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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 64
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016
(KS/2017:281)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
under år 2016. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de
aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Revisorerna har den 12 april 2017 lämnat en revisionsberättelse för 2016.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin
egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar, får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för
de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare.
Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, maka,
sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet.
Då revisionen lämnat en helt ren revisionsberättelse, som inte innehåller
några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till samtliga,
kan fullmäktige fatta ett samlat beslut i ansvarsfrågan med acklamation. Ett
sådant beslut behöver inte motiveras.
Inger Ros
Kommunfullmäktiges ordförande
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 65
Kommunens årsredovisning 2016 (KS/2017:93)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun
2016.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 61 lämnat ett förslag till beslut.
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk
hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2016
beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till
det.
För tjugoförsta året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt
resultat. Årets resultat är 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,9 procent
av skatteinkomsterna inklusive utjämningsbidrag, jämfört med det budgeterade resultatet på - 5 miljoner kronor, är årets slutliga resultat en förbättring
med hela 286 miljoner i förhållande till budget. Framförallt tre faktorer har
medverkat till det positiva resultatet: exploateringsintäkter, markförsäljningar och nämndernas sammantaget positiva budgetresultat.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på närmare
174 miljoner kronor. Reavinsten på markförsäljningen till Södra Porten AB
på 100,8 miljoner kronor har räknats av från resultatet. Avkastningen från
pensionsavsättningen har räknats av, eftersom avsättningen ska finansiera
framtida pensionsutbetalningar. Å andra sidan har de fonder som sålts under
året tillgodoräknats i enlighet med förutsättningarna i budget. Överskottet
för vatten och avlopp ska återföras till kunderna, och överförs därför till
VA-fonden. Överskottet ingår därför inte i det justerade balanskravsresultatet.
Yrkanden

Lars Johansson (L), Robert Rasmussen (S), Emanuel Ksiazkiewicz (S),
Ebba Östlin (S) och Tuva Lund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-04-03
Ärende 61

Kommunens årsredovisning 2016 (KS/2017:93)

Det finns inte enbart positiva saker att ta med sig när vi kan konstatera att kommunen ger ett
historiskt stort överskott på 281 miljoner kronor.
Botkyrka har inte fullgod kvalitet i välfärdens kärna; såsom omsorgen, skolan, socialtjänsten.
I lokaltidningen kan vi läsa om hur gamla inte får platser på särskilt boende och om hur
kommunens hemtjänst är näst sämst i landet. Samtidigt som kommunen gör stort överskott.
Vi har uppenbarligen ett alldeles för högt skatteuttag. Med de senaste tjugo årens överskott i
åtanke så kunde och borde kommunen sedan länge ha ett lägre skatteuttag.
Kommunen och majoriteten skulle kunna göra mer för att motverka och förebygga social oro
och organiserad kriminalitet. Vi anser inte att den styrande majoriteten gör tillräckligt stora
satsningar på den offentliga miljön och grundläggande infrastruktur. Vi tänker på allt från
underhåll av fastighete/vattenledningar/vägar till gestaltning och skötsel av parker och
gångstråk.
Den här typen av överskott blir dessutom ett hån mot välskötta kommuner som t.ex. Täby,
Danderyd och Solna, som år ut och år in bär upp kommuner som Botkyrka, Malmö och
Södertälje genom den kommunala skatteutjämningen.
Som ett räkneexempel motsvarar 25 öre skattesänkning ungefär 37 miljoner kronor. Om vi
skulle sänka skatten en hel krona så skulle vi ändå göra 133 miljoner i överskott med
bibehållen nivå i välfärden; d.v.s. en kraftig skattesänkning skulle inte påverka
kommuninvånarna negativt.
Om man leker med tanken att man i ett första steg inför 2016 hade sänkt skatten med 50 öre
(d.v.s. minskade överuttaget av kommunalskatt/straffbeskattning av medborgarna) så skulle
resterande medel kunnat användas under 2016 för att kraftigt förbättra kvaliteten inom
exempelvis äldreomsorgen, hemtjänsten, skolan, avhjälpa att våra socialsekreterare går på
knäna, trygghetsarbete och uppgradering av det offentliga rummet.
Vi är vidare bekymrade över att överskottet varierar väldigt mycket från år till år, även om
man räknar bort vissa engångseffekter som historiskt har inträffat, som exempelvis AFAmedel. Hur står det egentligen till med prognostiseringen i kommunen? Hur budgeterar man
egentligen när vi ser sådana väldiga fluktuationer sett över tid - där kurvan går upp och ner?
Årsredovisningen vittnar även om att kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen inte är
tillräckligt bra - i jämförelse med andra kommuner tillhör kommunen den sämsta fjärdedelen.

Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, så kan vi se stora skillnader i
förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och alltför stora skillnader mellan de olika
kommundelarna. Förvärvsfrekvensen är fortsatt alldeles för låg. Alltför många av
gymnasieeleverna fullföljer inte sin gymnasieutbildning.
Det är vidare anmärkningsvärt många i vissa kommundelar som upplever en otrygghet där
och inte heller kan tänka sig att rekommendera en vän att flytta till det egna bostadsområdet.
Sjukfrånvaron är fortsatt alldeles för hög bland kommunens anställda, vilket är något som vi
behöver ta på större allvar.
Vad gäller beroendet av skattemedel utifrån (i formen av bidrag) så svarar
utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för över 1,4 miljarder kronor.
Botkyrka är alltså fortsatt mycket beroende av utjämningssystemen för att finansiera
verksamheterna.
Skattekraften ligger idag på 86 % av rikssnittet, trenden är tydlig och sjunkande - vid
maktskiftet 1994/1995 kunde Botkyrka stoltsera med att ligga över rikssnittet (101 %). Sedan
dess har vi sett skattekraften sjunka stadigt, med undantag för något enstaka år. Majoriteten
har inte, och verkar inte heller ha, för avsikt att vända på den utvecklingen.
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget - låneskulden uppgår till
2,325 miljarder kronor. Detta, sett till investeringar och låneskuld, positiva år kommer dock
följas av tuffare år då många och tunga investeringar behöver göras framöver, som kommer
att innebära en ökad upplåning. Inte minst inom skolsektorn.
Vad gäller de kommunala bolagen så är det blandade resultat i årsredovisningen. Genom
gemensamt ansvartagande ser ekonomin för AB Botkyrkabyggen bättre ut än på länge. Vi
behöver dock sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att stärka ekonomin – samt
producera nya hyresrätter. Vi är fortsatt tveksamma till kommunens engagemang i
Kommuninvest.
Vad majoriteten däremot är försiktig med är att redogöra för hur prognoserna för framtiden
ser ut. Botkyrkabyggen kommer gå igenom en tuff period de kommande tio åren med bl.a. en
kraftigt ökad upplåning för att klara sina åtaganden.
Vi är vidare bekymrade över att siffrorna kring upplevd diskriminering är fortsatt alldeles för
höga, förra året var det 17 % mot 13 % år 2015 och vi är vidare tveksamma till det särskilda
målet om att lyfta fram ”hälsa, miljö och kreativa näringar” som prioriterade branscher. Vi
moderater har en positiv inställning till alla typer av företagande och inte bara de som passar
in i den rödgröna visionen som ”upplevelsekommun”.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen

Ärende 61: Kommunens årsredovisning 2016 (KS/2017:93)
Kommunens årsredovisning är en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och ett sätt att ta reda
på mer om vilka utmaningar och möjligheter som finns i kommunen. Det är av stor vikt att
kommunens mål och strategier för att uppnå dessa noggrant följs upp för att göra resultaten
synliga och lättförståeliga.
Skattemedel ska användas effektivt så att vi får ut maximalt per skattekrona. Lika viktigt är att
kommunen inte tar på sig en alltför stor låneskuld eller för stora borgensåtaganden när det gäller
de kommunala bolagen och föreningar. Dagens kommuninvånare ska inte belasta morgondagens
med ett skuldberg.
Vilken kompetens behöver vi idag och vilken kompetens kommer vi att behöva imorgon? Att se
över kompetensförsörjningen genom att rekrytera och behålla kompetent personal till
kommunens verksamheter kommer att vara en av de större utmaningarna de kommande åren.
Den långa och den korta sjukfrånvaron har också enligt årsredovisningen ökat 0,7 % från 7,5 %
2015 till 8,2 % under 2016. Det är mycket viktigt att arbeta med rutiner för rehabutredning och
aktivt arbeta för att förhindra ohälsa. Arbetsgivaren bör på ett tidigt stadium uppmärksamma
signaler om ohälsa vilket annars kan övergå i en långtidssjukskrivning. Friskvård och
förebyggande insatser är alltid ett bättre alternativ än sjukvård och långvariga sjukskrivningar.
Arbetet med att förbättra skolresultat är ett långsiktigt arbete. En av de främsta skyddsfaktorerna
för att förhindra att en person hamnar i kriminalitet, får ett drog- och alkoholmissbruk eller andra
sociala problem är en bra skolgång. Resultaten för de nationella proven i åk 3 samt andel elever i
åk 6 med godkänt betyg i alla ämnen är lågt. Andel grundskoleelever som har behörighet till
gymnasieskolan är också fortsatt låg i vissa kommundelar och i Fittja och Alby är det ca 40 % av
pojkar som inte har behörighet att fortsätta sina studier på gymnasienivå. När det gäller andel
elever som fullföljer gymnasieprogram så hamnar Botkyrka enligt SKL:s jämförelse av kommuner
för 2016 återigen bland de kommuner som har sämst resultat. Förhoppningsvis kan satsingen på
ökade lärarlöner ge en förbättring långsiktigt om kommunen bättre kan konkurrera med
omkringliggande kommuner. Men det är också viktigt att tillse att skolan är en plats där både
elever och lärare känner sig trygga i en våldsfri arbetsmiljö med studiero, vilket är förutsättning
för lärande.
När det gäller trygghet så visar vissa kommundelar ett fortsatt lågt resultat både i
medborgarundersökningen och SKL:s jämförelse. Områdesgrupperna informerar i
årsrapporterna om att det i flera kommundelar skett en ökning av både bruk och försäljning av
droger. Polisens närvaro är mycket viktig samt ett nära samarbete mellan kommunen, polisen,
socialtjänsten, skolan och det civila samhället. Andelen unga i åldern 20-24 år som studerar

eller arbetar får också ett fortsatt lågt resultat i vissa kommundelar. Andelen förvärvsarbetande är
tätt sammankopplat med trygghet och sociala problem i områden och är något som är angeläget
att bevaka och arbeta med löpande.
Socialnämnden rapporterar också om ett stigande antal våldsärenden i kommunen trots en rad
insatser inom området. Detta är mycket oroväckande och en ordentlig utredning för att se vad
denna ökning kan bero på behövs.
Tumba 2017-04-03
Stefan Dayne (kd)

