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§ 46
Svar på interpellation - Vad händer på Samariten? (M)
(KS/2019:121)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 §
43 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Vad händer på Samariten?
Interpellanten har förhinder vid dagens sammanträde. Ordföranden föreslår
att interpellationen bordläggs och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.
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§ 47
Svar på interpellation - Extern uthyrning i kommunens fastighetsbestånd (TUP) (KS/2019:139)
Beslut

Interpellationen är besvarad.
Sammanfattning

Per Börjel (TUP) ställde vid kommunfullmäktige sammanträde 2019-02-21
§ 43 en interpellation till tekniska nämndens ordförande – Extern uthyrning
i kommunens fastighetsbestånd.
Tekniska nämndens ordförande Stefan Dayne (KD) besvarar interpellationen.
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§ 48
Årsredovisning 2018 - kommunen (KS/2019:141)
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun
2018.
2. Kommunfullmäktige godkänner att 20 miljoner kronor av kommunens
egna kapital avsätts till kompetensfonden.
3. Kommunfullmäktige godkänner att utskottet Botkyrka som organisation
får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden
under 2019.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 56 lämnat ett förslag till beslut.
Årsredovisningen
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 Mål och budget 2018 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till
det.
För tjugotredje året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt
resultat. Årets resultat är 52,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9 procent
av skatteintäkterna inklusive det kommunala utjämningsbidraget från staten.
Jämfört med det budgeterade resultatet på -10,8 miljoner kronor, är årets
slutliga resultat en förbättring med 63,5 miljoner i förhållande till budget.
Framför allt har två faktorer medverkat till det positiva resultatet – något
bättre skatteintäkter och ett överskott på finansnettot på grund av fortsatt
låga räntor.
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 55 miljoner kronor. Reavinsten på försäljningen av fastigheten Samariten har räknats av från resultatet. Därutöver har avkastningen från pensionsavsättningen räknats av, eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Orealiserade förluster i värdepapper har däremot tillgodoräknats.
Underskottet för va-verksamhet ska belasta kunderna och överförs därför till
va-fonden. Underskottet ingår därför inte i det justerade balanskravsresultatet.
I årsredovisningen följer vi upp och analyserar kommunfullmäktiges 13 utvecklingsmål och de 37 målsatta måtten med stöd av respektive nämnds
egen uppföljning och analys av sina respektive områden. Värderingen 2018
visar att måluppfyllelsen vad gäller de 13 utvecklingsmålen är godtagbar för
11 mål och inte godtagbar för 1 mål; för 1 mål går måluppfyllelsen inte att
bedöma.
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I årsredovisningens avsnitt Nämnderna i korthet finns dessutom en sammanställning över nämndernas värdering av måluppfyllelsen utifrån egna mål
och målsatta mått. Utförligare redogörelse för nämndernas ekonomi och
verksamhet finns i respektive nämnds årsredovisning. Dessa årsredovisningar är bifogade som bilagor till detta ärende.
Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med dokumentets layout, komplettera med bilder och göra eventuella språkliga korrigeringar.
Kompetensfonden
Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att avsätta medel till en kompetensfond. Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i
form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling av olika yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte
nämndernas ansvar för löpande kompetensutveckling för sin personal.
Fonden utgör en del av kommunens egna kapital. Utdelningarna från fonden
belastar respektive års resultat men avräknas därefter i balanskravsutredningen.
Enligt riktlinjer för kompetensfond som antogs i december 2018 framgår att
avsättning till fonden kan endast göras de år då kommunen har positivt resultat i balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovisningen. Fonden får inte överstiga 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige
beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden
för nästkommande år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 20 miljoner kronor från det egna
kapitalet avsätts till kompetensfonden och att fonden därmed uppgår till
48,4 miljoner kronor.
Av riktlinjer för kompetensfond framgår också att kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden
för nästkommande år. Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt
år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utskottet Botkyrka som organisation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden
under 2019.
Ekonomidirektör Johan Westin föredrar ärendet vid kommunfullmäktiges
sammanträde.
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Willy Viitala (M), Carl Widercrantz
(TUP), Lars Johansson (L), Anders Thorén (TUP), Ronnie Anderson (V),
Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (L), Myrna Persson (MP), Stefan Dayne
(KD), Niklas Gladh (MP), Yngve RK Jönsson (M), Robert Stenkvist (SD),
Nils-Bertil Carlsson Estrada (TUP) och Stina Lundgren (M).
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Yrkanden

Ebba Östlin (S), Lars Johansson (L), Myrna Persson (MP) och Stefan Dayne
(KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden

Willy Viitala (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2019-04-10
Ärende 56

Kommunens årsredovisning 2018 (KS/2019:141)

Vi kan konstatera att kommunen ger ett överskott på 52,7 miljoner kronor. Räknat mot
balanskravsresultatet är resultatet 55 miljoner kronor. Det skulle utan vidare kunna inrymma
den moderata skattesänkningen på 25 öre vi gick till val på i höstas.
Botkyrka har inte tillfredsställande kvalitet i välfärdens kärna, gällande ex. omsorgen, skolan
och socialtjänsten. Årsredovisningen uppmärksammar att kvalitén inom skolan och
äldreomsorgen är dålig - i jämförelse med andra kommuner tillhör Botkyrka kommun den
sämsta fjärdedelen. I nämndhandlingar och årsredovisningen kan vi läsa om hur de äldre
människorna inte får platser på särskilt boende och att kommunens omsorgsverksamheter
tillhör de sämst rankade i landet.
I vissa skolor är det år efter år runt 50 % av eleverna som uppnår gymnasiebehörighet. Vi ser
stora skillnader i lärarbehörighet, resultat mellan skolor och bland kommundelar. Klarar
Botkyrka verkligen av att upprätthålla en likvärdig utbildning för alla elever?
Kommunen har uppenbarligen ett för högt skatteuttag. Med tjugo års överskott borde
kommunen kunna ha haft ett lägre skatteuttag.
Majoriteten borde ha gjort betydligt mer för att motverka och förebygga social oro och
organiserad kriminalitet. Endast 61 % anser att det är tryggt att leva i sin kommundel. Det är
en liten ökning från förra årets 51 % som är en hoppfull indikation. Dock behöver vi göra mer
kring tryggheten. En åtgärd är att inte driva för att polisen ska hemlighålla listor på särskilt
utsatta områden, som KSO gick ut med i SVT häromveckan. Vi är hoppfulla och välkomnar
att i alla fall polisen inte har för avsikt att medverka till mörkläggningsivern.
Vi anser att den styrande majoriteten inte gör tillräckligt stora satsningar på den offentliga
miljön och grundläggande infrastruktur. Vi tänker på allt från underhåll av
fastigheter/vattenledningar/vägar till gestaltning och skötsel av parker och gångstråk.
Vi är vidare bekymrade över att överskottet varierar (och även blir större än förväntat) väldigt
mycket från år till år, även om man räknar bort vissa engångseffekter som historiskt har
inträffat, som försäljningen av Samariten föregående år. Hur står det egentligen till med
prognostiseringen i kommunen? Hur budgeterar man när vi ser sådana växlingar sett över tid
– i år är det slutliga resultatet en förbättring med 63,5 miljoner kronor i förhållande till
budget. Samtidigt som indikatorn för hälsa är låg jämfört med länet, kan vi konstatera stora
skillnader i förvärvsinkomst mellan kvinnor och män och skillnader mellan de olika
kommundelarna. Förvärvsfrekvensen är fortsatt för låg.
Det är vidare anmärkningsvärt många i hela kommunen (42 %) som inte kan tänka sig att
rekommendera en vän att flytta till det egna bostadsområdet.

