en sådan.
Utifrån den information som delgivits oss så skulle en rivning av bron kosta
ca 80 miljoner kronor. Det är kostnader som avser bl. a; projektering, bortforsling, rivning m.m. Utöver detta så ska det också framföras att ett arbete
för att påbörja en rivning kan ta upp till 2 år innan det kan påbörjas.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 45 lämnat ett förslag till beslut.
Albyvägens bro över torget i Alby centrum byggdes samtidigt med
bostäderna i området i början på 1970-talet. Bron förvaltas idag av
kommunen. Under 1999 gjordes den senaste större åtgärden på bron. Då
byttes brons fogar vid övergången mellan mark och brobanan.
Under 2016 uppmärksammades att skador i form av sprickor och lös betong
uppträder på brons landfästen och partiellt även i brobaneplattan. I programmet för framtida Alby föreslås att bron ska rivas före år 2030 och ersättas med en väg. Det är dock inte möjligt att avvakta åtgärdandet av skadorna
på Albybron utan att detta får betydande konsekvenser för framkomlighet
och tillgänglighet.
Projektet medför ökade kapitalkostnader med cirka 500 000 kronor per år.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-02-14, § 37
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Yrkanden

Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP) yrkar på
återremiss av ärendet, bilaga.
Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L) och Youbert Aziz (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens
förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-03-06
Ärende 45

Utökad investeringsram för genomförande av
reinvesteringsprojekt Albybron (KS/2017:152)

Moderaterna, Kristdemokraterna och Tullingepartiet anser att det inte är det bästa
alternativet att, som majoriteten vill, lappa och laga en bro som inom en snar framtid
ändå kommer att rivas.
Delar av Albyvägen som går förbi Alby Centrum är i själva verket en bro. Man har
upptäckt sprickor i bron som kräver åtgärder. Kostnaden beräknas till c:a 7 miljoner
kronor och reparationstiden c:a ett halvår.
I samhällsbyggnadsnämnden yrkade delar av oppositionen avslag med hänvisning till
att det redan beslutade ”Stadsbyggnadsidé Alby” föreskriver att bron skall rivas, att
vägen tas ned till marknivå och blir en gågata invid nytt, ombyggt centrum.
Vi anser att det är bättre att vi tar kostnaden nu istället för att ”köpa oss 10-12 år” till
som ytterligare fördröjer ”Stadsbyggnadsidé Alby” och där sannolikt kostnaden inte
kommer att vara lägre om 10 år, utan snarare högre.
Med vår handlingsväg får omdaningen av Alby en skjuts. I nära anslutning till området
är det ju redan klart med 670 nya bostadsrätter (Titania) samt 220 nya bostadsrätter
(SHH). Ett par platser till är också under uppsegling med ytterligare bostäder.
Alby skulle även utifrån trivsel- och trygghetsaspekter behöva ett lyft och därför är det
är hög tid att vi tillsammans tar ansvar för att utvecklingen av Alby tar fart idag – och
inte imorgon.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

återremittera ärendet för att få klarhet i kostnaderna för alternativet att riva bron.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Anders Thorén (TUP)
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§ 50
Slutrapport: Bergfotsvägen (KS/2017:150)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojekt Bergfotsvägen 9162.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 46 lämnat ett förslag till beslut.
Resultat för projektet som helhet ger ett överskott på 3 286 000 kronor
beroende på VA:s överskott på 3 900 000 kronor.
Exploateringen kommer att ge ett underskott på 587 000 kronor, beroende
på att marken inte sålts utan upplåtits med tomträtt, vilket ger en årlig intäkt
på 336 000 kronor istället.
I förhållande till den budget som antagits för projektet redovisas ett överskott på cirka 2 000 000 kronor. Det större överskottet beror främst på att
VA-taxan ger högre anslutningsavgifter än beräknat.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-02-14, § 29.
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.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Ärende 46

Slutrapport: Bergfotsvägen (KS/2017:150)