SÄRSKILT YTTRANDE 2017‐04‐03

Ärende 61: Årsredovisning 2016
Som vi Liberalerna tidigare påpekat är kommunens årsredovisning ett dokument som nästan är lika
viktigt som ettårs- eller flerårsplanen och som borde debatteras lika grundligt som budgeten. Detta
eftersom vi i årsredovisningen får se resultatet av hur skattepengarna har använts. Årsredovisningen
borde användas mer som referens i hur man lägger upp planeringen för den kommunala
verksamheten framåt och inte ses som en ”information” som det sägs i ordförandeförslaget
2016 års årsredovisning visar på ett överskott på 281 miljoner kronor. Detta är bra eftersom budgeten
visade på ett underskott på 5 miljoner kronor. Samtidigt är det viktigt att betona att en kommun aldrig
får ha som mål att lämna ett för stort överskott. Det är som sagt skattepengar det handlar om och de
ska användas på ett sätt så att det går jämnt ut samt att balanskravet uppnås. Speciellt gäller det
nämndernas nettokostnader som gav ett överskott på 73 miljoner kronor.
Till saken hör också att en stor del av överskottet beror på markförsäljningar samt
exploateringsintäkter. Skatteintäkterna blev 12 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket givetvis
också är bra.
Som Liberalerna påpekat under en rad år är det inte bra att skattekraften i kommunen hela tiden
minskar eller ligger still. Nu den når bara upp till ca 86 procent av rikssnittet, dessbättre ingen
minskning jämfört med 2015. Ett mål måste vara att långsiktigt ökat skattekraften i kommunen och inte
bara lita till att utjämningsbidrag ska ordna balansen i ekonomin. Kommunen borde investera mer i
arbetsplatser och försöka locka hit företag för att därmed kunna öka skattekraften.
Kostnadsökningen var större 2016 än 2015. 6 procent jämfört med 4,4 procent. Samtidigt ökar
verksamhetens intäkter och det är bra. Men i ett läge med låg inflation i Sverige så är en så här stor
kostnadsutveckling i Botkyrka ändå orimlig. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige bör därför ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för att bromsa
kostnadsutvecklingen. Målet borde istället vara att högst 95 procent av intäkterna går till driften.
Sjukfrånvaron går åt fel håll. Den ligger nu på 8,2 procent och den ligger därmed mer än
enprocentenhet högre än länssnittet. Detta är att beklaga och kraft måste läggas på att minska
sjukfrånvaron. Vi skulle gärna se att speciella åtgärder genomförs för att aktivt jobba med att sänka
sjuktalen.

På investeringssidan vet vi att kommunen i flera år haft stora kostnader för investeringar. Alldeles för
stora som tvingat fram ökad upplåning. Under 2016 klarades självfinansieringsgraden av med råge,
men det är troligtvis bara en engångshändelse då stora investeringar ligger framför oss.

En årsredovisning är inte bara siffror och rena pengar. Den är också ett kvitto på hur kommunen klarat
av att leverera kvalitet till sina medborgare. Här finns mycket mer att göra. Vi vet att kommunen inte
klarar av flera av sina mål. Speciellt allvarligt är det när det handlar om tjänster inom
kärnverksamheterna.
Skulle Liberalerna få vara med och styra Botkyrka hade det blivit en uppryckning på många håll. Barn
ska få sin förskoleplats i tid, äldre medborgare som har behov av omsorgsboende ska få det,
kommunens personal ska vara tillgänglig för medborgarna m.m.

Lars Johansson (L)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 66
Ombudgeteringar från 2016 till 2017 (KS/2017:200)
Beslut

1. Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 3,9 miljoner kronor
på driftbudgeten och med 128,7 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
2. Kommunfullmäktige medger samhällsbyggnadsnämnden att
omdisponera 2 miljoner kronor från projektet centrala gång- och cykelstråket Hallunda/ Norsborg till projektet upprustning av Albystråket/
Alby folkhälsopark.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 62 lämnat ett förslag till beslut.
Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget
för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som
avsågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel,
exempelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt
där användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
Förslaget på driftbudgeten uppgår till 3,9 miljoner kronor och överensstämmer med nämndernas förslag. Av beloppet avser 3,7 miljoner medel för
kompetensutveckling inom utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 128,7 miljoner
vilket är 9,1 miljoner lägre än nämndernas framställningar.
Ombudgetering avseende kommunstyrelsen behandlades i kommunfullmäktige 2017-03-06, § 47 men ingår även i detta ärende.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse med
tillhörande bilagor 2017-03-23.
Propositionsordning

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 67
Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 (KS/2017:91)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet ”Förutsättningar för
nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan för
2019-2021”.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 63 lämnat ett förslag till beslut.
Dokumentet ”Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget
2018 med flerårsplan 2019-2021” som innehåller måldokument,
ekonomiska förutsättningar och uppdrag har beretts av den politiska
majoriteten.
I enlighet med kommunens fastställda budget- och uppföljningsprocess
beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april om
måldokument, uppdrag och justeringar av nämndernas preliminära
budgetramar.
Efter beslut i kommunstyrelsen skickar sedan kommunledningsförvaltningen ut anvisningar för arbetet med mål och budget till nämnderna.
Nämnderna ska från början av april till början av september arbeta med att
ta fram nämndmål som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till
fullmäktiges utvecklingsmål, analysera de preliminära budgetramarna,
redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar och behov av investeringar under planperioden.
Under september och oktober arbetar kommunstyrelsens budgetberedning
fram förslag till ”Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021” som
sedan fastställs av kommunstyrelsen i oktober och av kommunfullmäktige i
november.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-03-29.
Yrkanden

Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Mats Einarsson (V) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till Mats Einarssons (V) ändringsyrkande.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Mats Einarssons (V) ändringsyrkande under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
och Mats Einarssons (V) ändringsyrkande.
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Särskilt yttrande

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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67 Förutsättningarna för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
Yrkande
I förslaget till Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 förekommer av
misstag begreppet ”funktionsvariation(er)” på två ställen (sid 5 och 12). Det skulle ha stått
”funktionsnedsättning”.
Jag yrkar
att orden ”funktionsvariation” på sidan 5 och ”funktionsvariationer” på sidan 12 ersätts av
”funktionsnedsättning”.
Mats Einarsson (V)

SÄRSKILT YTTRANDE 2017-04-27
Ärende 67: Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2018 med flerårsplan
2019-2021
Liberalerna kommer att i samband med behandling av budget för 2018 i november att lämna ett eget
budgetförslag. Men vi vill redan nu föra fram några tankar i detta yttrande.
Den ekonomiska situationen i Sveriges kommuner kommer att vara ansträngd under de kommande
åren. De senare årens flyktinginvandring till landet kombinerat med att vi på sikt kommer att få allt fler
äldre gör att vi måste prioritera i den kommunala ekonomin för att trygga välfärden.
Liberalerna anser att det går att föra en realistisk ekonomisk politik I Botkyrka som kan trygga
välfärden inom omsorg och skola.
För att detta ska vara möjligt måste kommunen och ytterst politiken välja. Välja en bra skola före
spektakulära projekt, välja en god omsorg om barn, äldre och utsatta före en ständigt svällande
byråkrati. Dessutom måste förutsättningar för fler jobb och företag skapas i kommunen. Detta kan ske
genom en politik som aktivt välkomnar och tar emot företag från många olika branscher. Åtgärder
måste också vidtas för att fler av de som står utanför arbetsmarkanden kommer in på den. Här är det
särskilt viktigt att Komvux och SFI är bra rustat.
Fler Botkyrkabor i jobb kommer att leda till att fler betalar skatt och att vi därmed får mer pengar till
den gemensamma välfärden.
Dessutom måste långsiktiga åtgärder vidtas för att öka skattekraften i Botkyrka. En skattekraft som
idag ligger långt under såväl riks- som länssnittet. Det görs delvis genom att, som nämnts ovan, att en
aktiv politik för jobb och företagande förs. Men också genom att kommunen bygger bostäder som
attraherar människor att flytta till Botkyrka och även till att bo kvar i kommunen när man vill skaffa sig
ett nytt boende.

