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§ 215
Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
(KS/2017:91)
Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och
budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt-nr
6402

Investeringsprojekt
Kommunstyrelsen
Nytt personalsystem

(tkr) TB

6154
6111
6112

Tekniska nämnden
Resurscenter ers Näktergalen
Rödstu Hage
Broängens sporthall, modernisering

6168

Förskolan Humlan

6118
6209
6216

Vård- och omsorgsboende i Vårsta
Vård- och omsorgsboende
Sörgårdens förskola

-13000
-4 000
-4 000
-4 000

6287
6288
6289
6xxx
6282

VA-verksamheten
Kagghamra
Sibble
Överföringsledning Grödinge
Dagvattenhantering norra Botkyrka
Dagvattenrening Riksten
Summa

-42 668
-37 154
-75 066
-46 396
-13 500
-249 095

-3 980
-3 000
-1 500
-831

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och
15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
 Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller
motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.


Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 500 000 kronor.

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en
total låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta be-
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fintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät
AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:







Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
Söderenergi; 476 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner
Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till
brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för
Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV
Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive
40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en
gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. Mål
a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5 från
”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv
och ett rikt kulturliv” till ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”.
b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta mått
med de kompletteringar och justeringar som framgår av tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1, utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3 samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat till
mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem.
d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018 komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat till
mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande
som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.
9. Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

3[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och
därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest. Nämnderna
har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.
Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga
åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade
satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske
mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive
medborgarprocess och processen effektiv organisation.
Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första
redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.
b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att
inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete
ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i
uppdrag att göra en totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december 2017.
c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga berörda
nämnder göra en kommungemensam ansökan om statsbidrag från till
exempel Delegationen mot segregation och andra statsbidrag riktade
mot att motverka segregation. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas
särskilt att ansöka medel för arbetet med kvalitetssäkring inom den
öppna fritidsverksamheten.
d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. En första
delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma tidpunkt
som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för
att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppbostäder. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen
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(UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden i
uppdrag att utreda, säkerställa och överföra ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.
g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort behov av att fler gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning
enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels för att klara kommande
volymökningar, dels föra att undvika nya dyra externa platser men
också för att kunna erbjuda idag externt placerade personer att kunna
flytta hem till Botkyrka och på sätt kunna sänka driftkostnaderna.
I investeringsplanen för 2018 - 2021 finns tre gruppbostäder upptagna som behöver vara klara under 2019, två gruppbostäder som
behöver var klara 2020 och ytterligare två bostäder som behöver
vara klara 2021. Dessutom finns tre gruppbostäder beslutade i tidigare investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli
klar under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett
förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa gruppbostäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta in vård och
omsorgsnämndens behov i kommande reviderad lokalresursplan per
2017-12-31. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen budgetberedning den 5 september 2018.
h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO)
får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att
tillsammans utreda, analysera samt ta fram konsekvenser av om
kommunen skulle lägga ut skötsel, renhållning och vinterväghållning
av kommunens gatunät samt gång- och cykelvägar på upphandling.
Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag
möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen (UNO)
får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och vårdoch omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda lämpligheten att
införa en beställar- och utförarorganisation avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska överföras från AVN till
VON. Idag är det VON som ansvarar för myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har budget och är utförare av
verksamheten. En första redovisning av uppdraget gör nämnderna i
senast i 15 februari till styrgruppen för UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s styrgrupp i nämndernas förslag till
Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till
kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.
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j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet, omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell som fungerar för framtiden.
Uppdraget omfattar regler för hur hyran beräknas, för vad som ingår
i hyran, bestämmelser om ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad gäller finansiering av lokalkostnader, om
uppsägning av lokaler m.m. Modellen beaktar tidigare uppdrag att
skapa förutsättningar för att arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en lokalbank. Internhyresmodellen realiseras
från 2019-01-01. Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31
augusti 2018.
k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag
att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter. Många av
kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år. Fastigheterna
är idag i dåligt skick och behöver bytas ut. Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med nybyggnation och befintliga
fastigheter behöver därför rivas för att ge plats till nybyggnation. Ett
uppdrag ges därför till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen för genomförande.
l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer
spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer
som föreningar, organisationer, stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete både som röstbärare och producenter av service. Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte
alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap
och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en
verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).
m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en
politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31
december 2018 till kommunstyrelsen.
n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan
följa andra kommuners lyckade exempel med säkra skolvägar.
Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels göra miljön
tryggare för barn på väg till och från skolan, men det är också ett
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viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.
o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten bör
också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal organisation.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i framtagandet av
handlingsplaner för genomförande av kommunens vattenprogram
”Botkyrkas blå värden” särskilt uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.
p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision. Kommunstyrelsen
får i uppdrag att fördela 4 miljoner till barnskötare och 2 miljoner till
socialsekreterare.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens personalutskott rätt att besluta om
fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner enligt punkt 8p.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 210 lämnat ett förslag till beslut.
I förslaget till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 - 2021 redovisas
ett resultat för 2018 på 22,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av
kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.
Investeringsplanen för åren 2018 - 2021 innehåller investeringar som sammantaget uppgår till 2 657,2 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen
finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar fram till 2017 som
inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 2 374,8 miljoner. Vid utgången av 2021 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 000 - 3 500 miljoner kronor.
Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa
projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2018 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i sammanställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slutredovisning till kommunfullmäktige eller nämnd. Ärende om utökad totalbudget för Björkhaga skolan kommer att beslutas i kommunfullmäktige i
särskild ordning.
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Projektnr

Investeringsprojekt (tkr

Beslutad
totalbudget

Ny totalbudget

Beslutad TB

Kommunstyrelsen
6402 Nytt personalsystem

-1 100

-5 080

-3 980

6154 Resurscenter ers Näktergalen

-30 000

-33 000

-3 000

6111 Rödstu Hage

-33 000

-34 500

-1 500

6112 Broängens sporthall, modernisering

-21 169

-22 000

6168 Förskolan Humlan

-34 000

-47 000

6118 Vård- och omsorgsboende i Vårsta

-144 000

-148 000

6209 Vård- och omsorgsboende

-144 000

-148 000

-4 000

-67 000

-71 000

-4 000

Tekniska nämnden

6216 Sörgårdens förskola

-831
-13 000
-4 000

VA-verksamheten
6287 Kagghamra

-19 232

-61 900

-42 668

6288 Sibble

-16 746

-53 900

-37 154

6289 Överföringsledning Grödinge

-33 834

-108 900

-75 066

-104 104

-150 500

-4 500

-18 000

-13 500

-652 685

-901 780

-249 095

6xxx Dagvattenhantering norra Botkyrka
6282 Dagvattenrening Riksten
Summa

-46 396

Investeringsutgifterna för 2018 bedöms uppgå till 972 miljoner kronor varav
439 miljoner avser nya investeringar 2018 och 533 miljoner avser utgifter
för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för
kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 935 miljoner
kronor till omkring 1 200 – 1 500 miljoner kronor vid utgången av 2018.
Som en del av beslutet om Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 2021 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2018. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 461 miljoner för 2018, vilket är 1 102 miljoner högre än 2017. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:







Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
Söderenergi; 476 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto
1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en bor-
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gensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en
borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
Yrkanden

Ebba Östlin m.fl. (S), Deniz Bulduk m.fl. (MP), Mats Einarsson m.fl. (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021.
Jimmy Baker m.fl. (M) yrkar bifall till (M):s Mål och budget 2018 med plan
2019-2021, bilaga.
Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till (TUP):s Mål och budget 2018
med plan 2019-2021.
Östen Granberg (SD) yrkar bifall till (SD):s Mål och budget 2018 med plan
2019-2021.
Stefan Dayne m.fl. (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2018 med
plan 2019-2021.
Lars Johansson m.fl. (L) yrkar bifall till (L):s Mål och budget 2018 med
plan 2019-2021.
Robert Steffens (C) yrkar bifall till (C):s Mål och budget 2018 med plan
2019-2021.
Ebba Östlin (S) yrkar avslag på alla tilläggsyrkanden.
Propositionsordning

1. Ställningstagande till skattesatsen: föreligger två förslag till beslut. Dels
kommunstyrelsens förslag om en skattesats för år 2018 om 20 kronor och 15
öre per skattekrona och förslaget från (M) om sänkt skattesats till 19 kronor
och 90 öre per skattekrona.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
2. Ställningstagande till låneram: föreligger två förslag till beslut. Dels
kommunstyrelsens förslag om en låneram för kommunens eget upplåningsbehov om 1 500 miljoner kronor och förslaget från (KD) om motsvarande
låneram om 1 650 miljoner kronor.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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3. Ställningstagande till att-satser under särskild proposition:
(L):s 8:e att-sats, (KD):s 6:e att-sats, (C):s 7:e att-sats: bifall mot avslag.
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(L):s 7:e att-sats, (C):s 6:e att-sats, (M):s 11:e att-sats: bifall mot avslag.
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(KD):s 3:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(KD):s 5:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 10:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 13:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 14:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(L):s 9:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(TUP):s 8:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(C):s 8:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(C):s 9:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(C):s 10:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(C):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(C):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande samtliga förslag till Mål
och budget för 2018 med plan 2019-2021 mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att anta Mål och budget för 2018 med plan
2019-2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunfullmäktige
2017-11-23
Ärende 215 Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 (KS/2017:91)
Moderaterna i Botkyrka lägger ett offensivt förslag till budget för 2018. Vår budget
präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för
barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även
ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den
egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till
skattebetalarna själva.
Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten genom att prioritera bort sådant som inte
tillhör välfärdens kärna. Vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning
som majoriteten.
Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler
ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv
hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild
proposition)
1.

kommunfullmäktige fastställer Moderaternas förslag till mål och budget
för 2018.