Det är glädjande att det byggs i kommunen och satsar på ungdomsbostäder i bra
naturnära läge med tillgång till kollektivtrafik. Vi är mycket positiva till projektet i sin
helhet. Vi ställer oss dock frågande till hur man presenterar överskott kontra underskott
i texten.
Man redovisar ett överskott för projektet i sin helhet. Men i realiteten är resultatet ett
underskott gällande exploateringen på 587 000 kronor. Man bör inte blanda ihop VAkostnader och intäkter med exploateringskostnaderna. Underskottet motiveras med att
förlusten över tid kommer att kompenseras av tomträttsavgälder.
Samtidigt gör man ett kraftigt överskott gällande anslutningsavgifterna för VA. Enligt
VA-lagen skall VA-kollektivet bära sig självt. Vi vet att kommunen har fått kritik från
flera byggherrar över de höga anslutningsavgifterna och att dessa avskräcker för att
bygga. Den tröskeln blir, i jämförelse med andra kommuner, för hög. En aspekt med
anslutningstaxan är att det för flerfamiljshus utgår en avgift per lägenhet, inte per
fastighet/byggnad. Det finns inga mängdrabatter, så ju fler lägenheter som ryms inom
ett byggprojekt, desto dyrare blir det för byggherren. Det i sig hämmar nyexploateringar
och håller nere bostadsbyggandet.
Det vore bättre om VA-kollektivet inte vare beroende av engångsintäkter med jämna
mellanrum för att ekonomiskt vara i balans. Vi vill att VA-taxan ses över för att kunna
åstadkomma en mer långsiktigt hållbar finansiering för reinvesteringar och själva
driften av nätet. Överskottet som kommer från VA-anslutningen ska användas inför
framtiden genom VA-fonden /kollektivet för framtida anläggning och underhåll av VAnätet och ska inte tillräknas som överskott i exploateringsprojektet.
En motivering som majoriteten anför är att den löpande VA-taxan är bland de lägsta. Vi
skulle dock hellre se en mindre höjning av taxan per kubikmeter vatten. Problemet med
de för höga anslutningsavgifterna skulle på så sätt avhjälpas och samtidigt gör
kommunen mer bygg- och boattraktiv.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
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§ 51
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem - beviljande av ansvarsfrihet (KS/2016:329)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet
Botkyrka Huddinge Salem ansvarsfrihet för verksamheten under 2015.
Jäv
Mats Einarsson (V), Robert Aslan (S) och Stig Bjernerup (L) anmäler jäv
och deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 47 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 har överlämnats till
kommunen.
Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet. På grund av ett administrativt missförstånd är tyvärr beslutet försenat.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 52
Svar på motion: Kriterier för biståndsbedömning för vårdoch omsorgsboende (M) (KS/2016:744)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Deltar ej i beslut

Samtliga ledamöter för (L) deltar ej i beslutet.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 48 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Jimmy Baker (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-27, § 206 lämnat en motion: Kriterier
för biståndsbedömning för vård- och omsorgsboende. Ett ökat antal äldre i
kommunen ställer högre krav på både omvårdnad liksom utförare av omvårdnad. Motionärerna anser att Botkyrka kommun idag inte har ett tillräckligt stort antal omvårdnadsplatser och boenden för personer med sådana behov. Konsekvenserna blir köbildning, höga kostnader för kommunen och
oroliga människor.
Utöver detta upplever motionärerna att kraven för att få ett positivt biståndsbeslut har ”hårdnat”, med allt fler avslag. Motionärerna föreslår att
vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att omarbeta biståndskriterierna i
Botkyrka kommun för beslut om bistånd för vård- och omsorgsboende, så
att hänsyn tas till och också innefattar, faktisk hög ålder som ett kriterium.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-02-20.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-11-22, § 77.
Motivering

Alla som har ett behov av vård- och omsorgsboende ska få den insatsen
beviljad. Enligt vård- och omsorgsförvaltningen sker all biståndsbedömning utifrån individuella behov med stöd av kommunens riktlinjer för
biståndsbedömning. Kriterierna vid bedömning av en persons behov av en
plats på ett vård- och omsorgsboende är: 1) omvårdnadsbehovet ska vara
stort och varaktigt över hela dygnet, 2) om inte behov av hjälp nattetid finns,
ska det ändå finnas ett stort behov av närhet till personal och 3) egna upplevelser av oro orsakad av ohälsa som påverkar den sökandes förmåga att fungera i ordinärt boende. Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att när bedömning av behov av plats på ett vård- och omsorgsboende görs är hög ålder en faktor som handläggaren alltid beaktar i den samlade bedömningen.
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Hög ålder i sig är dock inget eget kriterium, då hög ålder per automatik inte
innebär att det finns ett behov.
Yrkanden