Lars Johansson (L)

Stig Bjernerup (L)
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§ 68
Svar på interpellation – Barnens träd (M) (KS/2017:238)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30
§ 60 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Barnens träd.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 69
Svar på interpellation – Angående en polisstation i Norra
Botkyrka (L), KS/2017:239
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Lars Johansson (L) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0330 § 60 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Angående en
polisstation i Norra Botkyrka.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar interpellationen.
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§ 70
Svar på interpellation – Allégården (M), KS/2017:243
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30 §
60 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Allégården.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar interpellationen.
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§ 71
Svar på interpellation – Utdrag ur belastningsregistret (M),
KS/2017:244
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30 §
60 en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Utdrag ur
belastningsregistret.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar interpellationen.
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§ 72
Svar på interpellation – Om centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet (M), KS/2017:245
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0330 § 60 en interpellation till Mångkulturellt centrums ordförande – Om
centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet.
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§ 73
Svar på interpellation – Vattenmätare i allmännyttan (M),
KS/2017:246
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen.
Sammanfattning

Jimmy Baker (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0330 § 60 en interpellation till AB Botkyrkabyggens ordförande – Vattenmätare i allmännyttan.
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§ 74
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
motioner (KS/2017:196)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2017-03-17 och ger följande motioner förlängd beredningstid till och med 2017-09-28:
KS/2012:550 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för
Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
KS/2014:80 Utred möjligheterna till att brett införa jämställda
upphandlingar (M)
KS/2014:85 Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har
misslyckats (M)
KS/2014:402 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M) och (L)
KS/2014:727 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
KS/2015:80 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
KS/2015:83 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
KS/2015:84 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag
(M)
KS/2015:120 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
KS/2015:235 Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
KS/2015:262 Juridiska enheten (M)
KS/2015:264 Reformera dialogforum (M)
KS/2015:266 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
KS/2015:267 Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C)
KS/2015:345 Övervakning av utsatta områden (SD)
KS/2015:429 Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för
socialnämndens biståndsbehov (M)
KS/2015:443 Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
KS/2015:699 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)
KS/2015:702 Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
KS/2015:716 Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
KS/2015:717 Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen
som är möjliga att upphandla (M)
KS/2016:61 Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och
Stockholm (TUP)
KS/2016:110 Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD)
KS/2016:132 Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
KS/2016:134 Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
KS/2016:137 Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i
oljebolag (V)
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 64 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt. Av redovisningen per den 2017-03-17
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framgår vilka motioner som för närvarande bereds.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 75
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag (KS/2017:196)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2017-03-17 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2017-09-28:
KS/2013:76 Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink
KS/2013:489 Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river
det för att bygga hyreslägenheter
KS/2014:393 Bygg inspirationsplats för alla religioner
KS/2014:467 Miljöanpassa hanteringen av medborgarförslag
KS/2014:552 Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till
medborgare
KS/2014:568 Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska
kablar för dataöverföring
KS/2014:759 Gör webbsändningarna från kommunfullmäktige mer
tillgängliga
KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:135 Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
KS/2015:556 Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i
Tullinge
KS/2015:758 Skjut upp renovering av lägenheter och bygg istället
paviljonger för flyktingar
KS/2015:845 Inför parkeringsförbud
KS/2016:57 Asfaltera väg/trappa mellan skogen Tingsbergsvägen och
Mellanbergsvägen i Tullinge
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 65 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Av redovisningen per 201703-17 framgår vilka medborgarförslag som för närvarande bereds.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 76
Kassmyraåsen, del 1 Exploateringsprojekt (KS/2017:209)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner ramavtal med Ellertsdal Bostäder Holding
AB avseende ny detaljplan inom fastigheterna Tumba 8:349, Tumba 8:350,
Tumba 8:351, del av Tumba 8:311 samt del av Tumba 8:536.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 66 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-17, § 171 om planuppdrag
för Tumba 8:349 (Dnr sbf/2016:175). Samhällsbyggnadsförvaltningen har
upprättat förslag till ramavtal samt plankostnadsavtal med Ellertsdal Bostäder Holding AB avseende en ny detaljplan för fastigheterna Tumba 8:349,
Tumba 8:350, Tumba 8:351, del av Tumba 8:311 samt del av Tumba 8:536.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-14, § 57.
Yrkanden

Youbert Aziz (S), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C), Yngve RK
Jönsson (M) och Stefan Dayne (KD) 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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§ 77
Arrendeavtal - Fastigheten Kantorn 2 (KS/2017:208)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner arrendeavtal mellan Botkyrka kommun och
AB Botkyrkabyggen för fastigheten Kantorn 2.
Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) anför följande till protokollet: Det är i allra högsta
grad relevant att kommunens markupplåtelser sker på marknadsmässiga
villkor. En byggherre, oavsett kommunal eller privat sådan, skall ges samma
förutsättningar när en byggnad avses uppföras och självklart utan några som
helst hänsyn till kommande hyresgästers "ursprung"! Sverigedemokraterna
yrkade avslag i Kommunstyrelsen och avger nu en likalydande motivering i
ett särskilt yttrande i Kommunfullmäktige. I motiveringen uttrycks att de
tänkta hyresgästerna kommer skapa oro i området och att detta boende "är
mycket olämpligt" intill en gymnasieskola.". Att som parti motivera sitt politiska ställningstagande med rent hypotetiska argument, typ att den tänkta
kategorin boende som utgörs av flyktingar kommer skapa oro i området, blir
absurt! Att använda nämnda motivering för att avvisa ett arrendeavtal för
den angivna markupplåtelsen som ärendet enbart handlar om, är mycket
märkligt!
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 67 lämnat ett förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret att tillhandahålla platser för
modulhus för nyanlända genom markupplåtelser. För de planerade modulhusen inom fastigheten Kantorn 2 sker detta genom ett arrendeavtal
mellan AB Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun. Tills att bygglov har
vunnit laga kraft för modulhusen är arrendeavgiften 200 000 kronor/år. Efter
lagakraftvunnet bygglov justeras arrendeavgiften till 135 kronor/kvm BTA.
Det är troligt att en justering av arrendeavgiften efter lagakraftvunnet bygglov skulle komma att överskrida 200 000 kronor/år och därmed
delegationen. Detta medför att det krävs att kommunfullmäktige godkänner
arrendeavtalet mellan AB Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun i enlighet
med vad om sägs i arrendeavtalets 3 och 18 §§, bilaga 1.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-14, § 58.
Yrkanden

Youbert Aziz (S), Yngve RK Jönsson (M), Robert Steffens (C), Lars
Johansson (L), Jimmy Baker (M) och Stefan Dayne (KD) 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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Särskilt yttrande

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2017-04-27
Ärende 77 Arrendeavtal- Fastigheten Kantorn 2 (KS/2017:208)
Sverigedemokraterna anser att flyktingpolitiken skall primärt vara inriktad på att hjälpa
flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Vi anser att Botkyrka redan har utfört sin del när
det gäller flyktingmottagandet.
Det är inte vår politik som skapat denna situation, det finns ju tyvärr inget i dagsläget som
tyder på att detta kommer vara tillfälliga lösningar för flyktingmottagandet i kommunen.
Botkyrka kommun har redan använt bostäder från Botkyrkabyggens bestånd för att klara
mottagningen, kommunen har alltså använt sig av bostäder från en kö det tar flera år för en
medborgare att få en bostad från. Hur än majoriteten väljer att vinkla detta så är det ett faktum
att de som kommer bo i närheten av dessa modulbostäder är mycket oroliga. Att placera dessa
bostäder intill en gymnasieskola är mycket olämpligt 123.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

11
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§ 78
Investeringsprojekt Brunna IP, 2017 (KS/2017:210)
Beslut

Kommunfullmäktige medger kultur- och fritidsnämnden tilläggsmedel
om 6 810 000 kronor, varav 3 020 000 kronor är kostnadsökningar och
2 990 000 kronor är ambitionshöjningar.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 68 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutade i mål och budget 2017 den 24 november
2016 (KS/2016:506) att anvisa 7,6 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden för upprustning av Brunna idrottsplats i Hallunda. Vid fortsatta
arbeten under hösten 2016 noterade förvaltningen att investeringsprojektets
utgifter ökade. Dels beror de ökade utgifterna på att idrottsföreningen
Arameisk-Syrianska IF har avancerat till spel i fotbollens division 1. Spel i
denna division ställer nya krav på idrottsplatsen. Dels beror de ökade
utgifterna på att vissa av åtgärderna blir dyrare jämfört med tidigare kalkyl.
Det har framkommit under projekteringsfasen och upphandlingen att vissa
kostnadsposter blir dyrare än beräknat samt att nya poster tillkommit. Denna
del av förändrade utgifter i projektet uppgår till cirka 3 820 000 kronor,
varav 800 000 kr är investeringsutrymme för att kunna ta emot externa
bidragsmedel från Riksidrottsförbundet.
Vidare finns det en ambitionshöjning i detta projekt. I förvaltningens dialog
med målgrupper finns det starka önskemål om att kommunen behöver
målgruppers upplevelser av trygghet, tillgänglighet och attraktiviteten i
området. Förvaltningen delar målgruppernas önskemål och erfarenheter från
bland annat Alby folkhälsopark som är ett framgångsrikt exempel på vad en
spontanidrottsmiljö, genom bättre belysning och upprustning av miljöerna
kring idrottsplatsen, innebär i ökning av besök och upplevelsen av trygghet.
För genomförandet av dessa delar av projektet krävs en resursförstärkning
på cirka 2 990 000 kronor.
Driftkostnaden ökar totalt med 1 248 000 kronor till följd av detta
tilläggsäskande. Denna ökning beror främst på ökade kapital- samt hyreskostnader men även till följd av att personalkostnaden ökar till följd av
skötsel av en konstisbana.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-20, § 29.
Yrkanden