Det är noterbart att andelen som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter
har minskat, från 76 % till 67 %. Den enda förklaringen ”att det skulle dröja innan satsningar
blir synliga” kan vi inte köpa fullt ut. Vi har länge drivit på för att Botkyrka ska öka fokus på
idrotten och minska fokus på mötesplatsföreningar och kultur.
Vi anser även att målen i många fall har varit för lågt ställda, något vi har påpekat även
tidigare i olika sammanhang.
Sjukfrånvaron är fortsatt alldeles för hög bland kommunens anställda, vilket är något som
behövs tas på större allvar och genom att införa fler kontroller och mer uppföljning.
Vad gäller beroendet av externa skattemedel (i formen av bidrag) så svarar
utjämningsbidragen (inklusive kommunal fastighetsavgift) för 1,59 miljarder kronor.
Botkyrka är fortsatt helt beroende av utjämningssystemen för att finansiera verksamheterna.
Skattekraftstrenden sett över längre 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 några få år. Majoriteten verkar inte på riktigt
vilja eller kunna vända på den utvecklingen.
Kommunen är, utifrån storlek, relativt sett lågt belånad i dagsläget. 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 kraftigt ökad upplåning.
Inte minst inom skolsektorn.
Vi är fortsatt tveksamma till kommunens engagemang i Kommuninvest.
Vad gäller AB Botkyrkabyggen behöver vi sälja ytterligare lägenheter de närmaste åren för att
stärka ekonomin – samt producera nya hyresrätter. 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.
Det är bra med ett extra tillskott i kompetensfonden, det gäller nu bara att satsa på rätt
saker/kompetensförsörjning.

Stina Lundgren

Willy Viitala

Kia Hjelte

Yngve RK Jönsson

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Ärende 56:

Särskilt yttrande
2019-04-10

Årsredovisning 2018 – kommunen

Vi ställer oss bakom förslaget till årsredovisning, men vill göra några medskick.
Av årsredovisningen framgår att endast 35 % av Botkyrkaborna upplever att de kan vara med och
påverka i kommunala frågor som intresserar dem. Resultatet är lågt i samtliga kommundelar.
Indexklassificeringen i kommunens medborgarundersökning är följande:
0 – 49 = Mycket lågt
50 – 59 = Lågt
60 – 69 = Godkänt
70 – 79 = Högt
80 –
= Mycket högt
Tullinge har backat från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre resultat 2018
(index 36). Statistiken visar att det finns ett stort demokratiunderskott och ett lågt förtroende för
politiken i Botkyrka kommun.
Dessutom är det allvarligt att vi inte når målet gällande hur många invånare som ska vara nöjda med
bemötandet från kommunens anställda. Det tar längre tid än tidigare år att få tag på någon via
kommunens huvudnummer och få svar på e-post. Nackdelarna med en stor kommun och tung
byråkrati är påtagliga. Detta är inte acceptabelt och vi i Tullingepartiet kommer att noggrant bevaka
kommunens arbete i dessa frågor.
Avslutningsvis har vi svårt att se hur dialogkommissionen och andra demokratiexperiment ska
kunna öka närdemokratin. Det krävs större reformer för att komma till rätta med problemen.
Kommundelsnämnder och kommundelning är två förslag som skulle göra skillnad på riktigt.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)
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§ 49
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2018
(KS/2019:262)
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2018
års verksamhet.
Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter som 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, sambo,
förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet.
Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
under år 2018. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de
aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisionsberättelsen är daterad den 12 april 2019. Till revisionsberättelsen är fogad revisorernas redogörelse, de sakkunnigas rapporter i olika granskningar samt
granskningsrapporter.
I revisionsberättelsen riktas kritik mot tekniska nämnden och utbildningsnämnden. Viss kritik riktas även mot kommunstyrelsen för brister i uppsiktsplikten.
Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.
Revisor Lennart Lindström (M) redogör för revisionsberättelsen för 2018
vid kommunfullmäktiges sammanträde.
I debatten yttrar sig Marcus Ekman (S), Per Börjel (TUP), Anders Thorén
(TUP), Ebba Östlin (S) och Yngve RK Jönsson (M).
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 50
Ombudgeteringar från 2018 till 2019 (KS/2019:204)
Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 2 miljoner kronor
på driftbudgeten och med 7,3 miljoner kronor på investeringsbudgeten
i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 57 lämnat ett förslag till beslut.
Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget
för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat
projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där
nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
Förslaget på ombudgetering av driftbudgeten uppgår till 2 miljoner kronor,
vilket överensstämmer med nämndernas framställningar.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 7,3 miljoner
vilket är 0,3 miljoner lägre än nämndernas framställningar.
Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till
nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.
I ärendet yttrar sig Ebba Östlin (S).
Yrkande

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 51
Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan (KS/2019:191)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021 2023.
Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M) deltar inte i beslutet.
Samtliga ledamöter för (TUP) deltar inte i beslutet.
Samtliga ledamöter för (SD) deltar inte i beslutet.
Samtliga ledamöter för (V) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 58 lämnat ett förslag till beslut.
Dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget
2020 med flerårsplan 2021 - 2023 innehåller måldokument och ekonomiska
förutsättningar.
I enlighet med kommunens fastställda budget- och uppföljningsprocess beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april månad om
måldokument och justeringar av nämndernas preliminära budgetramar.
Nämnderna ska från början av april till början av september ta fram
nämndmål och målsatta mått 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 bereder kommunstyrelsens budgetberedning
förslag till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 som sedan
fastställs av kommunstyrelsen den 25 oktober och av kommunfullmäktige
den 28 november.
Målen är indelade i sju målområden som vart och ett består av en politisk
inriktning och ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande målsatta mått.
Sammanfattningsvis ska politisk inriktning, utvecklingsmål och målsatta
mått för respektive målområde ses som en helhet som är styrande för de
nämnder som berörs av målområdet.
Nämndernas preliminära budgetar i Mål och budget 2019 med flerårsplan
2020 - 2022 samt de tilläggsanslag som har beslutats av kommunstyrelsen
respektive kommunfullmäktige under januari till mars 2019 och som får effekter 2020 och framåt ligger till grund för ramarna 2020 - 2023.
Nämndernas preliminära budgetar har räknats om för volymförändringar utifrån en ny befolkningsprognos framtagen i mars 2019 samt för pris- och lö-
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neökningar utifrån Sveriges Kommuner och Landstings justerade prisindex
för kommunal verksamhet (PKV).
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201904-04.
I debatten yttrar sig Stina Lundgren (M), Mats Einarsson (V), Anders
Thorén (TUP), Olle Westberg (S), Östen Granberg (SD), Lars Johansson (L)
och Ebba Östlin (S).
Yrkanden

Olle Westberg (S) och Lars Johansson (L) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning

Stina Lundgren (M) antecknar följande till protokollet:
Vi Moderater kommer inte att delta i beslut med anledning av att det
dels är grunden för majoritetens mål och budget, dels den politiska
styrningen som utgår från den nya majoritetens plattform. Vi har andra
inriktningar och prioriteringar.
Anders Thorén (TUP) antecknar följande till protokollet:
Vi i Tullingepartiet deltar inte i beslut eftersom att vi har andra inriktningar och prioriteringar som vi presenterar i vår egen budget.
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S Ä R S K I LT Y T T R A N D E

Förutsättningarna för nämndernas arbete med Mål
och budget 2020 med flerårsplan (KS/2019:191)
I dokumentet Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål
och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023 har den politiska
majoriteten gjort ändringar i målområdestexterna jämfört med
texterna i gällande Mål och budget. Vissa ändringar är av redaktionell karaktär, medan andra är mer omfattande och – får man
anta – av substantiell och politisk innebörd. Det är framförallt texten under Målområde 1, Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället, som getts en i stora delar ny utformning. Till
exempel har den centrala formuleringen ”Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället” ersatts av det platta ”All
kommunal verksamhet ska utgå från Botkyrkaborna”.
Vilka ändringar som gjorts framgår inte av handlingarna – man
måste gå tillbaka till tidigare budgetdokument och själv jämföra
texterna. Majoriteten har heller inte motiverat förslagen till ändringar. Det nämns inte ens att ändringar gjorts.
Vänsterpartiet kommer att lägga egna förslag till målområdestexter när Mål och budget 2020 behandlas av kommunfullmäktige i
november. Vi deltar därför inte i beslutet i detta ärende.
Mats Einarsson (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