Carl Baker (M), Kia Hjelte (M), Aram El Khoury (KD), Jimmy Baker (M)
och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Tuva Lund (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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§ 53
Svar på motion: Inför äldreboendegaranti för personer över
85 (KD) (KS/2016:345)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Deltar ej i beslut

Samtliga ledamöter för (L) deltar ej i beslutet.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 49 lämnat ett förslag till beslut.
Aram El Khoury (KD), Stefan Dayne (KD) och Yusuf Aydin (KD) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, § 95 lämnat en motion:
Inför äldreboendegaranti för personer över 85 år. Motionärerna anser att ett
välfärdssamhälle i hög grad kan bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen, något som måste vara
utgångspunkten för Botkyrka kommuns äldreomsorg. Allt fler äldre personer är vitala långt upp i åldrarna. Men med en stigande ålder ökar ohälsan
liksom risken för ensamhet, otrygghet och social isolering. En oviss bedömningsprocess med risk för avslag och överklaganden, är en orimlig påfrestning. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en äldreboendegaranti för personer
över 85 år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-02-20.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-18, § 69.
Motivering

Alla som har behov av vård- och omsorgsboende ska beviljas den insatsen.
Vård- och omsorgsförvaltningen uppger att särskilt boende kräver en biståndsbedömning för att kommunen ska kunna ge rätt till boende. Att tillhandahålla insatser med krav på biståndsbedömning, utan att genomföra en
utredning, strider mot bestämmelserna i kommunallagen och gällande rättspraxis. Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att en viss ålder inte
är tillräckligt för att ta bort kravet på behovsprövning. Detta gör att det inte
är förenligt med gällande lagstiftning att undanta personer från detta krav.
Det finns också risk för att förslaget bryter mot likställighetsprincipen,
vilken slår fast att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar utan saklig grund
i speciallag. I detta fall finns det inte något stöd för detta i någon speciallag.
Yrkanden

Tuva Lund (S) och Berit Larsson (S) 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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§ 54
Svar på motion: Ännu fler hyresvärdar (M) (KS/2014:79)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 50 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-02-20 § 45 en motion från Jimmy Baker
(M) och Yngve RK Jönsson (M): Ännu fler hyresvärdar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att, tillsammans med AB Botkyrkabyggen, gå fram med försäljning
av ytterligare 1000–1500 lägenheter där allmännyttan idag antar en dominerande ställning. Antingen till externa ägare i form av exempelvis stiftelser
eller bolag eller till de boende själva, genom ombildningsprocesser. Som
skäl anges att nya hyresvärdar kommer in med andra idéer och infallsvinklar
vilket bidrar till att hyresgäster får fler alternativ att välja emellan. Likaså
anser motionärerna att områden med blandade upplåtelseformer och flera
konkurrerande hyresvärdar är en motkraft till segregeringsprocesser. En
ytterligare försäljning skulle även stärka allmännyttan ekonomiskt och därmed leda till en positiv utveckling av kommunens bostadsområden.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner om bostadsbyggandet, med målet att bygga Botkyrkastaden med 4000 nya bostäder nya hem - på fyra år. Genom att tillföra den boendeform som är minst förekommande i respektive stadsdel ska alla kunna finna den bostad som passar
sin livssituation utan att behöva flytta till en annan stadsdel.
Det innebär att vi ska bygga hyresrätter i de områden som idag har mycket
äganderätter eller bostadsrätter. På så vis kan unga få sin första bostad eller
äldre kan lämna sin villa och bo i mer anpassade lägenheter och vi kan
bygga bort den bostadssegregation som idag finns i kommunen.
I det arbetet ser vi att AB Botkyrkabyggen har en viktig uppgift men vi ser
också gärna att privata hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Däremot ser
vi inget behov av att i dagsläget sälja ut bostäder från AB Botkyrkabyggens
bestånd. Vi ser att det allmännyttiga beståndet är en viktig del i att vi ska
kunna ha ett socialt, ekonomiskt hållbart Botkyrka. AB Botkyrkabyggen har
vidtagit åtgärder för att stärka sin ekonomi och kunna genomföra de renoveringar som krävs i beståndet. Med det avslår vi motionen.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig i ärendet 2014-02-28.