Robert Aslan (S), Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Deniz Bulduk
(MP), Robert Steffens (C) och Yusuf Aydin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Ärende 78

Yrkande
2017-04-27

Investeringsprojekt Brunna IP, 2017

Det har tyvärr blivit vanligt med ärenden om olika tilläggsäskanden. Det senaste exemplet är
Brunna idrottsplats som blivit dyrare på grund av bland annat att kraven på läktarens konstruktion
blivit högre till följd av närheten till E4:an.
Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation och därför är det inte rätt att skjuta till ytterligare
pengar. Det är bättre att kommunen prioriterar om och plockar bort någon annan post på
motsvarande summa i driftbudgeten.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Anders Thorén (TUP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2017-04-03
Ärende 68

Investeringsprojekt Brunna IP (KS/2017:210)

Ytterligare ett tilläggsäskande. När ska dessa tilläggsäskanden ta slut? Vi måste nå sätt att
bygga smartare och billigare, prognostisera kostnader göra bättre projekteringar om det ska
vara hållbart för framtiden. Kommunen måste bli avsevärt bättre, än vad som är fallet idag, på
att förvalta skattebetalarnas pengar.
Vid flera tillfällen har våra företrädare efterfrågat en framtida multihall/arena (vi lade bl.a. en
motion 2011). Vi anser att det är dags att på allvar ta tag i möjligheterna att försöka få en
multifunktionsarena till stånd i Botkyrka – vi vill inte bara låsa oss till ex. fotboll.
Hur mycket den ska få kosta, hur den ska finansieras eller vilka idrotter som kunna beredas
plats där är frågor som bör utredas. Vår utgångspunkt är att en sådan arena bör vara del- eller
helt externt finansierad.
Det viktiga är att arenan ska kunna användas av så många idrotter som möjligt, samt andra
arrangemang som mässor, konserter och kongresser. Det är likaledes viktigt att den klarar de
krav som finns för att t.ex. elitlag i fotboll ska kunna spela sina hemmamatcher där. Genom
att ge ordentliga grundförutsättningar så ökar också möjligheterna för våra lag att utvecklas
och förbättras.
Ett beslut om nyttjande av skattemedel till den här typen av investeringar ska utgå ifrån
sådana parametrar och inte t.ex. utefter ett specifikt lags eller förbunds önskemål eller liga i
seriesystemet.
Vad vi ändå kunnat notera är att Kultur- och fritidsnämnden i ett tidigare skede äskat en
summa som sedan justerades ned innan beslutet togs om upprustning/utbyggnad av Brunna,
för att nu justeras upp igen med motiveringen ”ambitionsökningar”. Det känns lite märkligt
att majoriteten på bara några månader helt plötsligt har andra, mycket högre, ambitioner än
vad man hade i slutet av november 2016.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 79
Kommungemensam värdegrund (KS/2016:59)
Beslut

Kommunfullmäktige antar Policy Värdegrund för Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 69 lämnat ett förslag till beslut.
Begreppet värdegrund kan vi se som ett stabilt system av utvalda gemensamma värderingar, som beskriver den gemensamma organisationskultur vi
vill skapa.
Värdegrunder finns på olika nivåer. Det finns värdegrunder i våra grundlagar och lagar som tillsammans beskriver den gemensamma grund
samhället vilar på. Samhällets värdegrund gäller redan och behöver inte slås
fast i organisationens värdegrund.
En kommunövergripande värdegrund ska bidra till bättre styrbarhet, ökad
effektivitet, stärkt identitet och legitimitet.
Kommunledningsgruppen föreslår att den kommunövergripande värdegrunden består av en ledstjärna; ”Medborgarens fokus” och fyra värdeord;
”öppna, ansvarstagande, modiga och energiska”.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-03-10.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Einarsson (V) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ändringsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Mats Einarssons (V) ändringsyrkande under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
och Mats Einarssons (V) ändringsyrkande.
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79 Kommungemensam värdegrund
Yrkande
I inledningen till värdegrunden används begreppet ”funktionsvariation”. Det bör ändras till
”funktionsnedsättning”.
Jag yrkar
att ordet ”funktionsvariation” (sid 3, sista stycket) ändras till ”funktionsnedsättning”.
Mats Einarsson (V)
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§ 80
Policy och riktlinjer för representation (KS/2017:94)
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar policy för representation.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del i ärendet:
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer för representation och
bilagan ”Beloppsgränser med mera vid representation” under förutsättning
att kommunfullmäktige antar föreslagen policy för representation.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se
över regelverket för minnesgåva ”Bestämmelser för utdelande av
minnesgåvor”, Författningssamling 0-4-7. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast den 27 november 2017 för att kunna gälla från och
med 1 januari 2018.
4. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att årligen, efter samråd med kommunens förvaltningschefer, besluta om hur julgåva ska ges till
kommunens medarbetare.
5. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichef att årligen genomföra
en översyn av bilagan ”Beloppsgränser med mera vid representation”.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 70 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy och
riktlinjer för representation samt en bilaga med beloppsgränser med mera,
vid representation. För närvarande finns kommunfullmäktiges beslut om
bestämmelser för utdelande av minnesgåvor. Därutöver finns ingen policy
eller riktlinje för representation fastställd av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen.
Policyn innehåller kortfattade förhållningsregler och syftet är att säkerställa
att förtroendevalda och anställda i Botkyrka kommun följer gällande regelverk. Det gäller såväl lagstiftning som av kommunen fastställda regler.
Riktlinjerna syftar till att konkretisera den av fullmäktige antagna policyn
för representation. Riktlinjerna grundar sig på gällande lagstiftning och
Skatteverkets tolkningar av dessa samt kommunens specifika regler och
fastställda beloppsgränser.
Alla arbetstagare och förtroendevalda, oavsett befattning och anställningsform, ska följa policyn och tillhörande riktlinjer. Kommunens helägda bolag
kommer att bindas till policyn för representation via företagspolicyn.
I riktlinjerna hänvisas till kommunfullmäktiges bestämmelser för utdelande
av minnesgåvor, Författningssamling 0-4-7. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att dessa regler ses över vad gäller när och hur minnesgåva ska ges.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår också att eventuellt nytt beslut om
minnesgåva ingår som en del i riktlinjerna för representation. Nytt förslag
lämnas till kommunstyrelsen senast i november 2017 för beslut i kommunfullmäktige i december 2017 med tillämpning från och med 1 januari 2018.
Policy och riktlinjer för representation kommer att kommuniceras ut till
kommunens medarbetare via kommunens intranät. Dokumenten kommer att
presenteras bland annat i samordnings- och processutvecklingsgruppen för
ekonomi- och styrningsfrågor för vidare spridning inom respektive förvaltning.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-03-08.
Yrkande

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 81
Ändring av ägardirektiv för Södertörns Energi AB
(KS/2017:212)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till nya ägardirektiv för
Södertörns Energi AB.
2. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag uppdras åt kommunens ombud vid Södertörns Energi AB:s
bolagsstämma år 2017 att rösta för att bolagsstämman fastställer den ändring av gällande ägardirektiv för Södertörns Energi AB i enlighet med fullmäktiges beslut.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 87 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016, § 58 om nya ägardirektiv
för Södertörns Energi AB för perioden 2016-2018. Vid ett möte mellan representanter för ägarna till Södertörns Energi AB har det föreslagits att tidsbegränsningen i de antagna direktiven ska tas bort. Förslaget innebär vidare
att direktiven ska revideras minst en gång varje mandatperiod för kommunfullmäktige. Förslaget till ändring av ägardirektiv är utarbetat av kommunledningsförvaltningen i samarbete med Huddinge kommun och har stämts
av med Södertörns Energi AB.
Tidsangivelsen i rubriken till gällande ägardirektiv för Södertörns Energi
AB enligt bilaga 1, punkt 7, andra stycket ska härmed strykas. Vidare ska
det sista stycket i nämnda direktiv ha följande ändrade lydelse: ”Minst en
gång varje mandatperiod för kommunfullmäktige ska Botkyrka och
Huddinge kommuner gemensamt ompröva ägardirektivens aktualitet”.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-03-24.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 82
Nybyggnation av Falkbergsskolan (KS/2017:211)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera nuvarande projektinriktning till att
istället omfatta nybyggnation av Falkbergsskolan och enlighet med budget
avropa 197 miljoner kronor i investeringsmedel för nybyggnation.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 88 lämnat ett förslag till beslut.
Falkbergsskolan är i stort behov av omfattande och kostsamma renoveringsåtgärder. Därav har en kostnadsjämförelse tagits fram som syftar till att
jämföra kostnaden för ombyggnation/renovering av befintlig skolbyggnad
med nybyggnation av Falkbergsskolan. Framtagen kostnadsjämförelse
påvisar att kostnaden för nybyggnation är lägre än kostnaden för ombyggnation av befintlig skolbyggnad. Andra aspekter, förutom de ekonomiska,
har tagits i beaktning vid jämförelsen. Överlag påvisas fler fördelar med
nybyggnation än ombyggnation. Både tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen förordar nybyggnationsalternativet framför
ombyggnation. Avsatt budget för om- och/eller nybyggnation uppgår till
197 miljoner kronor. Förvaltningen ska, i samband med nybyggnationen, se
till att tillvarata de inventarier som kan tänkas komma till gagn för andra
skolor i kommunen.
Utbildningsförvaltningen lämnar en kompletterande skrivelse till kommunstyrelsen daterad 2017-03-21.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-14, § 17.
Yrkanden