§ 52
Avgift för registrering av lotterier samt kontrollantarvode
för registreringslotterier (KS/2019:157)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer avgift för registrering av lotterier till 0
kr samt att kontrollantarvodet för registreringslotterier är 3 % (inklusive sociala avgifter) av lotteriets beräknade omsättning, dock högst
4000 kr.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2019-03-04 § 44 lämnat ett förslag till beslut.
Från och med 2019-01-01 gäller en ny lag för lotterier – spellagen
(2018:1138). I och med att spellagen trädde i kraft upphörde lotterilagen att
gälla. Förändringen medför för kommunens del att kommunen endast ansvarar för så kallade registreringslotterier. Dessa lotterier kan anordnas av en
ideell förening eller ett registrerat trossamfund efter registrering hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för
högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor
för hur spelverksamheten ska bedrivas.
Kommunen har enligt 20 kap 1 § spellagen rätt att ta ut avgift för registreringen. När den tidigare lotterilagen gällde var avgiften för registreringen
300 kr enligt ett beslut i kommunfullmäktige 1995-02-23. Socialförvaltningen föreslog att avgiften skulle höjas till 500 kr. Socialnämnden beslutade 2019-02-19, § 36, att föreslå att kommunfullmäktige fastställer avgiften
till 0 kr, med anledning av att det är mycket få ärenden som det rör sig om
för Botkyrka kommuns del. När lotterilagen gällde kom det in färre än ett
ärende per år.
För dessa registreringslotterier ska kommunen enligt 18 kap 10 § spellagen
förordna en kontrollant. Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten.
Arvodet ska betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla lotteriet.
När lotterilagen gällde var kontrollantarvodet 3 % (inklusive sociala avgifter) av lotteriets beräknade omsättning, dock högst 4000 kr. Socialförvaltningen föreslår ingen ändring här utan att kontrollantarvodet är detsamma
som tidigare.
Socialnämnden behandlade ärendet 2019-02-19, § 36.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-02-04.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

I debatten yttrar sig Niklas Gladh (MP), Yngve RK Jönsson (M) och Östen
Granberg (SD).
Yrkanden

Yngve RK Jönsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas yrkande i kommunstyrelsen.
Östen Granberg (SD) ansluter sig till Moderaternas yrkande i kommunstyrelsen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

§ 53
Avveckling av Vårljus (KS/2019:154)
Beslut

Kommunens ombud uppdras att vid bolagsstämma rösta för att AB Vårljus (556485–4791) ska avvecklas.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 59 lämnat ett förslag till beslut.
Vårljus är ett icke vinstdrivande kommunalt bolag som samägs av 25 kranskommuner till Stockholm. Botkyrka kommun äger 8,3 % av aktiekapitalet i
Vårljus. Bolaget startades 1994 och har under åren bedrivit olika typer av
vård, stöd och boende till personer med behovsprövade beslut, i huvudsak
från ägarkommunernas socialtjänster. Från 2006 och framåt uppkom ett
stort behov av boendeplatser när många ensamkommande barn kom till Sverige. Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för
Vårljus samlade verksamhet. Med anledning av detta har Vårljus under
2018 haft dialoger med ägarkommunerna för att utreda syftet med bolaget.
Ägarkommunerna fick ta ställning till om Vårljus ska avvecklas eller
anpassa organisationen efter nya förutsättningar men upprätthålla vissa
kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt. Majoriteten av
ägarna ansåg att bolaget bör avvecklas. Vårljus styrelse beslutade således att
bolaget ska avvecklas.
Formellt kommer beslut om Vårljus avveckling att beslutas om på årsstämman den 8 maj 2019. Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter
utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag företräds kommunen
av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Med anledning av att Vårljus är ett
kommunalt bolag ska kommunallagen, KL (2017:725) tas i beaktande. I
kommunallagen stadgas att bolaget ska hänskjuta frågor som är av principiell beskaffenhet till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet att avveckla
Vårljus är att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet varvid beslutet ska föregås av ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201903-06.
I debatten yttrar sig Niklas Gladh (MP), Mats Einarsson (V) och Yngve RK
Jönsson (M).
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Särskilt yttrande

Mats Einarsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Kommunstyrelsen
2019-04-10
SÄRSKILT YTTRANDE
59 Avveckling av Vårljus AB
Vårljus AB är sedan 1994 Stockholmskommunernas (samtliga kommuner
utom Stockholms stad) egen barn- och ungdomsverksamhet. Bolagets
uppdrag är att tillgodose kommunernas behov av institutionsvård för barn,
ungdomar och familjer med psykosociala problem. Vårljus erbjuder behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet med
skolstöd samt skyddat boende.
I samband med flyktingkrisen 2015–16 utvidgades verksamheten snabbt
när bolaget mötte upp kommunernas växande behov av boende för ensamkommande flyktingbarn. Den efterföljande åtstramningen av flyktingpolitik i kombination med minskad statlig ersättning till kommunerna förändrade förutsättningarna igen och bolagets omsättning minskade snabbt.
För att hantera den uppkomna situationen genomfördes ägardialoger våren 2018. Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men
då behovet av boende för ensamkommande minskade snabbare än befarat
vände sig styrelsen under hösten 2018 till de tjugofem ägarkommunerna
för ställningstagande till bolagets framtid.
Botkyrka och flera andra kommuner önskade att bolaget skulle fortsätta
sin verksamhet, men konstaterade samtidigt att det krävde att ägarkommunerna kunde säkra en tillräcklig volym. En majoritet av ägarkommunerna förordade dock att bolaget skulle avvecklas.
Vänsterpartiet beklagar att Vårljus AB inte kan drivas vidare. Kvaliteten
på verksamheten har genomgående varit hög. Som ett helägt kommunalt
bolag behöver inte insatserna upphandlas. Frånvaron av privat vinstintresse har varit en fördel. Under flyktingkrisen visade det sig ovärderligt
att Vårljus AB fanns. Nu kommer kommunerna i Stockholms län att hänvisas till den privata marknaden, med allt vad det innebär av osäkerhet,
bristande demokratiskt inflytande och snedvridande incitament i form av
avkastnings- och vinstutdelningskrav.

Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

§ 54
Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige (KS/2019:203)
Beslut

1.

Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.

2.

Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

KS/2014:564, KS/2016:257 (uppdrag 8), KS/2016:660, KS/2016:857,
KS/2016:181, KS/2017:576, KS/2017:91 (uppdrag a, b, c, d, e, f, g, h, l, n),
KS/2017:686, KS/2018:192, KS/2018:710, KS/2017:605, KS/2015:245,
KS/2015:22, KS/2016:844, KS/2018:116, KS/2018:634, KS/2018:116,
KS/2018:188
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 60 lämnat ett förslag till beslut.
I samband med att kommunens årsredovisning upprättas har förvaltningen
även sammanställt en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 108 uppdrag. Av redogörelsen framgår det
huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.
De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och
förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda.
Totala antalet upp‐
drag

Antal genomförda uppdrag Antal kvarvarande upp‐
drag

108

27

81

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201903-13.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

§ 55
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
motioner (KS/2019:201)
Beslut

1.

Kommunfullmäktige avskriver följande motioner:



KS/2014:727 - Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på
kristna (KD).
KS/2018:286 - Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka
(KD).
KS/2018:428 - Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få
sin mening noterad i styrelseprotokoll (KD).
KS/2017:753 - Sänk hastigheten på väg 569 (C).
KS/2016:737 - Mer frukt i våra parker (C)
KS/2016:251 - Myndighetspost (C)






2.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-04-10 och ger
följande motioner förlängd beredningstid till och med 2019-10-31.