2.

kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden
tilläggsbudget till de investeringsprojekt som ställs upp i ordförandeförslagets
andra att-sats.

3.

kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till för 2018 till 19 kronor och
90 öre.

4.

Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för
samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens
reglemente:
• Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller
motsvarande belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften
inte överstiga 500 000 kronor.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total
låneram på 4461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta
Sid 1

inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev
Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för
kommunens internbank inom följande ramar:
a.

AB Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.

b.

Söderenergi AB 476 miljoner kronor.

c.

Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.

d.

Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor

e.

Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor

f.

Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1500
miljoner kronor.

6

Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns
Energi AB till brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner)
2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner kronor, för
Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för SFAB en
borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV en borgensram
på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella
föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40
miljoner kronor för 2018.

7.

Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bygga
en gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för
Slättmalm.

8.

Mål
a. Kommunfullmäktige beslutar ändra lydelsen av Målområde 5
från ”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse,
föreningsliv och ett rikt kulturliv” till ”Möta Botkyrkabornas
behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”.
b. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål och målsatta
mått med de kompletteringar och justeringar som framgår av
tjänsteskrivelse. Kompletteringarna gäller målsatta mått till
tekniska nämndens mål 6:1, arbetsmarknadsnämndens mål 3:1,
utbildningsnämndens mål 2:1 och 7:3, socialnämndens mål 7:3
samt vård- och omsorgsnämndens mål 7:3.
c. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i Mål och
internbudget 2018 komplettera med mål och målsatta mått kopplat
till mål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka
kommunala frågor som intresserar dem.
d. Kultur- och fritidsnämnden ska i Mål och internbudget 2018
komplettera med målsatta mått om folkbildning/bibliotek kopplat
till mål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt
lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.
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9.

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:
a. Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt
och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest.
Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 2021 fått en reducerad ram med två procent per år.
Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till
möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av
verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller
intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal
organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme
skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga
effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder.
Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska
därför ske nämndöverskridande utifrån respektive
medborgarprocess och processen effektiv organisation.
Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En
första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt
som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med
delår 2.
b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200
extratjänster 2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en
sysselsättning samtidigt som välfärden stärks. Nämnderna får i
uppdrag att inventera inom vilka verksamheter det är lämpligt att
ta emot extratjänster och hur många nämnden kan ta emot.
Nämndernas arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden (AVN) och kommunstyrelsens HRavdelning. AVN får i uppdrag att göra en totalsammanställning
som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista december
2017.
c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga
berörda nämnder göra en kommungemensam ansökan om
statsbidrag från till exempel Delegationen mot segregation och
andra statsbidrag riktade mot att motverka segregation. Kulturoch fritidsnämnden uppmanas särskilt att ansöka medel för arbetet
med kvalitetssäkring inom den öppna fritidsverksamheten.
d. Nämnder får i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och
strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda
genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter.
En första delrapportering till kommunfullmäktige görs vid samma
tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid
samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.
e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder
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för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning
ansvarar för att koordinera nämndernas arbete. Redovisning av
sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till kommunstyrelsens
budgetberedning den 5 september 2018.
f. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar idag för det inre
fastighetsunderhållet i kommunens vård- och omsorgsboenden och
gruppbostäder. Inom kommunstyrelsens översyn av
nämndorganisationen (UNO) får vård- och omsorgsnämnden samt
tekniska nämnden i uppdrag att utreda, säkerställa och överföra
ansvaret för inre fastighetsunderhåll och eventuella medel till
tekniska nämnden. En redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till
kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.
g. Vård- och omsorgsnämnden har för de kommande åren ett stort
behov av att fler gruppbostäder för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS byggs i kommunen. Det är dels
för att klara kommande volymökningar, dels föra att undvika nya
dyra externa platser men också för att kunna erbjuda idag externt
placerade personer att kunna flytta hem till Botkyrka och på sätt
kunna sänka driftkostnaderna. I investeringsplanen för 2018 - 2021
finns tre gruppbostäder upptagna som behöver vara klara under
2019, två gruppbostäder som behöver var klara 2020 och
ytterligare två bostäder som behöver vara klara 2021.
Dessutom finns tre gruppbostäder beslutade i tidigare
investeringsplaner och som har skjutits fram och bedöms bli klar
under kommande planeringsperiod. Tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett
förslag på hur kommunen ska kunna garantera att dessa
gruppbostäder färdigställs under kommande planperiod. Tekniska
nämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att
arbeta in vård och omsorgsnämndens behov i kommande reviderad
lokalresursplan per 2017-12-31. Tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsnämnden förslag redovisas till kommunstyrelsen
budgetberedning den 5 september 2018.
h. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen
(UNO) får samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i
uppdrag att tillsammans utreda, analysera samt ta fram
konsekvenser av om kommunen skulle lägga ut skötsel,
renhållning och vinterväghållning av kommunens gatunät samt
gång- och cykelvägar på upphandling.
Utredningen ska särskilt belysa aspekten att den egna regin idag
möjliggör praktik och arbetsträning för flertalet personer samt
erbjuder plats för personer som är utanför ordinarie
arbetsmarknaden. Redovisning lämnas av UNO:s styrgrupp till
kommunstyrelsens budgetberedning senast den 30 april 2018.
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i. Inom kommunstyrelsens översyn av nämndorganisationen
(UNO) får arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN)
och Vård- och omsorgsnämnden (VON) i uppdrag att utreda
lämpligheten att införa en beställar- och utförarorganisation
avseende daglig verksamhet enligt LSS samt om budget ska
överföras från AVN till VON. Idag är det VON som ansvarar för
myndighetsbeslut om insatsen daglig verksamhet medan AVN har
budget och är utförare av verksamheten. En första redovisning av
uppdraget gör nämnderna i senast i 15 februari till styrgruppen för
UNO och en slutlig redovisning görs efter beslut i UNO:s
styrgrupp i nämndernas förslag till Mål och budget 2019 med
flerårsplan 2020 - 2022 som lämnas till kommunstyrelsens
budgetberedning den 5 september 2018.
j. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell. Uppdragets
syfte är att analysera det nuvarande internhyressystemet,
omvärldsbevaka alternativa system, belysa olika starka och svaga
sidor samt lägga fram förslag till ny modell. En modern modell
som fungerar för framtiden. Uppdraget omfattar regler för hur
hyran beräknas, för vad som ingår i hyran, bestämmelser om
ansvarsgränser mellan lokalhållare och lokalbrukare, praxis vad
gäller finansiering av lokalkostnader, om uppsägning av lokaler
m.m.
Modellen beaktar tidigare uppdrag att skapa förutsättningar för att
arbeta med lokaleffektivisering till exempel genom att skapa en
lokalbank. Internhyresmodellen realiseras från 2019-01-01.
Förslaget till ny modell ska vara klart senast den 31 augusti 2018.
k. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden
uppdrag att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter.
Många av kommunens verksamhetsfastigheter är byggda under
miljonprogramstiden med en beräknad livslängd på cirka 40 år.
Fastigheterna är idag i dåligt skick och behöver bytas ut.
Kommunen har tagit beslut om att ersätta uttjänta lokaler med
nybyggnation och befintliga fastigheter behöver därför rivas för att
ge plats till nybyggnation. Ett uppdrag ges därför till
kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden ta fram
rutiner samt ta fram förslag på den mest optimala organisationen
för genomförande.
l. Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets
organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen.
Idéburna organisationer som föreningar, organisationer, stiftelser
och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete
både som röstbärare och producenter av service. Idéburna
organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når
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ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med.
Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns
representerade inom kommunens idéburna organisationer
nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete. Därför får
kommunstyrelsen i uppdrag med arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att varje år pröva minst en
verksamhet för att utföras av den sociala ekonomin genom ett
idéburet offentligt partnerskap (IOP).
m. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som
påverkar skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt
och indirekt påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen
knyts en politisk grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer
jämlikt Botkyrka där skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas
senast 31 december 2018 till kommunstyrelsen.
n. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur
Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med säkra
skolvägar. Säkra skolvägar är ett viktigt incitament för att dels
göra miljön tryggare för barn på väg till och från skolan, men det
är också ett viktigt verktyg för att överlag minska bilismen i
samhället. Uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2018.
o. Mikroplaster är ett snabbt växande miljöproblem och plasten
bör också adresseras i arbetet för en fossilfri kommunal
organisation. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i
framtagandet av handlingsplaner för genomförande av kommunens
vattenprogram ”Botkyrkas blå värden” särskilt uppmärksamma
plastens miljöverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 31
oktober 2018.
p. I Mål och budget 2018 finns 6,0 miljoner kronor avsatt till en
särskild lönesatsning utöver ordinarie lönerevision.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela 4 miljoner till
barnskötare och 2 miljoner till socialsekreterare.
10.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att börja fasa ut
användandet av ekologiska livsmedel till förmån för
närproducerade livsmedel. Hur arbetet ska bedrivas redovisas
till kommunstyrelsen i februari 2018.