Emanuel Ksiazkiewicz (S), Stina Lundgren (M), Stefan Dayne (KD), Embla
Holmlid Kolenda (MP) och Diana Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i
andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i
dag. Kommunfullmäktige ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Ärende 82

Yrkande
2017-04-27

Nybyggnation av Falkbergsskolan

Falkbergsskolan är ett mycket fint exempel på 50-talets ambitiösa och fina skolarkitektur. Skolan är
ritad av den kända norska arkitekten Tore Moxness, som under efterkrigstiden var verksam i
Sverige under folkhemmets guldålder, då han ritade många offentliga byggnader, så som skolor,
tingshus och kyrkor, oftast uppförda i tegel, runt om i landet. Falkbergsskolan är en viktig del i
beskrivningen av Tullinges utveckling från lantbrukssamhälle via villastad till dagens mera
blandade och tätare bebyggelse.
Med anledning av diskussionerna om att riva eller renovera Falkbergsskolan har vi i Tullingepartiet
gjort en rundvandring i skolan. Tillsammans med kommunens tjänstemän och sakkunniga har vi
granskat lokalernas skick.
Efter rundvandringen är vi minst sagt beklämda. Kommunen har inte klarat av ett löpande underhåll
och skolan är både sliten och har dåliga tekniska lösningar vad gäller ventilation och värme. Det är
ett skrämmande exempel på hur illa Botkyrka förvaltar sina fastigheter, och därmed invånarnas
skattemedel. Frågan är vilka signaler det sänder till alla elever som dagligen ser förfallet? Kan den
politiska majoriteten verkligen se skolbarnen i ögonen?
Vid en första anblick är det lätt att se skolan som ett rivningsobjekt, men den som tittar lite närmare
inser snabbt att skolan har en mycket bra stomme, som med renovering av ytskikt, byte av fönster,
VVS, el och ventilation skulle nå minst lika hög kvalitet som moderna byggnationer. Med smart
arkitektarbete skapas nya taklutningar med säker avrinning som smälter in i miljön. Detta ger också
vindsutrymmen som kan komma till användning för ventilationsdragningar och
värmeåtervinningsbatterier.
Dessutom har vissa delar redan rustats upp och skolan fungerar trots allt tillräckligt bra för att
verksamheten ska kunna bedrivas på ett förtjänstfullt sätt. Elevtillströmningen är god och
studieresultaten bland de bästa i Botkyrka. Skolan har uppmärksammats för insatser utanför den
normala högstadieverksamheten, bland annat undervisning för arabisktalande elever från i huvudsak
norra Botkyrka.
Fler politiker borde genomföra en rundvandring i Falkbergsskolan innan beslut om nybyggnation
eller renovering tas. Oavsett vilket beslut som fattas är det bra med ett mer fullständigt
beslutsunderlag. Efter rundvandringen har vi stärkts i uppfattningen om att följande aspekter bör
utredas så att beslutsunderlaget blir mer komplett.
• Logistiska effekter av en rivning/renovering
Utredningen bör undersöka alla logistiska effekter av en rivning/renovering som t ex
påverkan på närliggande förskola, vägar och den branta terrängen.
Hur många tunga lastbilar skall passera mellan Eklidsskolan och Kärsdala per dag för att
komma vidare till en deponianläggning? Kommer rivning och transport bara ske på dagtid?
Hur lång tid kommer rivningsarbetet att ta?

• Ekonomi samt kostnader under evakueringstiden
Det är tveksamt om kommunen klarar av att bygga en ny skola för 197 Mkr, när den
beräknade kostnaden uppgår till 300 Mkr. Historien visar att stora budgetsöverskridanden är
mer regel än undantag.
En generell erfarenhet av att riva en verksamhet, exempelvis skola eller sjukhus, och sedan
bygga upp samma verksamhet på samma plats är att det leder till stora kostnader för att
driva verksamheten under evakueringstiden. Därför bör utredningen mer djupgående
fokusera på dessa ekonomiska aspekter.
• Smart och kostnadseffektiv renovering
Utredningen bör undersöka hur en huskropp i taget skulle kunna renoveras. Ett sådant
förfarande skulle vara mer kostnadseffektivt eftersom det kräver en mindre
arbetsplatsetablering, och skulle göra det möjligt att bedriva undervisning i övriga delar av
skolan.
• Helhetsgrepp i samband med nytt detaljplaneprogram
Kommunen bör ta tillfället i akt att se över hela det område som Falkbergsskolan och
Eklidsskolan utgör när det aktualiserade detaljplaneprogramet för centrala Tullinge ändå ska
göras om.
Botkyrka kommun har bjudit in alla som vill vara med och utveckla centrala Tullinge till
dialogmöten. Varför inte samtidigt låta deltagarna tycka till om området kring
Falkbergsskolan? Frågan är på vilket sätt kommunen kan använda denna unika centrala
mark i Tullinge för att lösa skolfrågan, ”delar av idéhuset” och behovet av äldrevård i
Tullinge, på ett sätt som står i samklang med Tullinges karaktär. Vilka synergieffekter med
andra samhällsfunktioner och föreningslivet kan skapas i Falkbergsskolan?
• Miljöaspekter
Botkyrka kommun antog sommaren 2009 en klimatstrategi med målen att kommunen ska
vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2040. Botkyrka som
organisation ska gå före i omställningsarbetet med målsättningen att vara fossilbränslefri
senast 2015 och klimatneutral senast 2020.
Utredningen bör därför motivera hur man kan riva en fullt fungerande skola och ersätta den
med en ny. Hur resurseffektivt är det sett till ny betong och transporter mm? Och vilken
miljöpåverkan skulle det innebära för närboende i form av buller och damm?
Vid nybyggnation måste man alltid ta hänsyn till Boverkets regelsamling för byggnader,
BBR. Utredningen bör förtydliga hur man klarar BBR kravet på dagsljus i lektionssalarna.
Sammantaget vill vi säkerställa att alla perspektiv beaktats, så att beslutet blir ekonomiskt hållbart.
Dessutom skulle en återremiss bidra till att ärendet blir mer allsidigt belyst. Därför bör utredningen
kompletteras enligt punkterna ovan.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

återremittera ärendet så att utredningen kan kompletteras med flera perspektiv

att

om återremissyrkandet faller, avslå ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)
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§ 83
Svar på motion: Bolagisera ägandet och förvaltningen av
kommunens fastigheter (M) (KS/2015:79)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-03-06 § 53 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-01-29, § 19, en motion från Jimmy Baker
(M) och Yngve RK Jönsson (M): Bolagisera ägandet och förvaltningen av
kommunens fastigheter. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda
förutsättningarna för en samordnad förvaltning av kommunens fastigheter i
bolagsform.
Motionärerna anser att de kommunala fastigheterna ska organiseras i fastighetsbolag. En uppdelning av fastigheterna bör ske i olika bolag beroende på
fastighetstyp och verksamhetsinriktning. Bolagen bör då inordnas under ett
av kommunen bildat ägarbolag (moderbolag). Motionärerna anser att även
eventuella delägda fastigheter bör hanteras på samma sätt.
Motionärerna anser att en samordnad förvaltning av kommunens fastigheter
i bolagsform kommer att medföra att man lättare kan komma tillrätta med
problemen kring eftersatt och löpande underhåll. Följaktligen skulle detta
leda till en positiv inverkan på den kommunala ekonomin och en mer effektiv organisering av verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2017-01-23.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 32.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är det viktigt med ett effektivt ägande
och förvaltning av våra fastigheter. Välfärdsfastigheter är en mycket viktig
tillgång för en kommun och stärker samhällsbygget.
Tekniska förvaltningen bildades 1 januari 2015 genom att samhällsbyggnadsförvaltningen delades och vissa uppgifter flyttades från kommunledningsförvaltningen. Inför bildandet av den nya förvaltningen gjordes en sådan utredning som motionären efterfrågar. Utredningen, som gjordes av
konsultföretaget Solving Efeso, visade på att just förvaltning och ägande av
kommunens fastigheter bör ligga under den nya tekniska förvaltningen.
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Till det ska tilläggas att nämndorganisationen och kommunens organisering
alltid utvärderas och ses över i utredningen om nämndorganisation (UNO)
som görs inför varje mandatperiod. Med den beskrivningen anser vi motionen som besvarad.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M), Robert Steffens (C), Benny
Ferdinandsson (L) och Carl Widercrantz (TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 84
Svar på motion: Bolagisera kommunens fastighetsenhet (L)
(KS/2016:361)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 71 lämnat ett förslag till beslut.
Benny Ferdinandsson (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 201604-28, § 95 lämnat en motion: Bolagisera kommunens fastighetsenhet.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att göra en organisationsutredning
gällande tekniska nämnden med syfte att bolagisera fastighetsenheten samt
att utredningen även ska ta upp och innefatta hyressättningspolicy av fastigheter och lokaler. Motionären framför att revisionen haft återkommande
kritik angående lokalförsörjningsprocessen och att det har funnits brister i
följande av reglementet kring budgetansvar och attester samt fler väsentliga
brister i verksamheten. Vidare framför motionären att det kan konstateras
ständigt återkommande kostnadsöverdragningar i fastighetsinvesteringarna.
Med anledning av ovan finner motionären ett behov av att
professionalisera fastighetsverksamheten inom kommunen och finner
således skäl att det bedrivs i bolagsform.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är det viktigt med ett effektivt ägande
och förvaltning av våra fastigheter. Välfärdsfastigheter är en mycket viktig
tillgång för en kommun och stärker samhällsbygget. Tekniska förvaltningen
bildades 1 januari 2015 genom att samhällsbyggnadsförvaltningen delades
och vissa uppgifter flyttades från kommunledningsförvaltningen. Inför
bildandet av den nya förvaltningen gjordes en sådan utredning som
motionären efterfrågar. Utredningen, som gjordes av konsultföretaget
Solving Efeso, visade på att just förvaltning och ägande av kommunens
fastigheter bör ligga under den nya tekniska förvaltningen.Till det ska tillläggas att nämndorganisationen och kommunens organisering alltid utvärderas och ses över i utredningen om nämndorganisation (UNO)som görs inför
varje mandatperiod. Med den beskrivningen anser vi motionen som besvarad.
Yrkanden

Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson (M), Robert Steffens (C), Benny
Ferdinandsson (L) och Carl Widercrantz (TUP) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 85
Svar på motion: Gör Dalvägen till en "framsida" (M)
(KS/2015:78)
Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger motionen.
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§ 86
Svar på motion: Botkyrka kommuns samarbete med polisen (SD) (KS/2016:111)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 73 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Robert Stenkvist (SD), Sebastian Lindqvist (SD) och
Helen Spaak (SD) har i en motion till kommunfullmäktige 2016-02-25,
föreslagit att Botkyrka kommun utökar sitt samarbete med polisen för att
stävja den systemhotande brottsligheten, främst i norra Botkyrka.
Motionärerna föreslår
– att ett intensivt och nära samarbete initieras med polismyndigheten för att
stävja den systemhotande brottsligheten i främst norra Botkyrka
– att myndigheter som socialtjänst, bostadsbolag, arbetsförmedling, skola
inbegrips i samarbetet fullt ut
– att samarbetet redovisas för fullmäktige på ett adekvat, fullödigt men ändå
kortfattat sätt.
Brottsförebyggande rådet har behandlat ärendet 2016-11-15, § 1.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2016-09-27, § 15.
Motivering

För den rödgröna kommunledningen är trygghet och trivsel en mycket
viktig fråga. Kriminaliteten, där så få individer förstör för så många, måste
motverkas och stävjas. Botkyrkaborna ska kunna känna sig trygga och trivas
i sin stadsdel.
Polisen har ansvaret för att motverka och hantera brottslighet. Men det
behövs också ett nära samarbete mellan polis, kommun, bostadsbolag och
civilsamhälle. Idag finns flera sådana samarbeten i kommunen och under
2016 har de intensifierats än mer.
Några exempel är MVP (Mentors in Violence Prevention) och Tåget som är
samarbeten mellan skola, socialförvaltning och polis för att motverka våld.
Tidiga samarbetsformer som sociala insatsgrupper och ALFI bidrog till att
socialförvaltning, utbildningsförvaltning, polis och räddningstjänst har ett
strukturerat våldsförebyggande samarbete. Insatser sker också mellan
kommun och polis inom civilsamhället och med föreningar som till exempel
nattvandrare.
Dessutom är Botkyrka en av ett fåtal kommuner som startat ett mycket djupt
samarbete mellan kommunen, polisen och bostadsbolaget som en pilot genom det nationella Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Detta samarbete handlar om att på ett systematiskt och djupgående sätt dela information mellan
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parterna. Därigenom skapas en helhetsbild och man kan tillsammans göra
våldsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Detta sker i mycket nära
samarbete mellan kommunstyrelsens ordförande, säkerhetschef, polischef
med flera.
Eftersom kommunen har flera olika samarbeten på flera olika nivåer så görs
återrapporteringen inom respektive ansvarigt organ.
Yrkande

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

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 87
Svar på medborgarförslag: Rena dagvattenutsläppet i Uttransjön (KS/2016:384)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 74 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2016-06-21, § 159 ett medborgarförslag från
Erik Hilding: Rena dagvattenutsläppet i Uttransjön. Förslagsställaren anser
att Botkyrka kommun, bland annat mot bakgrund av Salems kommuns
arbete med rening av utsläpp i Utterkalven, bör göra samma sak för att rena
Botkyrka kommuns dagvattenutsläpp. Bland annat föreslås att det orenade
dagvattenutsläppet i Uttransjön kartläggs och lokaliseras, att planer och åtgärder för rening tas fram, specifikt längs Vattravägen och Strandvägen i
Utterkalven samt i Uttransjön. Dessutom föreslås att Botkyrka kommun utreder de höga halterna av ammoniak i Uttrankalven och att kommunen
redovisar regelbundna mätningar av badvattenkvaliteten samt miljögifter i
fiskar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2017-03-22.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-02-06, § 1.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2016-10-24, § 47.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Det är glädjande att intresset för rening av dagvatten eller avrinningsvatten
engagerar fler och fler. Den politiska ledningen delar förslagsställarens oro.
Det finns också ett stort nämndintresse över partigränserna för vattenrening.
Från tekniska nämnden besvaras förslagsställarens frågor och i korthet finns
kartläggning om varifrån dagvattnet som rinner ut i Uttransjön främst kommer ifrån i tidigare utredningar. Men det är mycket svårt att mäta direkt i
dagvattnet/avrinningsvattnet för att se vilka halter det innehåller av olika
ämnen då det är olika mycket avrinningsvatten vid olika tillfällen, beroende
på väder och förutsättningar. Istället tar vi markprover för att få en mer rättvisande bild och mäter vattenkvalitéerna i vårt vatten.
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De planer och prioriteringar som förslagsställaren efterlyser finns i det nya
vattenprogram vi kallar Botkyrkas blå värden som vi känner stolthet över
och som ska säkra Botkyrkas vattenkvalitet över tid.
Vi kommer fortsätta att arbeta noggrant och innovativt för att vi ska säkra
vårt vatten nu och för kommande generationer. Ett exempel på vårt arbete är
vår inriktning på dagvattenparker där vi nyttjar naturens egna funktioner för
rening av vårt vatten samtidigt som vi gör platserna tillgängliga och
välkomnande för människor och djur. Så visar vi också upp för fler hur den
viktiga reningen av avrinningsvatten går till.
Vi vill också uppmuntra förslagsställaren att följa vårt praktiska miljöarbete
genom Botkyrkas miljöbarometer som finns på Botkyrka kommuns hemsida
där man över tid kan se till exempel halter av olika ämnen i mark och vatten.
Och mer specifikt går frågorna på några av förslagsställarens frågor att läsa i
vårt Vattenprogram som också finns på kommunens hemsida.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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§ 88
Svar på medborgarförslag: Mejeriprodukter som upphandlas ska leva upp till den svenska djurskyddslagstiftningen
(KS/2015:338)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 75 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28 § 80 ett medborgarförslag från
Nick Belmon: ”Mejeriprodukter som upphandlas ska leva upp till den
svenska djurskyddslagstiftningen” Förslagsställaren vill att mejeriprodukter
som upphandlas i kommunen ska leva upp till den svenska djurskyddslagstiftningen samt säkerställer att mejerivarorna kommer från kor som fått
gå ute och beta. Förslagsställaren menar att det behövs tydliga politiska
direktiv om att livsmedel med högst möjliga djurskyddsstandarder ska väljas
i upphandlingar, genom till exempel ekologiska råvaror samt minska andelen importerade mejeriprodukter. Förslagsställaren föreslår att kommunen
bör gå i bräschen och menar att det för denne samt andra invånare är viktigt
att kor och andra djur som producerar livsmedel har tillgång till en bra
välfärd.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-11-17.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de
viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att
enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och
förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Det är glädjande att flera botkyrkabor hakar på och ställer krav på de stora
inköparna av mejeriprodukter. Den politiska majoriteten delar er uppfattning
om svenska djurskyddskrav och ekologiska mejeriprodukter. Den stora
merparten av våra inköpta mejeriprodukter är ekologiska och nästan allt
kommer från Sverige. Vi har också tagit ytterligare ett steg och det ramavtal
vi har för mejeriprodukter innehåller också klimatkompensation som ett
viktigt steg mot vårt mål att vara en klimatneutral kommunal organisation
2020.
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Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Robert Steffens (C) 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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§ 89
Svar på medborgarförslag: Krav på mejeriprodukter som
köps in (KS/2015:195)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 76 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-03-26 § 49 ett medborgarförslag från
André Eklund: Krav på mejeriprodukter som köps in. Förslagsställaren vill
att mejeriprodukter som upphandlas i kommunen ska leva upp till den
svenska djurskyddslagstiftningen samt säkerställer att mejerivarorna
kommer från kor som fått gå ute och beta. Förslagsställaren menar att det
behövs tydliga politiska direktiv om att livsmedel med högst möjliga djurskyddsstandarder ska väljas i upphandlingar, genom till exempel ekologiska
råvaror samt minska andelen importerade mejeriprodukter. Förslagsställaren
föreslår att kommunen bör gå i bräschen och menar att det för denne samt
andra invånare är viktigt att kor och andra djur som producerar livsmedel
har tillgång till en bra välfärd.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-10-25.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med
medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen,
medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av
de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att
enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och
förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Det är glädjande att flera botkyrkabor hakar på och ställer krav på de stora
inköparna av mejeriprodukter. Den politiska majoriteten delar er uppfattning
om svenska djurskyddskrav och ekologiska mejeriprodukter. Den stora
merparten av våra inköpta mejeriprodukter är ekologiska och nästan allt
kommer från Sverige. Vi har också tagit ytterligare ett steg och det ramavtal
vi har för mejeriprodukter innehåller också klimatkompensation som ett
viktigt steg mot vårt mål att vara en klimatneutral kommunal organisation
2020.
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Yrkanden