17[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Yrkanden

Jimmy Baker (M), Robert Steffens (C) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Lars Johansson (L) yrkar i första hand att AB Botkyrkabyggen ges i uppdrag att pröva ombildningar till bostadsrätter. Om tilläggsyrkandet faller yrkar Lars Johansson (L) bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar avslag på Lars Johanssons (L) tilläggsyrkande.
Gabriel Melki (S), Mats Einarsson (V) och Bo Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först Lars Johanssons (L) tilläggsyrkande mot Gabriel Melkis (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige ställer
sedan kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

18[31]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

§ 55
Svar på motion - Sälj fler lägenheter ur allmännyttan! (M)
(KS/2015:87)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 51 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-01-29 § 19 en motion från Jimmy Baker
(M), Thérese Hellichius (M) och Andrei Ignat (M): Sälj fler lägenheter ur
allmännyttan! Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
kommunledningsförvaltningen uppdraget att tillsammans med AB
Botkyrkabyggen, gå fram med försäljning av cirka 1000–1500 bostäder i
Storvreten, att försäljningen kopplas till ett krav att motparten åtar sig att
förtäta med nyproducerade bostäder i bostadsrättsform och/eller hyresrättsform samt att försäljningen kopplas till ett krav att parten ska möjliggöra för
en ombildning av cirka 10-20% av de köpta bostäderna. Som skäl anges att
nya hyresvärdar kommer in med andra idéer och infallsvinklar vilket bidrar
till att befintliga och potentiella hyresgäster får fler alternativ att välja
emellan. Likaså anser motionärerna att områden med blandade upplåtelseformer och flera konkurrerande hyresvärdar är en motkraft till segregeringsprocesser. Enligt motionärerna skulle ytterligare en försäljning av bolagets
fastigheter i Storvreten även stärka allmännyttan ekonomiskt och leda till en
positiv utveckling i bostadsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig i ärendet 2016-11-24.
Motivering

Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner om bostadsbyggandet, med målet att bygga Botkyrkastaden med 4000 nya bostäder nya hem - på fyra år. Genom att tillföra den boendeform som är minst förekommande i respektive stadsdel ska alla kunna finna den bostad som passar
sin livssituation utan att behöva flytta till en annan stadsdel.
Det innebär att vi ska bygga hyresrätter i de områden som idag har mycket
äganderätter eller bostadsrätter. På så vis kan unga få sin första bostad eller
äldre kan lämna sin villa och bo i mer anpassade lägenheter och vi kan
bygga bort den bostadssegregation som idag finns i kommunen.
I det arbetet ser vi att AB Botkyrkabyggen har en viktig uppgift men vi ser
också gärna att privata hyresvärdar etablerar sig i kommunen. Däremot ser
vi inget behov av att i dagsläget sälja ut bostäder från AB Botkyrkabyggens
bestånd. Vi ser att det allmännyttiga beståndet är en viktig del i att vi ska
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kunna ha ett socialt och ekonomiskt hållbart Botkyrka. AB Botkyrkabyggen
har vidtagit åtgärder för att stärka sin ekonomi och kunna genomföra de
renoveringar som krävs i beståndet. Med det avslår vi motionen.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Robert Steffens (C) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.
Lars Johansson (L) yrkar i första hand att AB Botkyrkabyggen ges i uppdrag att pröva ombildningar till bostadsrätter. Om yrkandet fallet yrkar Lars
Johansson (L) bifall till motionen.
Gabriel Melki (S) yrkar avslag på Lars Johanssons (L) tilläggsyrkande.
Gabriel Melki (S), Mats Einarsson (V) och Bo Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först Lars Johanssons (L) tilläggsyrkande mot Gabriel Melkis (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige ställer
sedan kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 56
Svar på motion: Trångboddhet i Botkyrkabyggen (SD)
(KS/2014:29)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 52 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2014-01-30 § 24 en motion från Robert
Stenkvist (SD): Trångboddhet i Botkyrkabyggen. Motionären föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen uppdraget att: Se över hur ägardirektiven för AB Botkyrkabyggen ska kunna förändras så att en kontinuerlig kartläggning av det allmännyttiga beståndet
genomförs i syfte att upptäcka trångboddhet. Se över hur ägardirektiven för
Botkyrkabyggen ska kunna förändras så att bolaget kan avhysa de som olovligen bor i andra- och tredje hand. Följa riktlinjerna för hur många personer
det lämpligen kan bo och vara skrivna i lägenheter av skilda storlekar vid
upprättande av bostadskontrakt. Som skäl anges att trångboddheten är ett
problem i vissa kommundelar, särskilt inom allmännyttan. Motionären anför
även att en alltför stor trångboddhet medför ett ökat slitage på ytskikten i
bostaden och att fastigheternas utrymningsvägar inte är dimensionerade för
överbelagda lägenheter. Motionären lyfter fram Landskronahems uthyrningspolicy, som tagits fram för att hindra trångboddhet, som ett gott
exempel.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
AB Botkyrkabyggen har yttrat sig i ärendet 2014-11-12.
Motivering