11.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera
en utvärdering av internbanken.

12.

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att
långsiktigt minska kommunens beroende av
utjämningssystemen.

13.

Kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att
informera alla hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt
möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.
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14.

Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden
att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten i
Botkyrka.

Jimmy Baker

Kia Hjelte

Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson

Carl Baker

Andrei Ignat

Ufuk Sen

Ellen Nilsson

Gül Alci

Anders Byrsenius
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Förslag till beslut
Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2018 med
flerårsplan 2019-2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden tilläggsbudget
till investeringsprojekt enligt punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.
4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens
beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:
a. Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande
belopp inte överstiga 10 miljoner kronor.
b. Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte
överstiga 500 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4
461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för
Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka
stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
Söderenergi; 476 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB; 10 miljoner
Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplå- ningen till
kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.

6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner
kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113
miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV
Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella
föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018.
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet
med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
8. Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:
a. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att söka åstadkomma en
kostnadsminskning av samtliga investeringar om 5%.
b. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att förfoga över en
1

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

buffert motsvarande en 5%-ig effektivisering av investeringarna att använda
om någon eller några nämnder ej når effektiviseringsmålet.
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att halvera sina
planerade strategiska markförvärv.
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja
planarbete för en Simhall i Tullinge.
Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja
investeringen i biblioteket i Tullinge redan under 2018, dvs ett år tidigare.
Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att projektera
ett nytt äldreboende i Tullinge.
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över och
modernisera Tullinges detaljplaner.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att öka
fastighetsunderhållet.
Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att minska
stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter samt att
starta en fritidsklubb i Riksten och att utreda verksamheten i en simhall i
Tullinge.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av
kommundelsnämnder från och med 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2018 ansöka
hos Kammarkollegiet om kommundelning (Tullinge egen kommun) från 1
januari 2023.

Anders Thorén (TUP)

Bilagor:

Mål och budget 2018 med plan 2019-2021
Tullingepartiet Budget siffror 2018
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Yrkande
Sverigedemokraternas förslag till beslut:
att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan
för 2018.
att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.
att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet
som bedrivs av kommunens juridiska personer.
att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna
budgetramen.
att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.
Att minska bidraget till Cirkus Cirkör
att få fler i arbete - egenförsörjning.
att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.
att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det
svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till
arbetsmarknadens förfogande.
att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.
att projektet ”Prästviken” inte genomförs
att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen
att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare
att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och
kulturhistorisk mark
att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism
att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation
att Botkyrka kommun går vidare med projektet ”södra porten”
att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad
verksamhet
att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som
går till icke svenska medborgare
att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter
att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet
att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen
att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av
Tullinge station
att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000
kronor

att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens
låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

Yrkande

Kommunstyrelsen

Ärende 210: Mål och Budget med flerårsplan 2019–2021 (KS/2017:91)
Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2018 i balans och vi föreslår att skattesatsen
fastställs till 20,15 öre per skattekrona.
När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 22 miljoner kronor mer i relation till
majoritetens budget. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3
miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi
minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den
totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller
verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar
också en större intäkt än majoriteten på 6 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.
6 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp
underskott gällande enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenenheten och socialpsykiatriska
enheten. Vi vill också att öppna förskolan finns kvar och utvecklas samt att familjerådgivning ska
finnas för alla familjer som behöver det. 5 miljoner kronor omfördelar vi till Utbildningsnämnden
för att utöka antal personal i skolan, för att skapa mer trygghet för både personal och elever.
Ytterligare 11 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak
avser de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL och LSS
(som beror på plats-brist på våra boenden och försenade byggplaner).
Kommunen måste planera mer långsiktigt när det gäller byggande och prioritera vård- och
omsorgsboenden i investeringsprogrammet. Markanvisning finns, men byggtakten är för långsam.
Vi kristdemokrater anser att kommunen behöver ligga steget före och budgetera för ytterligare ett
vård- och omsorgsboende utöver de som planeras fram till 2020. Platserna kommer givetvis att
behövas och är på så vis självfinansierade. En eventuell överkapacitet betyder köpta platser från
andra kommuner, vilket innebär bra intäkter för kommunen. Kostnaden för en extern placering
är högre än motsvarande för en intern placering. Vi kristdemokrater vill investera i ett extra vårdoch omsorgsboenden fram till 2021 och ökar därför upplåningen med 150 miljoner mer än
majoriteten för att göra denna satsning.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
beslutar
1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2018 med
flerårsplan 2019–2021.
2) att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 15 öre.
3) att beloppsramen för upplåning under 2018 fastställs till 4 611 miljoner kronor,
inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB,
Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens
internbank.
4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank ska under 2018 vara:
1. Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
2. Söderenergi 476 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.
5. Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor.
6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till
kommunens bolag) 1 650 miljoner kronor.
5) att kommunen ska bygga ytterligare ett vård- och omsorgsboenden utöver de som
planeras fram till 2020.
6) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska
kommunens låneskuld.

Botkyrka 2017-10-25
Stefan Dayne (kd)

Yrkande 2017‐11‐23

Ärende 215: Mål och budget 2018 med plan 2019‐2021
Förslag till beslut
Liberalerna yrkar (beslutspunkter med fetstil = särskild proposition:
1. Kommunfullmäktige fastställer Liberalernas förslag till Mål och budget 2018 med plan 20192021.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och
15 öre.
3. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens
beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens
reglemente:
• Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller
motsvarande belopp inte överstiga 10 000 000 kronor.
• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/
avgiften inte överstiga 500 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total
låneram på 4 461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga
lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB,
Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom
ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
• AB Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor.
• Söderenergi AB; 476 miljoner kronor.
• Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
• Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.
• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen
till kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till

brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en
borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner,
för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner kronor
och för SRV Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och
ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner
kronor respektive 40 miljoner kronor för 2018.
6. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet med
investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av
internbanken.
8. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens
och koncernens låneskuld.
9. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande
effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en
parameter.
10. I övrigt bifalla Kommunstyrelsen förslag vad gäller mål och uppdrag

Motivering
I handlingarna finns ett eget budgetförslag från Liberalerna. Det är ett förslag som präglas av satsningar
på den kommunala kärnverksamheten och på hushållning med skattebetalarnas pengar.
Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)

Kommunfullmäktige
2017-11-23

Yrkande

§ 210 Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019–2021
(KS/2017:91)
Centerpartiet lägger en ansvarsfull, men ändå offensiv budget. Vi föreslår en
oförändrad skattesats då vi, i år, inte anser att kommunens ekonomi tillåter det.
Dock så föreslår Centerpartiet att skatten sänks både 2019 och 2020. Centerpartiets
budget ger våra invånare mer frihet att styra över sina egna liv
Därmed föreslår jag att (yrkande i fetstil ställs under särskild proposition):
1. Kommunfullmäktige bifaller Centerpartiets förslag till budget
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20 kronor och 15 öre
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total
låneram på x miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta
inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka
AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens
internbank inom följande ramar:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

AB Botkyrkabyggen 2 200 miljoner kronor.
Söderenergi AB 476 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
Botkyrka stadsnät AB 260 miljoner kronor
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1500 miljoner
kronor.

4. Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns Energi AB till
brutto 1 085 miljoner kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en
borgensram på 365 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner
kronor, för SFAB en borgensram på 43,5 miljoner kronor och för SRV en
borgensram på 78 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella
föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor
för 2018.

5. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bygga en
gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en
utvärdering av internbanken.
7. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att
långsiktigt minska kommunens och koncernens låneskuld.
8. Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att
påbörja arbetet med att införa Lagen om valfrihetssystem.
9. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inventera och
ta fram kostnadsförslag för att upprusta kommunens skyddsrum
10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra det
möjligt för Botkyrkas invånare att ta emot formella dokument i
digitala brevlådor.
11. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
avsluta pågående processer krig Hågelbyparken och istället börja
planera för en småskalig bostadsbebyggelse i samspel med naturen.
12.Kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa en kommunal
jobbpeng.

Robert Steffens (C)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 216
Svar på interpellation – Angående kommunala kostnader
för misslyckat planarbete vad gäller Hågelbyparken (L),
KS/2017:653
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-1026 § 212 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Angående
kommunala kostnader för misslyckat planarbete vad gäller Hågelbyparken.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.

11[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 217
Svar på interpellation – Angående åtgärder för att förbättra
det sociala livet på våra äldreboenden (L), KS/2017:671
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Stig Bjernerup (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-1026 § 212 en interpellation vård- och omsorgsnämndens ordförande – Angående åtgärder för att förbättra det sociala livet på våra äldreboenden.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar
interpellationen.

12[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 218
Svar på interpellation – Elektroniska passersystem på demensboendena? (M), KS/2017:691
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-26 §
212 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Elektroniska passersystem på demensboendena.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar
interpellationen.

13[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 219
Svar på interpellation – Broddar? (M), KS/2017:692
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen

14[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 220
Slutrapport - Exploateringsprojekt 9166 del av Komministern 5 (KS/2017:648)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9166
Komministern 5.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 211 lämnat ett förslag till beslut.
AB Botkyrkabyggen kontaktade kommunen under hösten 2013 för att få till
en planändring på sin fastighet Komministern 5 i Tuna och angränsande
kommunala fastighets del av Tumba 7:206, då det råder stor brist på lägenheter för unga både i regionen och kommunen. Fastigheten Komministern 5
har en del obebyggd mark som skulle kunna användas tillsammans med en
bollplan som var mer eller mindre igenväxt, då den aldrig används. På platsen
kan det rymmas cirka 20 lägenheter. Projektets budget sattes till en nettointäkt på 1 440 tkr. Målen för projektet har nåtts och nettoresultatet blev 388 tkr
över budget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-20.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 333.
Ärendet är behandlat i tjänsteskrivelse 2017-09-27.
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.

15[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 221
Slutredovisning - Projekt 9128 Dynamiten (KS/2017:649)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9128
Dynamiten.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 212 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen antog ett program i början av 2007 för projektet Dynamiten med en inriktning på byggnation av småhus. Den 16 juni 2009 antog
kommunfullmäktige en detaljplan för 18 småhus och en gruppbostad. Projektet beräknades ge ett överskott på ca 12 miljoner kronor. Efter att projektet
är genomfört (utbyggnad av gata och försäljning av fastigheter) blev det totala överskottet 11,6 miljoner kronor, cirka 400 tkr mindre än beräknat. Orsaken till detta är dels att tilläggsdirektiv gavs att om de som köpte tomterna
byggde hus som klarade hårdare krav på energianvändning än Boverkets krav
skulle erhålla 50 tkr i bonus, dels att va-utbyggnaden blev dyrare än beräknat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 201708-22.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 330.
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.

16[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 222
Slutrapport – Exploatering projekt 9192 Syrisk Ortodoxa
kyrkan i Norsborg (KS/2017:650)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9192
Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 213 lämnat ett förslag till beslut.
Under 2003 framfördes önskemål från Syrisk Ortodoxa kyrkan i Norsborg att
få utöka sin fastighet Åkermarken 2, så att en utbyggnad av sina lokaler med
en församlingssal kunde ske då verksamheten ökat genom åren. Projektet
lämnar ett överskott om cirka 700 tkr, varav ca 400 tkr avser ett staket som
aldrig utförts då byggnaden aldrig uppförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-20.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 329.
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.

17[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 223
Slutrapport - Exploatering Hammersta projekt 9160
(KS/2017:646)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport om exploateringsprojekt 9160
Hammersta.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 214 lämnat ett förslag till beslut.
Den rödgröna kommunledningen har som mål att bygga 4000 nya bostäder på
fyra år. Detta är en del i bygget av det nya Botkyrka och i arbetet med att
bryta bostadssegregationen. Målet är att skapa mer levande och hållbara
stadsdelar med en blandad bebyggelse, med andra ord ska den bostadsform
som det finns minst av i stadsdelen tillföras. På så vis kan man i alla stadsdelar hitta bostäder för livets alla lägen.
Byggandet i Botkyrka har tagit full fart med bland annat 700 bostäder på
Tingstorget, nytt Fittja centrum under uppbyggnad samt ungdomsbostäder i
både Tumba och Tullinge. Ännu flera projekt är på gång.
Villor och radhus är en viktig del i bygget av det nya Botkyrka. Familjer
bildas och ska ha möjlighet att flytta till större om de önskar. Det kan också
vara någons dröm att ha sin egen trädgård att ta hand om. För att uppfylla
dessa önskemål ska man inte behöva flytta ifrån sin kära stadsdel.
Projektet för att se om villor och villatomter kan skapas på Hammersta har
varit ett projekt för att försöka tillföra denna typ av bostäder i Norsborg/Eriksberg. Utredningarna har visat att just denna plats är problematisk
och därför avslutas det projektet. Men målet om att tillföra villor och villatomter i området kvarstår för kommunledningen och fler projekt kommer att
komma fram. Ett exempel som redan är på gång är utbyggnaden av Prästviken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-21.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 332.
Yrkande

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 224
Slutrapport - Exploateringsprojekt 9103 Villor på vatten i
Fittja (KS/2017:647)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutrapport för exploateringsprojekt 9103
Villor på vatten.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 216 lämnat ett förslag till beslut.
Den rödgröna kommunledningen har som mål att bygga 4000 nya bostäder på
fyra år. Detta är en del i bygget av det nya Botkyrka och i arbetet med att
bryta bostadssegregationen. Målet är att skapa mer levande och hållbara
stadsdelar med en blandad bebyggelse, med andra ord ska den bostadsform
som det finns minst av i stadsdelen tillföras. På så vis kan man i alla stadsdelar hitta bostäder för livets alla lägen.
Byggandet i Botkyrka har tagit full fart med bland annat 700 bostäder på
Tingstorget, nytt Fittja centrum under uppbyggnad samt ungdomsbostäder i
både Tumba och Tullinge. Ännu flera projekt är på gång.
Villor och radhus är en viktig del i bygget av det nya Botkyrka. Familjer
bildas och ska ha möjlighet att flytta till större om de önskar. Det kan också
vara någons dröm att ha sin egen trädgård att ta hand om. För att uppfylla
dessa önskemål ska man inte behöva flytta ifrån sin kära stadsdel.
Villor på vatten har varit ett projekt för att se om man kan ha flytande villor
på vattnet utanför Fittja. På grund av omständigheter som undersökningar
har kommit fram till kring just den platsen, läggs projektet ned. Målet och
ambitionen om liknande projekt finns fortfarande kvar för kommunledningen och andra platser kommer att undersökas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-09-20.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-17, § 331.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Lars Johansson (L) 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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§ 225
Tidigarelägg återuppbyggnaden av förskolan Måsen
(KS/2017:651)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att tidigarelägga återuppbyggnaden av förskolan Måsen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 217 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige (KS/2016:848 ) beslutade 2017-03-03 att ändra inriktning för projektet 13 förskolor. På grund av ändrade förutsättningar i Alby, så
kommer återuppbyggnaden av förskolan Måsen att behöva tidigareläggas.
Förskolan Örnen ligger idag på Grindtorpskolans gård och har ett tillfälligt
bygglov. Beslutet innebär att en avvecklingsplan för förskolan Örnen behöver
tas fram, samtidigt som det är av stor vikt att hitta ersättningslokaler för att
tillgodose behovet av förskoleplatser för medborgarna. Därför måste återuppbyggnaden av gamla förskolan Måsen tidigareläggas. Detta för att delvis ersätta förskolan Örnen och samtidigt kunna möta behovet av förskoleplatser
som den framtida befolkningsökningen innebär.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-0922.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 106.
Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Stina Lundgren (M) 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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§ 226
Avrop av tilläggsmedel avseende lokalrelaterade kostnader
för förskolan Sörgården (KS/2017:652)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden 859 tkr för att
täcka ökade lokalkostnader i egen regi samt ökat lokalbidrag till annan huvudman.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 218 lämnat ett förslag till beslut.
Efter utförd miljöinventering av OCAB beslutades att förskolan Sörgården
skulle rivas. Barnen på förskolan evakuerades till tillfälliga förskolepaviljonger. Nya Sörgården har en kapacitet på 160 platser och invigdes i augusti
2017. Budget för investeringen uppgår till 72 mkr och motsvarar 450 tkr per
förskoleplats. Utbildningsförvaltningen har erhållit en årshyra från tekniska
förvaltningen om 3,8 mkr. Till följd av ökade lokalkostnader i egen regi avropar utbildningsnämnden 859 tkr kronor för år 2017.
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2017-0927.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 105.
Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