Beteckning

Datum

Beskrivning

KS/2012:550 2012‐12‐13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostna‐
derna för Tullinge respektive övriga Botkyrka (TUP)
KS/2015:120 2015‐01‐29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)
KS/2015:235 2015‐03‐26 Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
KS/2015:263 2015‐03‐26 Mer effektiva medborgarkontor (M)
KS/2015:699 2015‐10‐22 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)
KS/2016:137 2016‐02‐25 Kommunen måste investera i klimatomställning
istället för i oljebolag (V)
KS/2016:362 2016‐04‐28 Gröna obligationer (L)
KS/2016:479 2016‐06‐21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Söder‐
törns Fjärrvärme AB (KD)
KS/2016:496 2016‐06‐21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna
(M)
KS/2016:708 2016‐10‐27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
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KS/2017:426 2017‐06‐20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark
(TUP)
KS/2017:749 2017‐11‐23 Säkerheten på våra skolgårdar (M)
KS/2017:764 2017‐11‐23 Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier
och övergrepp (MP)
KS/2018:130 2018‐02‐22 Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)
KS/2018:131 2018‐02‐22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 61 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning
över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstillfällen:
April
2016

Oktober
2016

April
2017

Oktober
2017

April

Antal mot‐
46
ioner som
beviljades
förlängd be‐
redningstid
vid återrap‐
porteringstill‐
fället

45

26

37

Antal obe‐
svarade mot‐
ioner vid
återrappor‐
teringstill‐
fället

89

63

60

81

Oktober
2018

April

28

26

15

47

41

31

2018

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201903-12.
I debatten yttrar sig Carl Widercrantz (TUP), Stina Lundgren (M), Ebba
Östlin (S) och Yngve RK Jönsson (M).

2019

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Carl Widercrantz (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

18[49]

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Ärende 61:

Särskilt yttrande
2019-04-10

Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner

Av kommunallagen 5 kap, 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
Vi anser att hanteringen av medborgarförslag och motioner hänger ihop och är en del av samma
problematik. Därför väljer vi att skriva om båda delarna.
I Botkyrka noterar vi att det äldsta obehandlade medborgarförslaget är från 2013 och den äldsta
obehandlade motionen från 2012. Det är illa ur flera perspektiv när motioner och medborgarförslag
blir liggande i flera år utan att behandlas.
För det första reduceras möjligheterna för oppositionen att föra fram egna förslag och därmed
påverka dagordningen. För det andra riskerar frågor att bli överspelade och inaktuella innan ett
ärende har debatterats. Konsekvensen kan bli att färre invånare väljer att engagera sig i sin
kommun.
Kommunen egen medborgarundersökning visar på ett stort demokratiunderskott i Botkyrka. Det
finns en frustration över de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande. Endast 35 procent av
invånarna instämmer i påståendet ”jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som
intresserar mig”. Och Tullinge backar från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre
resultat 2018 (index 36). Statistiken visar ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.
En förklaring till att så få tycker sig kunna påverka kommunala beslut kan vara kommunens
hantering av medborgarförslag och motioner. Och det är inte konstigt att hanteringen släpar efter
när Botkyrka med sina cirka 92 000 invånare har vuxit till en stor och spretig kommun med en
tungrodd administration. Ju större kommun, desto svårare blir kontakten mellan medborgare och
politiker.
Vi har studerat flera mindre kommuner med invånare som känner sig sedda och hörda. Mindre
kommuner ger bättre samspel mellan politiker och medborgare. Tullinge som egen kommun skulle
bidra till ökad närdemokrati och möjliggöra en snabbare och effektivare hantering av kommunala
ärenden.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

§ 56
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag (KS/2019:202)
Beslut

1.

Kommunfullmäktige avskriver medborgarförslaget ”Rusta upp Länsmansvägen, Prästhagsvägen och Kungsvägen i Tumba”, KS/2018:726.

2.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-04-10 och ger
följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 201910-31.

Beteckning

Beskrivning

KS/2013:261 Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön
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/2014:605 Starta ekologisk odling i Hågelby
KS/2014:632 Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska
kablar för dataöverföring
KS/2014:766 Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:384 Inrätta ett Ericsson‐museum i Hågelby
KS/2016:353 Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat
regi
KS/2016:564 Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
KS/2016:652 Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60
KS/2017:385 Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska
minska
KS/2017:505 Förslag om farthinder på Harbrovägen
KS/2017:705 Naturreservat Fårberget
KS/2017:727 Förtursrätt i bostadskön för personer över 75 år,
KS/2018:105 Gör om grillplats till lekplats vid Solhöjden
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 62 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33, ska kommunstyrelsen tvågånger varje år, i april och oktober, redovisa för kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års
återrapporteringstillfällen:
April
2016

Oktober
2016

April
2017

Oktober
2017

April
2018

Oktober
2018

April

Antal
medbor‐
garför‐
slag som
bevilja‐
des för‐
längd
bered‐
ningstid
vid åter‐
rappor‐
terings‐
tillfället

24

19

15

18

11

11

15

Antal
obesva‐
rade
medbor‐
garför‐
slag vid
återrap‐
porte‐
ringstill‐
fället

100

64

80

49

83

50

70

2019

Medborgarförslaget ”Rusta upp Länsmansvägen, Prästhagsvägen och
Kungsvägen i Tumba”, KS/2018:726, har lämnats och registrerats två
gånger. Därför föreslås att ärende KS/2018:726 avskrivs till förmån för
ärende KS/2018:796.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201903-12.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

I debatten yttrar sig Anders Thorén (TUP), Ebba Östlin (S) och Carl Widercrantz (TUP).
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Ärende 62:

Särskilt yttrande
2019-04-10

Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
medborgarförslag

Av kommunallagen 5 kap, 35 § framgår det att en motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
Vi anser att hanteringen av medborgarförslag och motioner hänger ihop och är en del av samma
problematik. Därför väljer vi att skriva om båda delarna.
I Botkyrka noterar vi att det äldsta obehandlade medborgarförslaget är från 2013 och den äldsta
obehandlade motionen från 2012. Det är illa ur flera perspektiv när motioner och medborgarförslag
blir liggande i flera år utan att behandlas.
För det första reduceras möjligheterna för oppositionen att föra fram egna förslag och därmed
påverka dagordningen. För det andra riskerar frågor att bli överspelade och inaktuella innan ett
ärende har debatterats. Konsekvensen kan bli att färre invånare väljer att engagera sig i sin
kommun.
Kommunen egen medborgarundersökning visar på ett stort demokratiunderskott i Botkyrka. Det
finns en frustration över de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande. Endast 35 procent av
invånarna instämmer i påståendet ”jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som
intresserar mig”. Och Tullinge backar från ett mycket lågt resultat 2017 (index 44) till ett ännu lägre
resultat 2018 (index 36). Statistiken visar ett lågt förtroende för politiken i Botkyrka kommun.
En förklaring till att så få tycker sig kunna påverka kommunala beslut kan vara kommunens
hantering av medborgarförslag och motioner. Och det är inte konstigt att hanteringen släpar efter
när Botkyrka med sina cirka 92 000 invånare har vuxit till en stor och spretig kommun med en
tungrodd administration. Ju större kommun, desto svårare blir kontakten mellan medborgare och
politiker.
Vi har studerat flera mindre kommuner med invånare som känner sig sedda och hörda. Mindre
kommuner ger bättre samspel mellan politiker och medborgare. Tullinge som egen kommun skulle
bidra till ökad närdemokrati och möjliggöra en snabbare och effektivare hantering av kommunala
ärenden.
Anders Thorén (TUP)

Carl Widercrantz (TUP)

Camilla Jägemalm (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)
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§ 57
Revidering av kommunstyrelsens, socialnämndens och
tekniska nämndens reglementen (KS/2018:326)
Beslut