Stina Lundgren (M) och Robert Steffens (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Myrna Persson (MP) 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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§ 90
Svar på medborgarförslag: Krav på mejeriprodukter som
köps in i kommunen (KS/2015:203)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2017-04-03 § 77 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2015-03-26 § 49 ett medborgarförslag från
Marika Björk: ”Krav på mejeriprodukter som köps in i kommunen.”
Förslagsställaren vill att mejeriprodukter som upphandlas i kommunen ska
leva upp till den svenska djurskyddslagstiftningen samt säkerställer att
mejerivarorna kommer från kor som fått gå ute och beta. Förslagsställaren
menar att det behövs tydliga politiska direktiv om att livsmedel med högst
möjliga djurskyddsstandarder ska väljas i upphandlingar, genom till
exempel ekologiska råvaror samt minska andelen importerade mejeriprodukter. Förslagsställaren föreslår att kommunen bör gå i bräschen och
menar att det för denne samt andra invånare är viktigt att kor och andra djur
som producerar livsmedel har tillgång till en bra välfärd.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i ärendet 2016-11-17.
Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i
utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda
personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.
Det är glädjande att flera botkyrkabor hakar på och ställer krav på de stora
inköparna av mejeriprodukter. Den politiska majoriteten delar er uppfattning
om svenska djurskyddskrav och ekologiska mejeriprodukter. Den stora
merparten av våra inköpta mejeriprodukter är ekologiska och nästan allt
kommer från Sverige. Vi har också tagit ytterligare ett steg och det ramavtal
vi har för mejeriprodukter innehåller också klimatkompensation som ett
viktigt steg mot vårt mål att vara en klimatneutral kommunal organisation
2020.
Yrkande

Myrna Persson (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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§ 91
Förslag att välja den verkställande direktören i Södertörns
Energi AB som ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB (KS/2017:277)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja den verkställande direktören för
Södertörns Energi AB till ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB.
Reservationer

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

Ägarkommunerna Huddinge och Botkyrka har liksom Södertörns Energi
AB framfört önskemål om att den verkställande direktören för Södertörns
Energi AB ska beredas möjlighet att ingå som ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB.
Ett förslag till ny bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB utarbetades
under 2016 för att möjliggöra en sådan tillsättning. Förslaget till ny bolagsordning antogs av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun den 26 maj
2016.
Yrkanden

Stefan Dayne (KD) och Benny Ferdinandsson (L) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Maria Gawell Skog (S) och Jimmy Baker (M) 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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Yrkande

Ärende 91: Förslag att välja den verkställande direktören i Södertörns Energi
AB som ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB
Vi kristdemokrater anser det viktigt med den kommunala självstyrelseprincipen. Vi förordar den
demokratiska arbetsformen där de olika kommunala styrelserna och nämnderna leds och styrs av
folkvalda, direkt eller indirekt valda som ett resultat av representationen i kommunfullmäktige.
Styrelsen i kommunala nämnder/styrelser har således förtroendeuppdrag och har valts av
kommunfullmäktige. Det finns inga tjänstemän i styrelserna/nämnderna. Tjänstemännen är
experter och verkställer fattade beslut men själva besluten är de förtroendevaldas uppdrag.
Ansvarsutkrävande för de kommunala förtroende uppdragen görs som bekant i allmänna val.
Vi anser det mycket olämpligt att i ett kommunalt bolags styrelse blanda ledande tjänsteman från
bolag inom samma bolagssfär med de styrelsemedlemmar som utses som representanter som ett
resultat av representationen i allmänna val. Även om det uppenbarligen är lagligt betyder inte
detta med automatik att det är lämpligt. Vi menar att representanter i kommunala bolags styrelser
ska utses efter samma principer och lagregler som gäller för val av folkvalda representanter i
kommunala nämnder/styrelser.

Vi kristdemokrater yrkar
att avslå ordförandeförslaget

Tumba 2017-04-27
Stefan Dayne (kd)
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§ 92
Anmälningsärenden (KS/2017:20)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Kevin Kors (MP) är ny ledamot efter Aydan Sedef Özkan (MP)
Myrna Persson (MP) är ny ersättare efter Kevin Kors (MP)
Svar på medborgarförslag

Förslag om att bygga en hundrastgård vid Kassmyravägen/Båtmannabacken, KS/2016:113
Beslut: avslag
Sätt upp en skylt på Örnsberget som talar om utsiktsplatsen, KS/2016:303
Beslut: bifall
Selektiv parkering i Vårstaparken Grödinge, KS/2016:331
Beslut: avslag
Måla cykelfält längs gång- och cykelvägar i Tullinge, KS/2016:382
Beslut: besvarat
Fler bussturer inom Tullinge, KS/2016:519
Beslut: besvarat
Förslag om farthinder på Harbrovägen, KS/2016:565
Beslut: besvarat
Förslag om Elljusspåren i Brantbrink-Lida, KS/2016:619
Beslut: besvarat
Trafikspeglar behövs på Bernströmsvägen och Flottiljvägen i Tullinge,
KS/2016:685
Beslut: besvarat
Bevara vattentornet i Tullingeberg som ett landmärke för kommunen,
KS/2016:692
Beslut: besvarat
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§ 93
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2017:22)
Följande avsägelser har inkommit:
Saga Åshage (M), nämndeman i Södertörns tingsrätt
Saleh Karrani (MP), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Saleh Karrani (MP), suppleant i Upplev Botkyrka AB
Saleh Karrani (MP), suppleant i Hågelbyparken AB
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:

UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Embla Holmlid Kolenda (MP)
Pär Sargren (MP)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2018-12-31
Ersättare efter Saleh Karrani (MP)
Ali Liaquat Khan (MP)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Saleh Karrani (MP)
Nihal Tozak (MP)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Suppleant efter Saleh Karrani (MP)
Nihal Tozak (MP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Ayisha Farooq (S)
Malik Shuhzad (S)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31
Ledamot efter Dan Gahnström (MP)
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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Marianne Gärling (TUP)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2018-12-31
Ledamot efter Carl Widercrantz (TUP)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2018-12-31
Johan Alkstål (S)
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Therese Sallhed (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Ledamot efter Therese Sallhed (S)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2018-12-31
Ledamot efter Milojka Vratonjic (S)
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2018-12-31
Vice ordförande och ledamot efter Embla Holmlid Kolenda (MP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Saga Åshage (M)
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 94
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande, vårdoch omsorgsnämndens ordförande, tekniska nämndens ordförande samt
kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till kommunfullmäktiges ordförande:

-

Om uthyrningar i bolaget till miljöpartipolitiker i styrelsen (S), KS/2017:309

Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:

-

Palliativ vård och vård i livets slutskede (M), KS/2017:310

Till tekniska nämndens ordförande:

-

Brandsäkerheten i kommunens samtliga lokaler (M), KS/2017:311

Till kommunstyrelsens ordförande:

-

Organisatorisk och social arbetsmiljö (L), KS/2017:312
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 95
Nya motioner (KS/2017:23)
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt
Botkyrka kommuns verksamheter (SD), KS/2017:280
Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD), KS/2017:284
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 96
Nya medborgarförslag (KS/2017:24)
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för beslut:
Sätt upp en trappa mellan Elgentorpsvägen 27 och Tullingebergsvägen 2,
KS/2017:154
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Anlägg ett utegym vid Tullinge strand, KS/2017:174
Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden,
KS/2017:175
Överlåts till vård- och omsorgsnämnden för beslut.
Gör vägen säkrare på Grödingevägen, sträckan mellan Viktoriavägen och
Sveavägen, KS/2017:176
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Bygg en förskola i Solhöjden, KS/2017:184
Överlåts till utbildningsnämnden för beslut.
Gör en gång- och cykelväg från Vårsta till Tegelvreten/Grödinge,
KS/2017:197
Överlåts till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Ärendet

Kommunfullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska besluta om
medborgarförslag. Enligt fullmäktiges arbetsordning får fullmäktige överlåta till en nämnd att slutligt besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag.
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-27

§ 97
Enkla frågor
Beslut

Frågorna får ställas.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) besvarar den enkla
frågan.
Tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson (MP) besvarar den enkla
frågan
Sammanfattning

Niklas Lekander (SD) ställer en enkel fråga till vård- och omsorgsnämndens
ordförande angående undersökning inom äldreomsorgen.
Undersökning inom äldreomsorgen (SD), KS/2017:304
Gül Alci (M) ställer en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande angående förskolan Lysmaskens oanvända tomt.
Förskolan Lysmaskens oanvända tomt (M), KS/2017:305
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Botkyrka Kommun
Kommunfullmäktige 2017-04-27
Namn

Parti Närvaro Tid

Inger Ros

S

04:59:00

17:30 22:29

Mattias Gökinan S

04:59:00

17:30 – Yasemin Ergül S § 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92,
21:38 93, 94, 95, 94, 95, 96, 97, 97