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

21[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 227
Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2018
(KS/2017:520)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:
25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 19 juni*, 27 september, 25
oktober, 22 november** samt 18 december*+***.
*) ändrad veckodag
**) skattesats
***) mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 219 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 7, besluta om sina
sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och augusti.
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
Med anledning av att det under 2018 är valår föreslås att kommunfullmäktige behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 18 december. Skattesatsen behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 9, behandlas av kommunfullmäktige i november.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 228
Utträde ur nätverket KOMPASS (KS/2017:491)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ska begära utträde ur
nätverket KOMPASS från och med 2018-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 231 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-27, § 68 att ansöka om medlemskap i
nätverket KOMPASS (Kommuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar). Nätverket är en ideell förening vars vision är att med hjälp av spårbilar skapa ett
hållbart samhälle. Medlemsavgiften är för närvarande cirka 48 000 kronor per
år (25 000 kr i fast avgift och 25 öre per kommun-invånare)
Landstinget har huvudansvaret för att utveckla kollektivtrafiken i länet. I
dagsläget är det inte aktuellt att bygga spårbilstrafik i Botkyrka kommun så
med anledning av kommunledningsförvaltningens arbete med effektiviseringar inför 2018 föreslås att Botkyrka kommun avslutar medlemskapet i
nätverket KOMPASS. Botkyrka kommuns engagemang i frågor rörande
kollektivtrafik kommer att fortsätta men via andra kanaler.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-07-26.
Yrkanden

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Per Börjel (TUP), Ebba Östlin (S) och Ali Khalil (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 229
Svar på motion - Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
(KS/2017:78)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 189 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0126 § 23, lämnat en motion: Inrätta ett lokalt larmnummer. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att uppdra till berörd förvaltning att
utreda möjligheten att inrätta ett lokalt larmnummer dit kommunens invånare
enkelt kan vända sig och komma i kontakt med rätt instans vid brott och oroligheter.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Inom ramen för samverkan mellan kommun och polis pågår ett arbete med
att ta fram en kommunikationsplan för att förenkla för allmänheten att
kommunicera kring otrygghet samt vad allmänheten kan förvänta sig för
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insatser och åtgärder. Kommunledningen anser att inrätta ett lokalt larmnummer inte är rätt väg att gå för att öka tryggheten i kommunen.
Även lokalpolisen ställer sig emot förslaget, något som togs upp när lokalpolisområdeschefen Erik Åkerlund besökte kommunfullmäktige i maj
2017.
Genom att inrätta ett lokalt larmnummer skapas parallella system för var
Botkyrkaborna ska vända sig vid hot och fara. Detta kan skapa förvirring,
speciellt vid en stressad nödsituation. Det finns ett nödnummer, 112, och
det ska alla känna sig trygga att använda i akuta situationer.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (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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§ 230
Svar på motion - Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
(KS/2015:716)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 190 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M), Yngve RK Jönsson
(M), Carl Baker (M), Andrei Ignat (M), Thérèse Hellichius (M), Ellen Nilsson (M), Gül Alci (M), Anders Byrsenius (M), Björn Lagerstedt (M), Ufuk
Sen (M), Besnik Morina (M), Christina Tibblin (M) och Bengt Kring
(M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-10-22 § 163,
lämnat en motion: Inrätta kommunala trygghetsteam. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att planera och budgetera för införandet av ett eller flera kommunala
”trygghetsteam”.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-31, § 7.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
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Kärnan i kommunens trygghetsarbete ligger som ovan nämnt i det nära
samarbetet mellan polis och kommun. Vi har lokala områdessekreterare i
alla stadsdelar som ser och hör vad som händer i lokalsamhället. Centralt
på kommunen finns trygghetssamordnare som håller ihop arbetet kommunöverskridande. När de får signaler om problem och oroligheter tar de
kontakt med rätt instans. Botkyrka kommun har också sedan början av
2016 ett avtal med organisationen Skyddsvärnet som tillhandahåller fyra
trygghetsvärdar. Dessa har i uppgift att motverka negativa gruppbildningar
och vandalisering. Skyddsvärnet arbetar nära både den kommunala organisationen och polisen.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 231
Svar på motion - Säkerhet och trygghet för personal och
förtroendevalda (M) (KS/2016:134)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 191 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M), och Ufuk Sen
(M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25, § 39, lämnat
en motion: Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:


att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete med en översyn av trygghets- och säkerhetsfrågor rörande kommunalt anställd
personal likväl som förtroendevalda



att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en dialog med berörda statliga insatser rörande nämndemän i domstolarna, samt



att kommunstyrelsen, med resultatet av ovan utredning arbetar fram
en
ny policy och riktlinjer för trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen.

Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta

28[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Under de senaste åren har hot och hat i samhället mot både förtroendevalda och personal ökat. Det är något som vi aldrig kan acceptera. Det
handlar om att skydda våra demokratiska värden. Att kunna garantera
tryggheten för personal och förtroendevalda i kommunen är därför en
fråga av högsta prioritet för kommunledningen. Därför har kommunen under de senaste åren utvecklat strukturerna i trygghetsarbetet och det sker
ett kontinuerligt arbete med att bedöma eventuella hotbilder. När det behövs har kommunen också kontakt med t ex landstingets säkerhetsavdelning samt polisens personskydd. Kommunen kommer också att tillsammans med SKL erbjuda förtroendevalda en utbildning om hot och hat mot
förtroendevalda. Det ska även bli tydligare vem i kommunen man ska kontakta vid eventuella hot och vilket stöd som kommunen kan erbjuda.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 232
Svar på motion - Trepartsavtal (M) (KS/2017:308)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 192 lämnat ett förslag till beslut.
Kia Hjelte (M), har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-23, §
119, lämnat en motion: Trepartsavtal. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ska teckna trepartsavtal med brandförsvaret
och polisen.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
upp- gift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Idag finns det ett gott samarbete mellan Botkyrka kommun, polisen och
Södertörns brandförsvar. Det framhäver även Södertörns brandförsvar
själva, polisen och kommunen instämmer i den bilden. Dock har samarbetet mellan parterna i Botkyrka inte formaliserats. Därför håller nu ett
förslag på samarbetsavtal på att tas fram vars funktion kommer vara densamma som ett trepartsavtal. Detta är en lösning som både kommunen, polisen och brandförsvaret känner sig nöjda med.
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Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (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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§ 233
Svar på motion - Övervakning av utsatta områden (SD)
(KS/2015:345)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 193 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenkvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-28, §
79, lämnat en motion: Övervakning av utsatta områden. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen utreder möjligheterna
att kameraövervaka särskilt utsatta områden.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Polisen ansvarar för att sätta upp trygghetskameror och under hösten kommer kameror sättas upp i trygghetsskapande/ brottsförebyggande syfte i
alla våra centrum i kommunen. I dialog med polisen planerar Botkyrkabyggen också att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen att även sätta upp
kameror på vissa utvalda adresser. Vilka platser som lämpar sig för trygg-
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hetskameror analyseras noga av polisen där värdet av personliga integriteten vägs mot möjligheterna att motverka brottslighet.
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 234
Svar på motion - Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) (KS/2016:343)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-09 § 194 lämnat ett förslag till beslut.
Anders Thorén (TUP), Pierre Blankenburg (TUP) och Carl Widercrantz
(TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28 § 95, lämnat
en motion: Övervakningskameror för att minska antalet cykelstölder. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att uppdra till berörda förvaltningar att se över möjligheterna att kameraövervaka kommunens centrala
cykelparkeringar, där risken för cykelstölder är som störst.
Motivering