1. Kommunstyrelsens reglemente fastställs med föreslagna ändringar.
2. Socialnämndens reglemente revideras genom att § 1 st 6 p 2 med lydelsen ”ansvara för och samordna kommunens operativa trygghetsfrämjande arbete” upphör att gälla.
3. Tekniska nämndens reglemente revideras genom att § 1 p 15 med lydelsen ”ansvara för och samordna det operativa säkerhetsarbetet i kommunen, vilket omfattar att säkra skyddet för organisationens egendom och
personal samt att bidra till att tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd” ändras till ”bidra till att tillgodose kommunens behov av
försäkringsskydd”.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-19, § 139 punkt 3 anses slutfört.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 63 lämnat ett förslag till beslut.
Reglementena för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden
föreslås revideras med anledning av tidigare fattade beslut och förändrad
lagstiftning.
Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagstiftningen i kraft. I kölvattnet av detta uppkommer löpande frågor som behöver hanteras och nya rutiner som behöver fastställas. Kommunstyrelsens reglemente föreslås reviderats med anledning av ovan.
Social ekonomi
Kommunstyrelsens reglemente föreslås kompletteras så att det framgår att
kommunstyrelsen har det övergripande ledningsansvaret för frågor rörande
social ekonomi.
Ansvar för säkerhet och trygghet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19, § 139 att flytta ansvaret och
funktion för trygghets- och säkerhetsarbetet från socialnämnden respektive
tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav samtidigt
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden med anledning
av förändringen.
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Mänskliga rättigheter
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 262 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att bistå övriga förvaltningar med stöd i frågor rörande
mänskliga rättigheter samt att revidera kommunstyrelsens reglemente avseende kommunstyrelsens stödjande funktion i enlighet med beslutet.
Beredning av ärendet
Ärendet har 2019-02-04 remitterats till socialnämnden och tekniska nämnden för yttranden. Nämnderna har behandlat ärendet 2019-03-19 och 201903-18 och nämnderna har meddelat att man inte har några synpunkter på
förslaget.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201903-25.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 58
Återrapportering - Säkra skolvägar (KS/2018:504)
Beslut

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inom
ram samordna arbetet med ”säkra skolvägar”.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 64 lämnat ett förslag till beslut.
I samband med ”Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021” fick
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra kommuners lyckade exempel med ”Säkra skolvägar”. Uppdraget skulle redovisas senast den 31 oktober 2018.
”Säkra skolvägar” innebär att barn och ungdomar, som är oskyddade trafikanter, får bättre villkor för att ta sig till och från skola och utbildning. Ansvaret för de frågor som brukar ingå i konceptet ”Säkra skolvägar” faller
under samhällsbyggnadsnämndens ansvar.
Samhällsbyggnadsnämnden har väghållaransvaret för kommunens gator och
vägar. Arbetet behöver samordnas och koordineras med utbildningsnämnden. Då barn och deras vårdnadshavare och skolor, behöver involveras för
att främja aktiv transport till och från skolan.
För att arbetet som innefattar kartläggning, planering och informationsinsatser ska kunna genomföras framgångsrikt behöver samhällsbyggnadsförvaltningen ansvara för samordningen. Den politiska majoritetens bedömning är
att detta ansvar kan utföras inom ram. Eventuella kostnader för löpande
verksamhet 2019 finansieras genom äskande, dock högst 100 000 kr, om
behov av investeringar uppstår så hanteras dessa under 2019 via äskande,
dock högst 200 000 kr. Kommande kostnader efter 2019 hanteras i kommande budgetberedning.
Ärendet
Bakgrund

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och
i relation till berörda styrdokument utreda hur Botkyrka kan följa andra
kommuners lyckade exempel med ”Säkra skolvägar”.
”Säkra skolvägar” är ett koncept för att få fler skolelever att välja ett aktivt
transportsätt till skolan. Det innebär att ge barn och ungdomar, som är
oskyddade trafikanter, bättre villkor för att ta sig till och från skola och utbildning. Det kan exempelvis handla om att informera föräldrar och hjälpa
dem att organisera vandrande skolbussar, eller skapa bättre gång- och cykelvägar kring skolan. ”Säkra skolvägar” gynnar barns hälsa, studieförmåga
och trygghet.
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I början av 2000-talet bedrev Botkyrka kommun framgångsrikt arbete med
”Säkra skolvägar”. Då kommunen numera saknar en tjänsteperson som har
det huvudsakliga ansvaret för samordningen av ”Säkra skolvägar” har arbetet med konceptet blivit marginellt.
Utredning om ”Säkra skolvägar”

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utredning som visar att
Botkyrkas utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningsförvaltning ser att ett framgångsrikt arbete med ”Säkra skolvägar” är eftersträvansvärt, men beroende av en samordnartjänst. En sådan
tjänst skulle bidra till att förverkliga målsättningarna i flera av Botkyrkas
styrdokument.
Botkyrka kommuns styrdokument

Att arbeta med ”Säkra skolvägar” skulle vara en av pusselbitarna till att nå
fler målsättningar i Botkyrkas styrdokument, förutom ökad trafiksäkerhet.
Att arbeta med ”Säkra skolvägar” skulle bidra till.
att nå kommunens klimatmål för år 2030, ett fossilbränslefritt Botkyrka. I
programmet ”Fossilbränslefritt Botkyrka år 2030” (2016) finns aktiviteter
listade som kan bidra till att fler börjar gå och cykla till skolan. Därmed
skulle ”Säkra skolvägar” också vara en del av Botkyrkas klimatstrategi
(2017).
att bättre samhälleliga förutsättningar skapas för en god hälsa för alla i enlighet med ”Strategi för jämlikt Botkyrka” (2017).
att bidra till ett hållbarare Botkyrka i enlighet med ”Ett hållbart Botkyrka”
(2007).
att uppfylla översiktsplanens intentioner om klimatsmart bebyggelse. Det
innebär exempelvis att inom stadsdelarna ”…prioritera gång, cykel och lokala busslinjer framför framkomlighet med bil” (Botkyrkas Översiktsplan
2014).
att bidra i genomförandet av utvecklingsprogrammen för Hallunda/Norsborg, Fittja, Alby och Tullinge.
att bidra till att förverkliga Alby stadsbyggnadsidé, Strukturplan Storvreten
och Framtid Fittja.
att mål för parkering enligt ”Program för parkering i Botkyrka kommun”
blir lättare att uppfylla (2017).
att förverkliga åtgärder föreslagna i ”Cykelplan för Botkyrka kommun”
(2010).
Utskottet Botkyrka som plats behandlade ärendet 2019-03-28, § 9.
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Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 59
Rapport om hemlöshet 2018 (KS/2019:232)
Beslut

1.

Kommunstyrelsen uppdras att revidera kommunens bostadsförsörjningsprogram med principer och långsiktiga mål för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i samråd med berörda
nämnder.

2.

Kommunstyrelsen ska upparbeta en strukturerad samverkan mellan berörda nämnder.

3.