I Nya Botkyrka ska alla kunna hitta den bostad, det hem, som passar sin del
av livet. Därför har den rödgröna kommunledningen som mål att bygga
4000 nya bostäder på fyra år. Alla människor är värda ett bra och värdigt
boende och ska slippa bo extremt trångt. Trångboddhet påverkar vuxna som
barn. Till exempel kan trångboddhet för barn ha påverkan på skolresultat då
man inte har en plats att lugnt sitta och göra sina läxor.
Det råder idag stor bostadsbrist i Stockholmsregionen. Detta resulterar i
trångboddhet och en osäker bostadsmarknad. Den rödgröna kommunledningen ser det som sitt ansvar att bygga bort bostadsbristen och har
därför högt satta mål om att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år.
Genom att bygga blandat i alla våra stadsdelar ska fler kunna finna den
bostad som passar deras livssituation och färre ska behöva bo trångt. I det
arbetet hoppas vi fler partier är villiga att ta sitt ansvar.
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Idag sker stor del av trångboddheten som en effekt av EBO (eget boende).
Ett stort antal av de asylsökande som väljer formen för eget boende (EBO)
hamnar i ett fåtal kommuner där Botkyrka är en av dem. Migrationsverket
kräver idag endast en adress för att godkänna det egna boendet. Det gör att
många idag skrivs i trånga lägenheter med många fler personer än som är
tänkt och bra att bo med. Därför ser vi att man behöver utveckla EBO till ett
mer värdigt eget boende, där det ställs visst krav på bostaden som man
skrivs i. En sådan förändring i kombination med en kraftig byggnadstakt
skulle minska trångboddheten.
Vad gäller AB Botkyrkabyggens roll och uppgift så ser vi idag att de
sköter sitt uppdrag vad gäller trångboddhet, avhysningar och olovlig andrahandsuthyrning. Som kommunledningsförvaltningen beskriver utför de det
uppdraget och att de befintliga regelverken och ägardirektivet är tillräckliga.
Yrkanden

Robert Stenkvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Baker (M) yrkar avslag på motionen.
Yngve RK Jönsson (M) och Bo Johansson (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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§ 57
Svar på motion: Huvudmannaskapet för begravningsverksamheten (M) och (L) (KS/2015:440)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Deltar ej i beslut

Yngve RK Jönsson (M) deltar ej i beslutet.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 54 lämnat ett förslag till beslut.
Lars Johansson (L) och Jimmy Baker (M) har i en motion till kommunfullmäktige 2015-05-28 § 92, föreslagit att kommunfullmäktige hos regeringen
ska begära att få ta över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten i
Botkyrka.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-11-08.
Yrkanden