Att skapa trygghet och trivsel i Botkyrka är avgörande för kommunens utveckling. Utan trygga Botkyrkabor som står upp för sin ort och som är
med och utvecklar kommunen skulle utvecklingen av nya Botkyrka stanna
av. Därför prioriterar den rödgröna kommunledningen trygghetsarbete i
dess breda mening.
Den mest grundläggande tryggheten handlar om att ingen ska behöva vara
rädd för att bli utsatt för kriminalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå
hem från kollektivtrafiken på kvällen eller för att utsättas för brott i sin
egen trappuppgång. Därför ska den lilla grupp kriminella som förstör för
så många bekämpas. Detta är huvudsakligen polisens och rättsväsendets
uppgift, men kommunen kan inte stå passivt bredvid och titta på. Samarbetet mellan kommun, polis och Botkyrkabyggen har aldrig varit bättre än
det är idag. Varje vecka skapas lokala lägesbilder som man gemensamt
jobbar efter. Kommun och polis förenar sina resurser i ett gemensamt och
mer effektivt förebyggande arbete.
Det mer långsiktiga trygghetsarbetet handlar om att alla ska känna att
samhället finns där när det behövs som mest. Blir man sjuk ska vården ta
hand om en. Är man ung ska skolan rusta en för livet. Vid arbetslöshet ska
man få hjälp att komma tillbaka till arbete. Därför arbetar kommunledningen aktivt med utbyggnaden av Botkyrkas välfärd och för en mer jämlik kommun.
Det är polisen som ansvarar för att sätta upp trygghetskameror. Trygghetskameror kan upplevas ha stor påverkan på den personliga integriteten och
användandet av dessa ska därför föregås av grundlig analys. Tillstånd att
sätta upp kameror ges endast om övervakning kan anses väga tyngre än
den personliga integriteten. Även om cykelstölder är irriterande och förstör
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för den drabbade kan det inte anses som grov brottslighet och därmed inte
väga tyngre än enskilda individers intresse att inte övervakas.
Därför menar vi att det inte är rimligt att sätta upp kameror vid kommunens centrala cykelparkeringar.
Yrkanden

Anders Thorén (TUP), Jimmy Baker (M) och Carl Widercrantz (TUP) yrkar
bifall till motionen.
Ebba Östlin (S) och Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 235
Svar på motion - Sänk hastigheten på väg 569 (C)
(KS/2017:145)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Protokollsanteckning

Robert Steffens (C) anför följande till protokollet: ”Centerpartiet tackar
för svaret på motionen, men tycker självklart att det är tråkigt att en så
pass viktigt fråga faller på en teknikalitet. Vi lägger därför en ny motion
där vi bytt ut ordet ”förhandling” mot ”dialog”, så att alla blir nöjda och
glada”.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 220 lämnat ett förslag till beslut.
Robert Steffens (C) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-23, §
41, lämnat motion: Sänk hastighet på väg 569. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
inleda förhandlingar med Länsstyrelsen angående att sänka hastigheten på
vissa sträckor av väg 569. Tillika föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen
ska inleda förhandlingar med Länsstyrelsen om att hastighetsbegränsningen,
30 km/h, ska gälla under hela dygnet.
Motivering

Väghållare för väg 569 mellan Smällan och Skanssundet är Trafikverket.
Vägen ligger utanför tättbebyggt område och därför är det Länsstyrelsen
som beslutar över åtgärder längs vägen. Botkyrka kommun kan inte inleda
regelrätta förhandlingar med Länsstyrelsen på det sätt som motionären yrkar. Däremot kan vi inleda och ha en dialog med Länsstyrelsen.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Robert Steffens (C) 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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§ 236
Svar på motion - Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
(KS/2017:242)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 237
Svar på medborgarförslag - Bygg en friidrottsanläggning
bakom Alfa Laval (KS/2016:701)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 222 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från
Monika Törnblad: Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval. Förslagsställaren anser att den befintliga friidrottsarenan Rödstu Hage IP inte längre
kan kallas en friidrottsarena, på grund av arenans befintliga skick. Vidare råder det avsaknad av parkeringsmöjligheter intill arenan, vilket gör att inga
stora tävlingar kan hållas på nuvarande arena. Förslagsställaren anför således
att Botkyrka kommun, i samarbete med Alfa Laval, ska bygga en ny friidrottsanläggning (både inomhushall och utomhusanläggning) på ängarna
bakom Alfa Laval. Platsen är lättillgänglig både för dem som reser med pendeltåg samt buss från norra Botkyrka. Vidare finns det även goda parkeringsmöjligheter invid föreslagen plats för den nya arenan.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-30, § 18.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 181.
Motivering

Idrotten ska finnas nära och vara tillgänglig för alla Botkyrkabor, det är en
tydlig ambition för den politiska ledningen i Botkyrka. Därför är det glädjande att vi under våren 2017 kunde fatta beslut om att modernisera Rödstu
Hage som är en klassisk friidrottsanläggning i kommunen. Moderniseringen
är planerad att påbörjas under våren 2018 för att vara klar under 2019. Nya
Rödstu Hage ska vara en anläggning som ska vara anpassad för ungdomstävlingar men även för seniorer och utformningen är framtagen i dialog
med IFK Tumba Friidrott. Med anledning av att Rödstu Hage kommer förnyas så anser vi inte att det är aktuellt med en friidrottsanläggning bakom
Alfa Laval.
Yrkande

Deniz Bulduk (MP) 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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§ 238
Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen
(KS/2016:689)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-10-25 § 223 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2016-11-24, § 230 ett medborgarförslag från
Jane Stenius, Fredrik Koch Stenius, Marcus Rosendal, Sara Netzel, Marina
Sällström Willmarsgård, Mikael Willmarsgård, Caroline Stenström, Joakim
Öhman, Emma Truuberg och Joakim Garpsäter: Bygg ett utegym och en
hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen. Förslagsställarna anför att fördelarna med ett utegym är att det ger alla medborgare tillgång till
lättillgänglig och kostnadsfri friskvård. I området kring lekplatsen (Uttran och
Broängen) bor det kommuninvånare i varierande åldrar. Genom att anlägga
ett utegym vid denna plats bereds ungdomar, småbarnsföräldrar och pensionärer möjlighet till träning. I området rör sig även många hundägare, genom att
anlägga en hundparkering invid utegymmet bereds även hundägare möjlighet
till träning under promenadtillfället.
Förutom välmåendeaspekten skulle parken, föreslagen placering för utegymmet, bli mer levande. Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 19
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 182
Motivering

Utegym är en populär och tillgänglig motionsform som sänker trösklarna för
fysisk aktivitet. Idag finns det sju utegym i kommunen varav det senaste
ligger i Norsborg och kom till genom just ett medborgarförslag. Det finns
planer att bygga ytterligare några utegym under de kommande åren och just
nu pågår en utredning av vilka platser som kan vara lämpliga. Erfarenheter
visar dock att de utegym som ligger i anslutning till en idrottsplats eller
motionsspår är de som används mest. Under 2018 kommer även en modernisering av Rödstu Hage påbörjas och inom ramen för det finns det planerat
för ett utegym. Med anledning av det anser vi inte att just på den i medborgarförslaget föreslagna platsen är prioriterat.
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Yrkanden

Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 239
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Nya sammanräkningar från Länsstyrelsen för kommunfullmäktige

Elias Tony (S) är ny ersättare efter Liaquat Ali Khan (S)
Camilla Jägemalm (TUP) är ny ledamot efter Elizabeth Bushby (TUP)
Christian Dalberg (TUP) är ny ersättare efter Camilla Jägemalm (TUP)
Svar på medborgarförslag

Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållsplats i Tullinge,
KS/2015:556
Beslut: besvarat samt uppdrag om att undersöka möjligheterna att genomföra förslaget
Inför parkeringsförbud, KS/2015:845
Beslut: besvarat
Anlägg gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp,
KS/2016:649
Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden,
KS/2017:175
Beslut: avslag
Bygg en förskola i Solhöjden, KS/2017:184
Beslut: avslag
Sätt upp bänkar vid Sunnanvägen i Tullinge, KS/2017:232
Beslut: avslag
Fräscha upp lekplatserna i Fittja, KS/2017:236
Beslut: besvarat
Bygg en ny skola i Hallunda, KS/2017:248
Beslut: besvarat
Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten, KS/2017:251
Beslut: besvarat
Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran, KS/2017:278
Beslut: besvarat
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Hundrastgård i Broängen, KS/2017:333
Beslut: besvarat
Gör Hallundavägen säkrare, KS/2017:335
Beslut: bifall
Inför mellanmål i alla skolor i Botkyrka, KS/2017:336
Beslut: besvarat
Bygg gångbana från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmansbacken
till Hallunda, KS/2017:342
Beslut: avslag
Ändra skoltider i Botkyrka, KS/2017:352
Beslut: besvarat
Ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

- § 134 Socialnämnden jämte tjänsteskrivelse avseende kvartal 3 2017,
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§ 240
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Lisa Forssberg (S), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Eddy Kristiansen (MP), ledamot kommunala pensionärsrådet
Deniz Bulduk (MP), ledamot i kommunstyrelsen
Yngve RK Jönsson (M), ledamot i SRV Återvinning AB
Mohamed Benmakhlouf (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Junaid Nawaz Chaudhry (S), ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Junaid Nawaz Chaudhry (S), ledamot i dialogforum Fittja
Fredrik Olsson (MP), ledamot i kommunstyrelsen
Birgitta Mörk (S), 1: vice ordförande och ledamot i SRV Återvinning AB
Jeanette Svensson (S), ledamot i Botkyrka Stadsnät AB
Kia Hjelte (M), ledamot i Söderenergi AB
Jimmy Baker (M), vice ordförande och ledamot i AB Botkyrkabyggen
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Mohamed
Benmakhlouf (MP).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Sinan Celepli (V)
Anders Pemer (V)
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Deniz Bulduk
Ali Khalil (MP)
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Willy Viitala (M)
Christina Tibblin (M)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Christina Tibblin (M)
Nellie Eriksson (M)
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Fredrik Olsson (MP)
Myrna Persson (MP)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Safiullah Khalil (MP)
Mats Dellrud (MP)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Johan Alkstål (S)
Namir Shmany (S)
BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m årsstämman 2019
Ledamot efter Jeanette Svensson (S)
Jean-Pierre Zune (S)
BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m årstämman 2019
Suppleant efter Jean-Pierre Zune (S)
Margaretha Holmqvist (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carina Olsen (S)
Sargon Daoud (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Sargon Daoud (S)
Eva Wedberg (S)
SRV ÅTERVINNING AB t o m årstämman 2019
1 vice ordförande och ledamot efter Birgitta Mörk
Gabriel Melki (S)
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SRV ÅTERVINNING AB t o m årstämman 2019
Ledamot efter Yngve RK Jönsson (M)
Jimmy Baker (M)
SÖDERENERGI AB t o m årstämman 2019
Ledamot efter Kia Hjelte (M)
Yngve RK Jönsson (M)
AB BOTKYRKABYGGEN t o m årstämman 2019
Vice ordförande och ledamot efter Jimmy Baker (M)
Kia Hjelte (M)
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 ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Sven Arne Lindblom (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Nirlep Singh (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Gabriel Izgi (KD)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN to m 2018-12-31
Ersättare efter Lisa Forssberg (S)
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2018-12-31
Ledamot efter Eddy Kristiansen (MP)
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ersättare efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Junaid Nawaz Chaudhry (S)
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§ 241
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till utbildningsnämndens ordförande och
vård- och omsorgsnämndens ordförande för besvarande vid kommande
kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till utbildningsnämndens ordförande:

-

Situationen på Malmsjö skola (M), KS/2017:747

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

-

Gör något åt Tornet! (M), KS/2017:748

46[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 242
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Säkerheten på våra skolgårdar (M), KS/2017:749
Sänk hastigheten på väg 569 (C), KS/2017:753
Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP),
KS/2017:764
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§ 243
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Sänka trottoarkanterna i Riksten vid förskolan Nova, KS/2017:610
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg en rondell vid Grödingevägen / Gröndalsvägen i Tumba, KS/2017:626
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör en bullermätning på Dalvägen mellan korsningen Skäcklingevägen och
Ekvägen, KS/2017:627
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör en bullermätning mellan korsningar- Skäcklingevägen, Björkvägen och
Däldvägen, KS/2017:628
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg ett Bergianska växthus kring Hågelby, KS/2017:640
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Hundrastgård i Tumba, KS/2017:641
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör hastighetssänkande åtgärder till rondellen vid NibblevägenKatrinebergsvägen, KS/2017:654
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Fler hallar i Botkyrka, KS/2017:655
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Bygg ett köpcentrum i Tullinge, KS/2017:658
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg ett köpcentrum i Tullinge, KS/2017:659
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör om fotbollsplan till ett utegym i Lövholmen, KS/2017:663
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Gör i ordning stigen mellan Stockrosvägen och Dymmelkärrsvägen,
KS/2017:665
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Gör en multiplan med konstgräs vid Sylwanders väg, KS/2017:680
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

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.

49[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 244
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit

50[51]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 245
Tillfällig omfördelning av politiska resurser (KS/2017:729)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att de politiska resurserna motsvarande 70%
av heltidsarvode samt titeln kommunalråd, ska omfördelas från tekniska
nämndens ordförande till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.
Beslutet gäller från och med 2017-11-23 men som längst fram till 2018-0523 eller till dess att ordinarie ordförande i tekniska nämnden återinträder i
tjänst.
Ärendet

Under mandatperioden 2014-2018 förfogar den politiska majoriteten över
politiska resurser motsvarande sex förtroendevalda på heltid. Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 46 att tekniska nämndens ordförande ska tituleras kommunalråd och arvoderas med 70% av heltidsarvode. Tekniska
nämndens ordförande är för närvarande inte i tjänst och ska för en period
framåt, enligt förslag, inte längre uppbära dessa resurser. De frigjorda resurserna ska i sin helhet från och med 2017-11-23 men som längst fram till
2018-05-23 eller till dess att ordinarie ordförande i tekniska nämnden återinträder i tjänst, överföras till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ska under denna period också
tituleras kommunalråd.
Denna tillfälliga ändring medför att tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråd/kommunalråd i opposition tillfälligt frångås. Av
bestämmelserna framgår att tekniska nämndens ordförande har heltidsuppdrag och ges titeln kommunalråd.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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Botkyrka kommun
Namn

Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

09:00
11:04:27 20:04

Mattias
Gökinan

S

09:00
11:04:27 20:04

Anders
Byrsenius

M

09:02
11:01:56 20:04

Gabriel Melki

S

09:01
11:03:16 20:04

Ersättare

Björn Pettersson S § 215, 215.1, 215.2, 215.3,
215.4, 215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9,
215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 229, 230, 231, 237, 238, 231, 232, 233, 234,
235, 240, 241, 242, 243, 244

Serkan Köse

S

00:00:00

Youbert Aziz

S

11:23
Shafqat Khatana S § 215, 215.1, 215.2, 215.3,
08:40:39 215.4, 215.4
20:04

S

Marcus Ekman S § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
14:59
215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8
02:33:31 Marcus Ekman S § 229, 229, 230, 231, 237, 238,
17:33
231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244

S

Yasemin Ergül S § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
12:45 215.4
04:20:04 Berit Larsson S § 228, 229, 229, 230, 231, 237,
17:05 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243,
244

S

09:00
11:04:27 20:04

Maria Gawell
Skog

Lars Schou

Ebba Östlin

Jens Sjöström

S

00:00:00

Tuva Lund

S

09:00
11:04:27 20:04

Ayisha Farooq S § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9, 215.10,
215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229,
230, 231, 237, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240,
241, 242, 243, 244

Christina
Zedell

S

Anders Gustafzon S § 215, 215.1, 215.2, 215.3,
18:23 215.4, 215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9,
01:41:17 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218,
20:04 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229

Robert Aslan

S

09:00
Yasemin Ergül S § 229, 229, 230, 231, 237, 238,
08:33:17 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244
17:33

Diana
Hildingsson

S

09:00
11:04:27 20:04

S

09:00
11:04:27 20:04

Adnan Issa

Juliana Lahdou S

00:00:00

Bo Johansson

S

09:00
11:04:27 20:04

Olle Westberg S

09:00
11:04:27 20:04

Taina Virta

S

09:00
11:04:27 20:04

Robert
Rasmussen

S

09:01
11:02:39 20:04

S

09:00
11:04:27 20:04

S

09:00
11:04:27 20:04

Inga-Lill
Strömqvist

S

09:00
11:04:27 20:04

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

09:00
11:04:27 20:04

Maria
Mendoza
Jean-Pierre
Zune

Shafqat Khatana S § 215.4, 215.5, 215.6, 215.7,
215.8, 215.9, 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 229, 230, 231, 237, 238, 231, 232,
233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244