Kommunstyrelsen ska söka samverkan med övriga kommuner, primärt
Södertörn, för att nå lösningar i hemlöshetsfrågan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 65 lämnat ett förslag till beslut.
Socialförvaltningen har under 2018 tagit fram en hemlöshetsrapport. Rapporten utgår från tidigare underlag i form av hemlöshetskartläggningar, nationella rapporter och utredningar. Rapporten har bland annat utmynnat i ett
förslag om att en övergripande strategi bör tas fram på kommunnivå, för att
jobba med en långsiktig förändring för kommunens hemlösa invånare. I
samband med detta kräver barnperspektivet särskild uppmärksamhet.
Parallellt med att socialförvaltningen tagit fram denna hemlöshetsrapport så
har socialnämnden tagit emot statsbidrag för att bland annat förebygga akut
hemlöshet.
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag under 2018
till de kommuner med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2017.
Syftet med statsbidraget är att kommunen genomför aktiviteter för att förbättra situationen för de kvinnor och män som lever i akut hemlöshet, skaffar sig kunskap om vilka kvinnor och män som befinner sig i akut hemlöshet, samt att förebygga akut hemlöshet.
Botkyrka kommun tilldelades ett statsbidrag på 1 013 120 kr som återrapporterats till socialstyrelsen i februari 2019.
Socialnämnden behandlade ärendet 2019-03-19, § 62
Socialförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-01-19.
I debatten yttrar sig Niklas Gladh (MP), Yngve RK Jönsson (M), Mats Einarsson (V), Helene Wåhleman (L) och Stig Bjernerup (L).
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Yrkanden

Niklas Gladh (MP), Yngve RK Jönsson (M) och Mats Einarsson (V) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 60
Ramavtal för exploatering i Tuna torg, Tumba, avseende
bostäder samt vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende (KS/2019:221)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner bilagda ramavtal med TunatorgEtt AB
avseende exploateringsprojekt Tuna torg i Tumba.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 66 lämnat ett förslag till beslut.
Exploateringsprojektet syftar till att utveckla området vid Tuna torg med
bostäder och handel/service samt vård- och omsorgsboende eller
trygghetsboende. Samhällsbyggnadsnämnden fattar samtidigt beslut om
detaljplaneuppdrag i separat ärende. När ramavtal med TunatorgEtt AB har
godkänts av kommunfullmäktige finns förutsättningar för att inleda
detaljplanearbetet.
Förhandlingar om ramavtal pågår med AB Botkyrkabyggen avseende del av
kommunens mark i den östra delen av exploateringsområdet. När
förhandlingarna är avslutade avser samhällbyggnadsförvaltningen behandla
ramavtalet i särskilt ärende till kommunfullmäktige.
TunatorgEtt AB avser bebygga Kyrkoherden 1 med bostäder och
handel/service samt vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende söder
om Kyrkoherden 1. AB Botkyrkabyggen avser bebygga del av kommunens
fastighet Tumba 7:206 med hyresbostäder öster om Kyrkoherden 1.
Ramavtalet innebär att exploatören ska finansiera samtliga kostnader som
föranleds av exploateringen, såväl tekniska som administrativa, bland annat
utbyggnad/ombyggnad av allmänna platser.
Ramavtalet med TunatorgEtt AB omfattar även en köpoption för del av
kommunens fastighet Tumba 7:206 söder om Kyrkoherden 1 och tilltänkt
ramavtal med AB Botkyrkabyggen ska omfatta en köpoption för del av
kommunens fastighet Tumba 7:206 öster om Kyrkoherden 1.
Vid ingående av marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska TunatorgEtt
AB lämna fullgod säkerhet för samtliga exploatörsåtaganden.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-03-19, § 92.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201902-27.
I debatten yttrar sig Gabriel Melki (S), Yngve RK Jönsson (M), Jimmy Baker (M), Per Börjel (TUP) och Nils-Bertil Carlsson Estrada (TUP).
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Yrkanden

Gabriel Melki (S), Jimmy Baker (M) och Nils-Bertil Carlsson Estrada
(TUP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckningar

Yngve RK Jönsson (M) antecknar till protokollet:
Att den politiska majoriteten genom rabatter/subventioner i exploateringsavtalet på tomtmark aktivt vill styra kommande bostäder till upplåtelseformen "hyreslägenheter" är helt orimligt! Kommunen kan stimulera till ökat bostadsbyggande i hela kommunen genom att tillhandahålla mark till generellt lägre priser och utan politiskt gynnande av
en särskild upplåtelseform! Som politiker och fullmäktig såg jag i aktuell situation mig nödgad, att trots det ovan anförda, att biträda beslutet gällande "exploateringsavtalet" för att inte fördröja den så länge
önskade omdaningen av Tuna torg.
Per Börjel (TUP) antecknar till protokollet:
Att den politiska majoriteten genom rabatter/subventioner i exploateringsavtalet på tomtmark aktivt vill styra kommande bostäder till upplåtelseformen "hyreslägenheter" är helt orimligt! Kommunen kan stimulera till ökat bostadsbyggande i hela kommunen genom att tillhandahålla mark till generellt lägre priser och utan politiskt gynnande av
en särskild upplåtelseform! Som politiker och fullmäktig såg jag i aktuell situation mig nödgad, att trots det ovan anförda, att biträda beslutet gällande "exploateringsavtalet" för att inte fördröja den så länge
önskade omdaningen av Tuna torg.
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§ 61
Politisk plattform för Botkyrka 2019 - 2022 (KS/2019:238)
Beslut

Kommunfullmäktige antar politisk plattform för Botkyrka 2019 –
2022.
Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M) deltar inte i beslutet.
Samtliga ledamöter för (TUP) deltar inte i beslutet.
Samtliga ledamöter för (SD) deltar inte i beslutet.
Samtliga ledamöter för (V) deltar inte i beslutet.
Motivering

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 76 lämnat ett förslag till beslut.
Mittenmajoritetens politiska plattform beskriver politiska prioriteringar och
viljeinriktningar under mandatperioden 2019 – 2022.
Den politiska plattformen beskriver de största problemen som Mittenmajoriteten ser idag och beskriver hur dessa ska åtgärdas. Problemen är hinder för
Botkyrkabor, något Mittenmajoriteten vill ändra på. Genom att systematiskt
och samlat motverka dessa problem ska fler Botkyrkabor få mer frihet och
fler möjligheter i livet. Målet med plattformen är att visa vilka frågor den
politiska ledningen prioriterar och vara en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete. Plattformen är inte en beskrivning över all politik som kommer
bedrivas under mandatperioden.
De problem som beskrivs i plattformen är:









Skolsegregation, alla barn lyckas inte
Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg
Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka
Trygghet och trivsel i Botkyrka
Kriminella organisationer
Botkyrkas påverkan på klimat och miljö
Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling
Få till mer näringsliv och jobb

Mittenmajoriteten redogör för ärendet i politisk plattform för Botkyrka 2019
– 2022.
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Östen Granberg (SD), Lars Johansson
(L), Willy Viitala (M), Mats Einarsson (V), Marit Normansdotter (V), Anders Thorén (TUP), Myrna Persson (MP), Stefan Dayne (KD), Ing-Mari
Viklund (L), Jimmy Baker (M), Yngve RK Jönsson, Gabriel Melki (S), Per
Börjel (TUP) och Dag Ahlse (C).

31[49]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

Yrkanden

Ebba Östlin (S), Lars Johansson (L), Myrna Persson (MP), Stefan Dayne
(KD), Gabriel Melki (S) och Dag Ahlse (C) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning

Willy Viitala (M) antecknar följande till protokollet:
- Vi Moderater kommer inte att delta i beslut då vi anser att det finns bra
punkter men att det fortfarande saknas en del viktiga delar.
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§ 62
Svar på motion - Lämna Mälardalsrådet (SD) (KS/2017:55)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 67 lämnat ett förslag till beslut.
Östen Granberg (SD), Sebastian Lindqvist (SD), Robert Stenqvist (SD) och
Helén Spaak (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26, §
23 lämnat motionen: Lämna Mälardalsrådet. Motionärerna föreslår att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet då samverkansarbete kan bedrivas
via Kommunförbundet Stockholms län eller Sveriges kommuner och landsting. Motionärerna har svårt att se någon nytta av medlemskapet och uppfattar dessutom att det politiska intresset för Mälardalsrådet är svalt.
Mälardalsrådet är en medlemsorganisation för kommuner och landsting i
Stockholm-Mälarregionen. Stockholm-Mälarregionen består av fem län dvs.
Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Sörmlands län och Örebro
län och 65 kommuner. Mälardalsrådets uppgift är att vara ett forum där politik, näringsliv och akademi kan samverka i strategiska frågor. Mälardalsrådet driver storregionala frågor för att främja utvecklingen i hela StockholmMälarregionen. Mälardalsrådet har under senare år bland annat utgjort ett
forum för frågor rörande infrastruktur, urbanisering, hållbarhet, samhällsplanering, demografi och kompetensförsörjning.
Botkyrka kommun har idag två ordinarie ledamöter och två ersättare utsedda
att ingå i rådsmötet för Mälardalsrådet.
Botkyrka kommuns årliga avgift för medlemskapet i Mälardalsrådet uppgår
till ca 150 tkr. Avgiften består av en fast del och en rörlig del där den rörliga
delen utgår ifrån invånarantalet i kommunen.
Motivering
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26 att Botkyrka kommun skulle begära
utträde ur Mälardalsrådet senast 2018-12-31.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201801-19.
I debatten yttrar sig Östen Granberg (SD) och Kerstin Amelin (V).
Yrkanden