Lars Johansson (L) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V), Anders Thorén (TUP) och Stefan
Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej. Voteringen utfaller
med 46 jaröster, 12 nejröster och 1 avstår. Därmed har kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 58
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

Bygg en utomhustennisbana i Tullinge, KS/2016:386
Beslut: besvarat
Håll anläggningarna öppna under sommaren, KS/2016:523
Beslut: besvarat
Bygg en hästgård med ridhus i norra Botkyrka, KS/2016:524
Beslut: avslag
Ha öppet på korttidshemmen en dag i veckan, KS/2016:528
Beslut: avslag
Starta ett arbetsmarknadsprojekt rörande biodling, KS/2016:651
Beslut: avslag
Mötesplats i Tullinge, KS/2016:722
Beslut: besvarat
Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

- § 27 Socialnämnden jämte tjänsteskrivelse avseende kvartal 3 och kvartal
4, 2016, KS/2016:511
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§ 59
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Aydan Sedef Özkan (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Aydan Sedef Özkan (MP), 1:e vice ordförande och ledamot i utbildningsnämnden
Aydan Sedef Özkan (MP), ledamot i AB Botkyrkabyggen
Aydan Sedef Özkan (MP), ledamot i AB Alfågeln
Aydan Sedef Özkan (MP), ledamot i Botkyrkabyggen Holding AB
Aydan Sedef Özkan (MP), ledamot i Förbandet 2 AB
Johan Alkstål (S), ledamot i dialogforum Tumba-Storvreten
Therese Sallhed (S), ledamot i Upplev Botkyrka AB
Therese Sallhed (S), ledamot i Hågelbyparken AB
Ayisha Farooq (S), ledamot i dialogforum Fittja
Ulrika Ekengren (SD), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Claes Waern (KD), revisor i Föreningen Folkets hus Hallunda
Milojka Vratonjic (S), ledamot i dialogforum Alby
Kerstin Amelin (V), ersättare i tekniska nämnden
Embla Holmlid Kolenda (MP), ledamot i utbildningsnämnden
Embla Holmlid Kolenda (MP), vice ordförande och ledamot i dialogforum
Tullinge
Moussab Benmakhlouf (MP), ersättare i socialnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Aydan Sedef
Özkan (MP)
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Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Ulrika Ekengren (SD)
Dana Platter (SD)
FÖRENINGEN FOLKETS HUS HALLUNDA t o m 2018-12-31
Revisor efter Claes Waern (KD)
Bo Claesson (KD)
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2018-12-31
Ledamot efter Rasmus Linusson (V)
Joakim Envall (V)
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Kerstin Amelin (V)
Jenny Karinsdotter (V)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
1: e vice ordförande och ledamot efter Aydan Sedef Özkan (MP)
Embla Holmlid Kolenda (MP)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m 2019-06-30
Ledamot efter Aydan Sedef Özkan (MP)
Martina Wickham (MP)
AB ALFÅGELN t o m 2019-06-30
Ledamot efter Aydan Sedef Özkan (MP)
Martina Wickham (MP)
BOTKYRKABYGGEN HOLDING AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Aydan Sedef Özkan (MP)
Martina Wickham (MP)
FÖRBANDET 2 AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Aydan Sedef Özkan (MP)
Martina Wickham (MP)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (MP)
Mimi Doukkali (MP)
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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)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Johan Alkstål (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Therese Sallhed (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Therese Sallhed (S)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Ayisha Farooq (S)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Embla Holmlid Kolenda (MP)
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2018-12-31
Vice ordförande och ledamot efter Embla Holmlid Kolenda (MP)
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§ 60
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunstyrelsens ordförande, vård- och
omsorgsnämndens ordförande, Mångkulturellt centrums ordförande samt
AB Botkyrkabyggens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Barnens träd (M), KS/2017:238

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Angående en polisstation i Norra Botkyrka (L), KS/2017:239

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

-

Allégården (M), KS/2017:243

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

-

Utdrag ur belastningsregistret (M), KS/2017:244

Till Mångkulturellt centrums ordförande:

-

Om centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet (M), KS/2017:245

Till AB Botkyrkabyggens ordförande:

-

Vattenmätare i allmännyttan (M), KS/2017:246
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§ 61
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Vård- och omsorgsboenden med profilering (M), KS/2017:190
Matlagning i hemmet (M), KS/2017:192
Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M), KS/2017:193
Rökfri arbetstid (L), KS/2017:198
Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar (C),
KS/2017:225
Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida
(SD), KS/2017:226
Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M), KS/2017:242
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§ 62
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Anlägg en bastu vid Dagvattenparken Maden, KS/2017:123
Beslutas av kommunfullmäktige efter yttrande från samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Montera stoppljus/trafikljus vid befintligt övergångsställe på KP Arnoldssons väg, KS/2017:124
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden 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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§ 63
Enkla frågor
Beslut

Frågan får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar den enkla frågan.
Sammanfattning

Robert Steffens (C) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående e-handelssystem.
Angående e-handelssystem (C), KS/2017:254
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Namn

Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

04:50:00

17:30 22:20

Mattias Gökinan

S

04:50:00

17:30 22:20

Anders Byrsenius M

04:50:00

17:30 22:20

Gabriel Melki

S

04:50:00

17:30 22:20

Serkan Köse

S

04:50:00

17:30 22:20

Youbert Aziz

S

04:50:00

17:30 22:20

Maria Gawell
Skog

S

04:31:00

18:04 –
20:35

Lars Schou

S

00:00:00

Ebba Östlin

S

04:50:00

17:30 22:20

Jens Sjöström

S

04:50:00

17:30 22:20

Tuva Lund

S

04:50:00

17:30 22:20

Christina Zedell

S

04:50:00

17:30 22:20

Robert Aslan

S

04:50:00

17:30 22:20

Diana
Hildingsson

S

04:50:00

17:30 22:20

Adnan Issa

S

04:50:00

17:30 22:20

Juliana Lahdou
Nahrin

S

00:00:00

Bo Johansson

S

04:50:00

17:30 22:20

Olle Westberg

S

04:50:00

17:30 22:20

Ersättare

Björn Pettersson S § 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63
Carina Olsen S § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, Yasemin Ergül S § 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63

Berit Larsson S § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Taina Virta

S

04:50:00

17:30 22:20

Robert
Rasmussen

S

04:50:00

17:30 22:20

Maria Mendoza

S

04:50:00

17:30 22:20

Jean-Pierre Zune

S

04:50:00

17:30 22:20

Inga-Lill
Strömqvist

S

04:50:00

17:30 22:20

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

04:25:00

17:30 21:55

Jimmy Baker

M

04:50:00

17:30 22:20

Gül Alci

M

04:50:00

17:30 22:20

Kia Hjelte

M

04:50:00

17:30 22:20

Stina Lundgren

M

01:40:00

17:30 19:10

Yngve R K
Jönsson

M

04:50:00

17:30 22:20

Carl Baker

M

04:50:00

17:30 22:20

Andrei Ignat

M

04:50:00

17:30 22:20

Therese
Hellichius

M

04:50:00

17:30 22:20

Ellen Nilsson

M

04:50:00

17:30 22:20

Deniz Bulduk

MP 04:50:00

17:30 22:20

Ali Khalil

MP 03:10:00

18:45 –
21:55

Aydan SedefÖzkan

MP 00:00:00

Yosra Yasmin
Sherif

MP 04:38:00

17:4222:20

Elisabeth
Nobuoka Nordin

MP 04:50:00

17:30 22:20

Embla Holmlid

MP 04:50:00 17:30 -

Anders Gustafzon S § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Björn Lagerstedt M § 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Kevin Kors MP § 44, 45, 46, 47, James Jin MP
§ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Inger Grönberg MP § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Kolenda

22:20

Mohamed
Benmakhlouf

MP 04:38:00

17:42 22:20

Anders Thorén

TUP 04:50:00

17:30 22:20

Therese Lind

TUP 00:00:00

Carl Widercrantz TUP 04:50:00

Karin Nakamura Lindholm TUP § 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52
17:30 22:20
Camilla Jägemalm TUP § 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Elizabeth Bushby TUP 00:00:00
Nils-Bertil
Carlson Estrada