Jimmy Baker

M

09:00
11:04:27 20:04

Gül Alci

M

09:00
11:04:27 20:04

Kia Hjelte

M

09:00
11:04:27 20:04

Stina Lundgren M

09:00
11:04:27 20:04

Yngve R K
Jönsson

M

09:00
11:04:27 20:04

Carl Baker

M

09:00
11:04:27 20:04

Andrei Ignat

M

09:00
11:04:28 20:04

Therese
Hellichius

M

00:00:00

Ellen Nilsson

M

09:00
11:04:28 20:04

Deniz Bulduk

09:00
MP 11:04:28 20:04

Ali Khalil

09:00
MP 11:04:28 20:04

Yosra Yasmin
MP 00:00:00
Sherif

Ufuk Sen M § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9, 215.10,
215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
Christina Tibblin M § 229, 229, 230, 231, 237,
238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243,
244

Myrna Persson MP § 215, 215.1, 215.2, 215.3,
215.4, 215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9,
215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 229, 230, 231, 237, 238, 231, 232, 233, 234,
235, 240, 241, 242, 243, 244

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

Inger Grönberg MP § 215.5, 215.6, 215.7, 215.8,
16:57
215.9, 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217,
MP 03:07:17 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
20:04
228

09:00
Embla Holmlid
MP 11:04:28 Kolenda
20:04
Inger Grönberg MP § 228, 229, 229, 230, 231, 237,
238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243,
244

Mohamed
Benmakhlouf

MP 00:00:00

Shakhlo
Altieva

14:53
James Jin MP § 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242,
MP 04:31:15 243, 244
19:24

09:00
Anders Thorén TUP 11:04:28 20:04
Therese Lind

09:00
TUP 11:04:28 20:04

Carl
Widercrantz

09:00
TUP 11:04:28 20:04

Nils-Bertil
Carlson
Estrada

Per Börjel TUP § 215.8, 215.9, 215.10, 215.11,
09:00 215.12, 215.13, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
TUP 05:08:30 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229, 230, 231,
14:08 237, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242,
243, 244

Camilla
Jägemalm

09:00
TUP 11:04:28 20:04

Robert
Stenkvist

SD

00:00:00

Östen
Granberg

SD

09:00
11:04:28 20:04

Karl-Otto
Hultström

-

09:00
11:04:28 20:04

Sebastian
Lindqvist

SD

00:00:00

Helen Spaak

SD

09:00
11:04:28 20:04

Sergius Peter Himmelving SD § 228, 229, 229,
230, 231, 237, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240,
241, 242, 243, 244

Mats Einarsson V

Marit Normasdotter V § 215.4, 215.5, 215.6,
215.7, 215.8, 215.9, 215.10, 215.11, 215.12,
09:00
215.13, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
03:47:32 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229, 230, 231, 237,
12:47
238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243,
244

Bekir Uzunel

V

09:00
11:04:28 20:04

Ronnie
Andersson

V

09:00
11:04:28 20:04

Pia Carlsson

V

09:00
11:04:28 20:04

Yrsa
Rasmussen

V

09:00
11:04:28 20:04

Aram El
Khoury

09:00
KD 11:04:28 20:04

Yusuf Aydin

09:00
KD 11:04:28 20:04

Stefan Dayne

09:00
KD 11:04:28 20:04

Stig Bjernerup L

09:00
11:04:28 20:04

Lars Johansson L

09:00
11:04:28 20:04

Robert
Steffens

09:01
11:03:01 20:04

C

Botkyrka kommun
Sammanträdestid: 2017-11-23 09:00:09 - 2017-11-23 20:04:37
Namn

Parti Närvaro Tid

Berit Larsson

S

16:53
Lars Schou S § 228, 229, 229, 230, 231, 237, 238,
03:10:43 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244
20:04

S

Serkan Köse S § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9, 215.10,
09:00
215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218, 219, 220,
11:04:28 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229,
20:04
230, 231, 237, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240,
241, 242, 243, 244

S

Youbert Aziz S § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
215.4
09:00 Juliana Lahdou S § 215.4, 215.5, 215.6, 215.7,
11:04:28 215.8, 215.9, 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216,
20:04 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 229, 230, 231, 237, 238, 231, 232,
233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244

Björn
Pettersson

Shafqat
Khatana

Ersatte

Marcus Ekman S

Maria Gawell Skog S § 215, 215.1, 215.2, 215.3,
09:00 215.4, 215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8
11:04:28 Maria Gawell Skog S § 229, 229, 230, 231, 237,
20:04 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243,
244

Yasemin Ergül

Lars Schou S § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
09:00
215.4
11:04:28 Robert Aslan S § 229, 229, 230, 231, 237, 238,
20:04
231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244

S

Daniel Njuguna S

00:00:00

Carola Norén

S

00:00:00

Anders
Gustafzon

S

Christina Zedell S § 215, 215.1, 215.2, 215.3,
09:05 215.4, 215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9,
08:29:05 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218,
17:34 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229

Viktoria
Dymenou
Wallén

S

00:00:00

Nils Andersson S

00:00:00

Ayisha Farooq

Jens Sjöström S § 215, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4,
09:00
215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9, 215.10,
11:04:28 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218, 219, 220,
20:04
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229,

S

230, 231, 237, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240,
241, 242, 243, 244
Elias Tony

S

00:00:00

Ufuk Sen

M

Therese Hellichius M § 215, 215.1, 215.2, 215.3,
09:00 215.4, 215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8, 215.9,
09:22:33 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218,
18:22 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229

Christina
Tibblin

M

09:00 Therese Hellichius M § 229, 229, 230, 231, 237,
11:04:28 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243,
20:04 244

Bengt Kring

M

18:22
01:42:28 20:04

Asta Holm

M

09:00
07:09:39 16:09

Miroslav Femic M

00:00:00

Elisabeth Nobuoka Nordin MP § 215.5, 215.6,
215.7, 215.8, 215.9, 215.10, 215.11, 215.12,
09:15 215.13, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
Inger Grönberg MP 10:49:26 224, 225, 226, 227, 228
20:04 Mohamed Benmakhlouf MP § 228, 229, 229, 230,
231, 237, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241,
242, 243, 244
James Jin

18:22
Shakhlo Altieva MP § 232, 233, 234, 235, 240,
MP 01:41:45 241, 242, 243, 244
20:04

Myrna Persson

Yosra Yasmin Sherif MP § 215, 215.1, 215.2,
215.3, 215.4, 215.4, 215.5, 215.6, 215.7, 215.8,
09:00
215.9, 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217,
MP 11:04:28 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
20:04
228, 229, 229, 230, 231, 237, 238, 231, 232, 233,
234, 235, 240, 241, 242, 243, 244

Christina
Karlsson

16:58
MP 03:06:21 20:04

Camilla
Jägemalm

TUP 00:00:00

Per Börjel

Nils-Bertil Carlson Estrada TUP § 215.8, 215.9,
09:00 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216, 217, 218,
TUP 11:04:28 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
20:04 229, 229, 230, 231, 237, 238, 231, 232, 233, 234,
235, 240, 241, 242, 243, 244

Karin
Nakamura
Lindholm

16:09
TUP 03:55:12 20:04

Sergius Peter
Himmelving

SD

17:18 Robert Stenkvist SD § 228, 229, 229, 230, 231,
02:45:46 237, 238, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242,
20:04 243, 244

Ulrika
Ekengren

SD

00:00:00

Niklas
Lekander

SD

00:00:00

Haider Raja

V

00:00:00

V

Mats Einarsson V § 215.4, 215.5, 215.6, 215.7,
09:00 215.8, 215.9, 215.10, 215.11, 215.12, 215.13, 216,
11:04:28 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
20:04 227, 228, 229, 229, 230, 231, 237, 238, 231, 232,
233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244

Marit
Normasdotter

Kerstin Amelin V

09:00
11:04:28 20:04

Linnart Shabo

18:25
KD 01:39:13 20:04

Miriam
Bengtsson

09:01
KD 09:24:58 18:26

Helene
Wåhleman

L

09:00
11:04:28 20:04

Benny
Ferdinandsson

L

09:00
11:04:28 20:04

C

09:00
11:04:28 20:04

C

15:09
04:55:24 20:04

Benita Hägg

Boris Granath