Östen Granberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

67 Svar på motion - Lämna Mälardalsrådet
När kommunfullmäktige behandlade frågan om medlemskap i Mälardalsrådet yrkade Vänsterpartiet avslag på förslaget att lämna organisationen och anförde bl.a. följande.
Mälardalsrådet har genom åren spelat en viktig roll för det storregionala
samarbetet, inte minst när det gäller utbyggnad av kollektivtrafik och
annan infrastruktur, t.ex. genom nätverket En Bättre Sits som inleddes
2004. Mälardalsrådet hade inte kunnat spela denna roll om inte den
överväldigande majoriteten av regionens kommuner och landsting varit
medlemmar och bidragit till samarbetet. Även i fortsättningen kommer
behovet av storregional samverkan i Mälardalen att vara stort och Botkyrka bör fortsätta att bidra till det genom Mälardalsrådet.
Mats Einarsson (V)
Kerstin Amelin (V)
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§ 63
Svar på medborgarförslag - Förtursrätt i bostadskön för
personer över 75 år (KS/2017:727)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgaförslaget.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-03-04 § 45 lämnat ett förslag till beslut.
Lasse Gardelin (förslagsställaren) föreslår att de som är över 75 år och säljer
sin villa ska få förtursrätt i bostadskön. Botkyrkabyggen har ett särskilt ansvar för grupper som har svårare att ta sig in på bostadsmarknaden, till exempel unga och äldre. Idag finns två seniorboenden och ytterligare åtgärder
för att tillvarata de äldres intressen ska utredas under 2019.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201811-29.
Motivering

Mittenmajoriteten håller med förslagsställaren om att det är viktigt att förse
Botkyrkabor som har behov av mindre bostäder med hjälp. Därför har det i
vård- och omsorgsnämnden beslutats om att en bostadsgaranti för äldre,
över 70 år, ska tas fram.
Mittenmajoritetens ambition är att garantin ska innebära att alla äldre ska
kunna få en bostad som är anpassad efter sina behov. I garantin kommer
flera bostads- och boendeformer involveras för att kunna täcka alla de olika
behov äldre har. Lagen tillåter inte att alla över en viss ålder garanteras en
vård- och omsorgsplats, då denna form av bostad ska vara biståndsbedömd
utifrån den äldres behov. Därför vill mittenmajoriteten undersöka hur en garanti ska kunna utformas med flera olika bostadsformer.
På samma sätt är det viktigt att hjälpa Botkyrkaungdomarna till sin första
lägenhet. Därför har det införts en flytta-hemifrån-garanti för unga. Det är
ett viktigt steg in i vuxenlivet. Som tjänsteskrivelsen beskriver så har det
kommunala bostadsbolaget ett särskilt ansvar för grupper som har svårare
att ta sig in på bostadsmarknaden, däribland äldre Botkyrkabor. Därför har
det byggts två seniorboenden och därför kommer mittenmajoriteten fortsätta
driva frågan om att alla Botkyrkabor ska kunna bo kvar i sin stadsdel.
Att som 75-åring ha förtursrätt i den kommunala bostadskön kan, liksom
tjänsteskrivelsen menar, riskera att urholka bostadskön. Istället föreslår mittenmajoriteten en boendegaranti, som också innebär att bygga olika typer av
boende för äldre, över 70 år.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 64
Svar på medborgarförslag - Köp in svenskt kött inom
kommunens verksamhet (KS/2018:476)
Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2019-03-04 § 46 lämnat ett förslag till beslut.
I medborgarförslaget argumenterar Pernilla Bach (förslagsställaren) för att
kommunen ska köpa in svenskt kött till de kommunala verksamheterna. Motivet för detta anges dels att stödja svenska bönder och Botkyrka kommuns
uttalade hållning till ett hållbart samhälle, dels kopplat till regler för djurhållning och miljökrav såsom användning av pesticider.
Kommunens upphandlings- och inköpspolicy prioriterar en hållbar utveckling och idag är 55 procent av kommunens inköp av kött av svenskt ursprung. Enligt reglerna för offentlig upphandling får vi inte ställa krav på
ursprung. Däremot ställer kommunen krav på ekologiska varor samt kring
djurhållning vilket gynnar svenska bönder.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 201901-28.
I debatten yttrar sig Stina Lundgren (M), Anders Thorén (TUP), Kristina
Dellrud (MP), Ebba Östlin (S), Robert Stenkvist (SD) och Solveig Nilsson
(M).
Yrkanden

Stina Lundgren (M), Anders Thorén (TUP) och Solveig Nilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas och Tullingepartiets yrkande i kommunstyrelsen.
Robert Stenkvist (SD) ansluter sig till Moderaternas och Tullingepartiets yrkande i kommunstyrelsen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Moderaternas och Tullingepartiets yrkande i kommunstyrelsen, med instämmande av Sverigedemokraterna, röstar nej.
Voteringsresultat

Med 44 ja-röster mot 28 nej-röster samt 3 ej avgivna röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.
Protokollsanteckning

Ebba Östlin (S) antecknar följande till protokollet:
För Socialdemokraterna är frågan om schysst och närproducerat kött
väldigt viktigt, men vi har lagar och regler att förhålla oss till. I dagsläget möjliggör inte upphandlingslagstiftningen att vi kan ställa krav på i
vilket land köttet är producerat. Däremot kan vi ställa krav, vilket vi
gör, på djurhållning och uppfödda i närområdet. Detta har lett till att vi
idag i kommunens verksamheter, lyckats uppnå 55 % svenskt kött.
Socialdemokraterna kommer, tillsammans med den politiska majoriteten, fortsätta kämpa för att så mycket kött som möjligt ska vara svenskt
och närproducerat, inom lagens gränser.
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Voteringsresultat
Ärende: § 64. Svar på medborgarförslag - Köp in svenskt kött inom kommunens verksamhet
Ja:44 Nej:28 Avstår:0 Inte röstat:3
Namn

Röst

Ebba Östlin (S)

Ja

Gabriel Melki (S)

Ja

Yasemin Ergül (S)

Ja

Youbert Aziz (S)

Ja

Lena Ingren (S)

Ja

Mattias Gökinan (S)

Ja

Maria Gawell Skog (S)

Ja

Thomas Vakili (S)

Ja

Marcus Ekman (S)

Ja

Diana Hildingsson (S)

Ja

Robert Aslan (S)

Ja

Inger Ros (S)

Ja

Olle Westberg (S)

Ja

Tobias Ginman (S)

Ja

Nina Lehtola (S)

Ja

Jens Sjöstrom (S)

Ja

Sara Sylvan (S)

Ja

Jimmy Baker (M)

Nej

Stina Lundgren (M)

Nej

Willy Viitala (M)

Nej

Yngve RK Jönsson (M)

Nej

Carl Baker (M)

Nej

Andrei Ignat (M)

Nej

Ufuk Sen (M)

Nej

Solveig Nilsson (M)

Nej

Gül Alci (M)

Nej

Mehmet Kulbay (M)

Nej

Boban Pejcic (M)

Nej

Anders Thorén (TUP)

Nej

Camilla Jägemalm (TUP)

Nej

Carl Widercrantz (TUP)

Nej

Karin Nakamura Lindholm (TUP) Nej
Per Börjel (TUP)

Nej

Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) Nej
Christian Wagner (TUP)