TUP 00:00:00

Robert Stenkvist

SD

04:50:00

17:30 22:20

Östen Granberg

SD

04:50:00

17:30 22:20

Karl-Otto
Hultström

-

04:50:00

17:30 22:20

Sebastian
Lindqvist

SD

04:50:00

17:30 22:20

Helen Spaak

SD

00:00:00

Mats Einarsson

V

04:50:00

Bekir Uzunel

V

00:00:00

Nooshi Dadgostar V

04:50:00

17:30 22:20

Ronnie
Andersson

04:50:00

17:30 22:20

V

Sergius Peter Himmelving SD § 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63
17:30 22:20
Yrsa Rasmussen V § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Marit Strand Pettersen V § 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63

Pia Carlsson

V

00:00:00

Aram El Khoury

04:50:00 17:30 KD
22:20

Yusuf Aydin

KD 04:50:00

Stefan Dayne

KD 04:50:00 17:30 -

17:30 22:20

22:20
Stig Bjernerup

L

04:25:00

17:30 21:55

Lars Johansson

L

04:50:00

17:30 22:20

Robert Steffens

C

04:50:00

17:30 22:20

Benny Ferdinandsson L § 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63
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Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Berit Larsson

S

04:50:00

17:30 22:20

Juliana Lahdou Nahrin S § 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63

Björn Pettersson

S

04:50:00

17:30 22:20

Maria Gawell Skog S § 44, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63

Shafqat Khatana

S

00:00:00

Carina Olsen

S

04:03:00

17:30 21:33

Lars Schou S § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55

Marcus Ekman

S

00:00:00

Yasemin Ergül

S

04:07:00

18:13 22:20

Lars Schou S § 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Daniel Njuguna

S

00:00:00

Carola Norén

S

00:00:00

Anders Gustafzon

S

04:50:00

17:30 22:20

Emanuel Ksiazkiewicz S § 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63

Viktoria Dymenou
S
Wallén

04:50:00

17:30 22:20

Nils Andersson

S

00:00:00

17:30 21:33

Ayisha Farooq

S

04:50:00

17:30 22:20

Björn Lagerstedt

M

04:50:00

17:30 22:20

Ufuk Sen

M

04:35:00

17:45 22:20

Besnik Morina

M

00:00:00

Christina Tibblin

M

04:50:00

17:30 22:20

Bengt Kring

M

04:50:00

17:30 22:20

Kevin Kors

MP 04:50:00

17:30 22:20

Ali Khalil MP § 44, 45, 46, 47

Shakhlo Altieva

MP 00:00:00

Inger Grönberg

MP 04:50:00

17:30 22:20

Aydan Sedef-Özkan MP § 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

Stina Lundgren M § 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

61, 62, 63
MP 04:03:00

18:17 22:20

Ali Khalil MP § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Camilla Jägemalm TUP 02:35:00

19:45 22:20

Elizabeth Bushby TUP § 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

James Jin

Per Börjel

TUP 00:00:00

Karin Nakamura
Lindholm

TUP 03:05:00

17:30 20:35

Therese Lind TUP § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52

Sergius Peter
Himmelving

SD

04:50:00

17:30 22:20

Helen Spaak SD § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Ulrika Ekengren

SD

04:50:00

17:30 22:20

Niklas Lekander

SD

04:50:00

17:30 22:20

Yrsa Rasmussen

V

04:50:00

17:30 22:20

Bekir Uzunel V § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Haider Raja

V

00:00:00

Marit Strand
Pettersen

V

04:50:00

17:30 22:20

Pia Carlsson V § 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Linnart Shabo

KD 00:00:00

Miriam Bengtsson KD 00:00:00
Helene Wåhleman L

02:59:32

17:30 20:29

Benny
Ferdinandsson

L

04:50:00

17:30 22:20

Benita Hägg

C

04:50:00

17:30 22:20

Boris Granath

C

04:50:00

17:30 22:20

Stig Bjernerup L § 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