Anders
Byrsenius

04:59:00

17:30 22:29

M

Ersättare

Berit Larsson S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64, 65,
65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95, 96,
97, 97

Gabriel Melki

S

00:00:00

Serkan Köse

S

04:59:00

17:30 22:29

Youbert Aziz

S

04:57:22

17:31 22:29

Maria Gawell
Skog

S

04:49:49

17:39 Daniel Njuguna S § 22:29
Anders Gustafzon S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
95, 96, 97, 97

Lars Schou

S

00:00:00

Ebba Östlin

S

03:48:29

18:40 - Viktoria Dymenou Wallén S § 70, 71, 74, 75, 76,
22:29 77, 78
Nils Andersson S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

Jens Sjöström

S

00:00:00

Tuva Lund

S

04:59:00

17:30 22:29
Ayisha Farooq S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

Christina Zedell S

00:00:00

Robert Aslan

S

04:59:00

17:30 22:29

Diana
Hildingsson

S

04:59:00

17:30 22:29

Adnan Issa

S

04:59:00

17:30 22:29

Juliana Lahdou
Nahrin

S

03:05:43

17:30 - Marcus Ekman S § 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83,
20:35 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95, 96, 97, 97

Shafqat Khatana S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

Bo Johansson

S

00:00:00

Olle Westberg

S

04:59:00

17:30 22:29

Taina Virta

S

04:59:00

17:30 22:29

Robert
Rasmussen

S

04:57:32

17:31 22:29

Maria Mendoza S

04:59:00

17:30 22:29

Jean-Pierre
Zune

S

04:59:00

17:30 22:29

Inga-Lill
Strömqvist

S

03:12:47

19:16 - Yasemin Ergül S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
22:29 65, 65, 66

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

04:55:52

17:33 22:29

Jimmy Baker

M

04:59:01

17:30 22:29

Gül Alci

M

04:59:01

17:30 22:29

Kia Hjelte

M

04:59:01

17:30 22:29

Stina Lundgren

M

04:59:01

17:30 22:29

Yngve R K
Jönsson

M

04:59:01

17:30 22:29

Carl Baker

M

04:59:01

17:30 22:29

Andrei Ignat

M

04:59:01

17:30 22:29

Therese
Hellichius

Björn Lagerstedt M § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
95, 96, 97, 97

M

00:00:00

Ellen Nilsson

M

Ufuk Sen M § 66, 87, 88
17:30 - Christina Tibblin M § 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79,
02:23:09
19:53 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95,
94, 95, 96, 97, 97

Deniz Bulduk

MP 04:59:01

17:30 22:29

MP 00:00:00

Shakhlo Altieva MP § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93

Yosra Yasmin
Sherif

MP 00:00:00

Inger Grönberg MP § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
95, 96, 97, 97

Elisabeth
Nobuoka
Nordin

MP 04:59:01

17:30 22:29

Embla Holmlid
Kolenda

MP 04:59:01

17:30 22:29

Ali Khalil

Myrna Persson MP § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91

Mohamed
Benmakhlouf

MP 00:00:00

Kevin Kors

MP 04:59:01

17:30 22:29

Anders Thorén

TUP 04:56:36

17:32 22:29

Therese Lind

TUP 04:56:44

17:32 22:29

Carl
Widercrantz

TUP 04:59:01

17:30 22:29

Elizabeth
Bushby

Camilla Jägemalm TUP § 70, 71, 74, 75, 76, 77,
78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95,
94, 95, 96, 97, 97

TUP 00:00:00

Nils-Bertil
TUP 00:00:00
Carlson Estrada

Karin Nakamura Lindholm TUP § 70, 71, 74, 75,
76, 77, 78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68,
69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93,
94, 95, 94, 95, 96, 97, 97

Robert Stenkvist SD

00:00:00

Sergius Peter Himmelving SD § 70, 71, 74, 75, 76,
77, 78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94,
95, 94, 95, 96, 97, 97

Östen Granberg SD

04:59:01

17:30 22:29

Karl-Otto
Hultström

04:59:01

17:30 22:29

Sebastian
Lindqvist

-

SD

00:00:00

Ulrika Ekengren SD § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
95, 96, 97, 97

Helen Spaak

SD

03:27:48

17:30 - Niklas Lekander SD § 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
20:57 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95, 96, 97, 97

Mats Einarsson

V

04:59:01

17:30 22:29

Bekir Uzunel

V

04:59:01

17:30 22:29

Nooshi
Dadgostar

V

04:59:01

17:30 22:29
Yrsa Rasmussen V § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

Ronnie
Andersson

V

00:00:00

Pia Carlsson

V

04:59:01

17:30 22:29

Aram El
Khoury

KD 04:59:01

17:30 22:29

Yusuf Aydin

KD 04:59:01

17:30 22:29

Stefan Dayne

KD 04:59:01

17:30 22:29

Stig Bjernerup

L

Benny Ferdinandsson L § 67, 68, 69, 79, 80, 81,
17:30 03:05:25
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
20:35
96, 97, 97

Lars Johansson

L

04:59:01

17:30 22:29

Robert Steffens C

04:59:01

17:30 22:29

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2017-04-27
Sammanträdestid: 2017-04-27 17:30:00 - 2017-04-27 23:59:59
Namn
Berit Larsson

Parti Närvaro Tid
S

Ersatte

Gabriel Melki S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
17:34 - 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
04:54:25
22:29 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

Björn Pettersson S

00:00:00

Shafqat Khatana S

Bo Johansson S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
17:41 - 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
04:47:17
22:29 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

Carina Olsen

S

00:00:00

S

Juliana Lahdou Nahrin S § 67, 68, 69, 79, 80, 81,
18:26 04:02:37
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
22:29
96, 97, 97

Yasemin Ergül

S

Inga-Lill Strömqvist S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
17:41 - 64, 65, 65, 66
04:47:10
22:29 Mattias Gökinan S § 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92,
93, 94, 95, 94, 95, 96, 97, 97

Daniel Njuguna

S

04:53:51

Carola Norén

S

00:00:00

Anders
Gustafzon

S

Lars Schou S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64, 65,
17:35 - 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82,
04:53:45
22:29 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95, 96,
97, 97

Viktoria
Dymenou
Wallén

S

04:53:40

S

Jens Sjöström S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
17:35 - 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
04:53:35
22:29 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

S

Christina Zedell S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64,
17:35 - 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81,
04:53:33
22:29 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95,
96, 97, 97

Marcus Ekman

Nils Andersson

Ayisha Farooq

Björn Lagerstedt M

17:35 Maria Gawell Skog S § 22:29

17:35 Ebba Östlin S § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78
22:29

Therese Hellichius M § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
17:36 - 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
04:52:21
22:29 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
95, 96, 97, 97

Ufuk Sen

M

02:29:28

Besnik Morina

M

00:00:00

17:49 Ellen Nilsson M § 66, 87, 88
20:18

Christina Tibblin M

Ellen Nilsson M § 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
17:36 04:52:17
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
22:29
95, 96, 97, 97

Bengt Kring

M

04:51:31

Shakhlo Altieva

Ali Khalil MP § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 64, 65,
17:37 MP 04:41:45
65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82,
22:19
83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93

Inger Grönberg

Yosra Yasmin Sherif MP § 70, 71, 74, 75, 76, 77,
17:37 - 78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79,
MP 04:51:24
22:29 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95,
94, 95, 96, 97, 97

James Jin

MP 00:00:00

Myrna Persson

MP 04:35:12

Camilla
Jägemalm

Elizabeth Bushby TUP § 70, 71, 74, 75, 76, 77,
17:38 - 78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79,
TUP 04:50:50
22:29 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95,
94, 95, 96, 97, 97

Per Börjel

TUP 00:00:00

17:37 22:29

Mohamed Benmakhlouf MP § 70, 71, 74, 75, 76,
17:37 77, 78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69,
22:12
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91

Nils-Bertil Carlson Estrada TUP § 70, 71, 74, 75,
Karin Nakamura
17:38 - 76, 77, 78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68,
TUP 04:50:48
Lindholm
22:29 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93,
94, 95, 94, 95, 96, 97, 97
SD

Robert Stenkvist SD § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
17:38 - 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
04:50:22
22:29 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
95, 96, 97, 97

Ulrika Ekengren SD

Sebastian Lindqvist SD § 70, 71, 74, 75, 76, 77,
17:38 - 78, 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79,
04:50:22
22:29 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95,
94, 95, 96, 97, 97

Niklas Lekander SD

04:50:22

Yrsa Rasmussen V

Ronnie Andersson V § 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78,
17:39 - 64, 65, 65, 66, 87, 88, 89, 90, 67, 68, 69, 79, 80,
04:49:37
22:29 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94,
95, 96, 97, 97

Haider Raja

00:00:00

Sergius Peter
Himmelving

V

17:38 - Helen Spaak SD § 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
22:29 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95, 96, 97, 97

Marit Strand
Pettersen

V

04:49:33

17:39 22:29

Linnart Shabo

KD 03:57:25

17:42 21:39

Miriam
Bengtsson

KD 00:00:00

Helene
Wåhleman

L

00:00:00

Benny
Ferdinandsson

L

Stig Bjernerup L § 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83,
17:46 04:42:36
84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 94, 95, 96, 97,
22:29
97

Benita Hägg

C

00:00:00

Boris Granath

C

02:50:09

17:46 20:36