Nej

Fredrik Ahlinder (TUP)

Nej

Robert Stenkvist (SD)

Nej

Östen Granberg (SD)

Nej

Martin Inglot (SD)

Nej

Niklas Lekander (SD)

Nej

Sergius Peter Himmelving (SD)

Nej

Alexandra Tuvell (SD)

Nej

Anneli Andersen (SD)

Ej röst

Johan Holmberg (SD)

Nej

Mats Einarsson (V)

Ja

Kerstin Amelin (V)

Ja

Yrsa Rasmussen (V)

Ja

Bekir Uzunel (V)

Ja

Pia Carlson (V)

Ja

Ronnie Anderson (V)

Ja

Marit Normasdotter (V)

Ja

Aram El Khoury (KD)

Ja

Stefan Dayne (KD)

Ja

Yusuf Aydin (KD)

Ja

Caroline Blom (KD)

Ja

Deniz Bulduk (MP)

Ja

Myrna Persson (MP)

Ja

Christina Karlsson (MP)

Ja

Asiah Altjewa (MP)

Ja

Stig Bjernerup (L)

Ja

Caroline Rhawi (L)

Ja

Lars Johansson (L)

Ja

Dag Ahlse (C)

Ja

Johan Lunnelie (C)

Ja

Shafqat Khatana (S)

Ja

Taina Virta (S)

Ja

Melissa Besara (S)

Ej röst

Tomas Bergqvist (S)

Ja

Elias Tony (S)

Ja

Leyla Öztürk (S)

Ja

Bengt Kring (M)

Nej

Thomas Karlsson (TUP)

Nej

Inger Tuvell (SD)

Ej röst

Ebtesam Zino (KD)

Ja

Eber Vikström (KD)

Ja

Totalt antal röstande:72
Potentiellt antal röstande:75
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§ 65
Anmälningsärenden (KS/2019:12)
Följande anmäls till kommunfullmäktige:
Svar på medborgarförslag

Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön.
Dnr KS/2013:261
Beslut: Besvarat.
Gångväg från Vita villorna till kyrkogården i Hågelby.
Dnr KS/2015:14
Beslut: Avslag.
Fler P-platser med parkeringshus i Tumba centrum.
Dnr KS/2015:125
Beslut: Besvarat.
Ny form av sommarjobb för ungdomar.
Dnr KS/2015:191
Beslut: Avslag.
Gör ett övergångsställe över Huddingevägen.
Dnr KS/2015:250
Beslut: Besvarat.
Sätt upp flera väggupp på Lövholmenvägen.
Dnr KS/2015:789
Beslut: Besvarat.
Förbud mot smällare och raketer i privat regi.
Dnr KS/2016:353
Beslut: Besvarat.
Gör röda stugan till sommarcafé - mittemot Tullingestrand.
Dnr KS/2016:652
Beslut: Avslag.
Spola grusplanen vid Kärsby vintertid för skridskoåkning.
Dnr KS/2018:243
Beslut: Avslag.
Utegym vid tennisbanorna i Tullinge.
Dnr KS/2018:330
Beslut: Avslag.
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Pysselverkstad i konsthallen i Fittja.
Dnr KS/2018:331
Beslut: Besvarat.
Sätt upp staket runtom Borgskolan.
Dnr KS/2018:545
Beslut: Besvarat.
Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen vid Victoriavägen, Geijersvägen/
Tumba
Dnr KS/2018:590
Beslut: Besvarat.
Rusta upp boulebanor i Malmtorp-Grödinge.
Dnr KS/2018:628
Beslut: Besvarat.
Anlägg en trappa för att göra skogsområdet norr om Oxelvägen/Tullinge
tillgängligt.
Dnr KS/2018:684
Beslut: Avslag.
Minska personal inom gata/parkenheten i Botkyrka kommun.
Dnr KS2018:704
Beslut: Besvarat.
Installera belysning - även underhålla ytan för återvinning vid friluftsvägen i
Riksten.
Dnr KS/2018:707
Beslut: Besvarat.
Fler parkeringsplatser för besökande och boende i Riksten.
Dnr KS/2018:708
Beslut: Besvarat
Reviderad motion - Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser.
Dnr KS/2019:130
Revideringen avser antalet undertecknare av motionen.
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§ 66
Val av ledamöter och suppleanter till Förbandet 2 AB
(KS/2018:253)
Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och suppleanter:
Ordförande
Johansson Bo
Vice ordförande Hjelte Kia
Ledamöter
Nylund Petra
Carlson Estrada
Nils-Bertil
Andersen Stefan
Aydin Yusuf
Bulduk Deniz
Suppleant

Ekman Marcus
Viitala, Willy
Wagner Christian
Assaly Maroun
Sertcanli Necati
Khan Liaquat Ali
Jardetun Per

S
M
S
TUP
SD
KD
MP
S
M
TUP
SD
KD
MP
L

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2018-09-27 § 173 AB Botkyrkabyggen i uppdrag
att fusionera Förbandet 2 AB i sin helhet till moderbolaget AB Botkyrkabyggen. Processen med fusion kan dröja något varför kommunfullmäktige
behöver förrätta val av styrelse till Förbandet 2.
Kommunfullmäktige väljer 7 ledamöter och 7 suppleanter. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande.
Valen avser tiden fr o m årsstämman 2019 t o m årsstämman 2023.
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§ 67
Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag och revisor
till stiftelse (KS/2018:253)
Beslut

Kommunfullmäktige förrättar, efter nominering av kommunens revisorer, följande val av lekmannarevisorer i kommunala bolag (från årsstämman 2019 till årsstämman 2023)
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som
också är ledamöter och suppleanter i de bolag som ärendet rör deltar inte i
beslutet.
AB BOTKYRKABYGGEN
Lekmannarevisor
Bengt Ericson (S)
Revisorssuppleant
Claes Nilsson (M)
AB ALFÅGELN
Lekmannarevisor
Bengt Ericson (S)
Revisorssuppleant
Claes Nilsson (M)
FÖRBANDET 2 AB
Lekmannarevisor
Bengt Ericson (S)
Revisorssuppleant
Claes Nilsson (M)
BOTKYRKA STADSNÄT AB
Lekmannarevisor
Claes Nilsson (M)
Revisorssuppleant
Staffan Teste (TUP)
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HÅGELBYPARKEN AB
Lekmannarevisor
Staffan Teste (TUP)
Revisorssuppleant
Donald Eriksson (KD)
SRV ÅTERVINNING AB
Lekmannarevisor
Folke Olsson (V)
Revisorssuppleant
Bent Ericson (S)
SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAMHET,
SYVAB
Lekmannarevisor
Per Ahlin (SD)
Revisorssuppleant
Folke Olsson (V)
SÖDERENERGI AB
Lekmannarevisor
Lennart Lindström (M)
Revisorssuppleant
Jan-Olof Rasmusson (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB
Lekmannarevisor
Lennart Lindström (M)
Revisorssuppleant
Jan-Olof Rasmusson (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB
Lekmannarevisor
Jan-Olof Rasmusson (S)
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Revisorssuppleant
Lennart Lindström (M)
UPPLEV BOTKYRKA AB
Lekmannarevisor
Staffan Teste (TUP)
Revisorssuppleant
Donald Eriksson (KD)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM MKC
Revisor
Donald Eriksson (KD)
Revisorssuppleant
Leif Hedström (MP)
TILLVÄXT BOTKYRKA AB
Lekmannarevisor
Lennart Lindström (M)
Revisorssuppleant
Bengt Ericson (S)

43[49]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

§ 68
Val av revisor och revisorssuppleant till Föreningen Folkets Hus i Hallunda (KS/2018:253)
Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande till revisor och revisorssuppleant:
Revisor

Daniel Z Johansson (M)

Revisorssuppleant

Lena Ingren (S)

Sammanfattning

Enligt §12 i samarbetsavtal mellan Botkyrka kommun och Föreningen Folkets Hus Hallunda äger kommunen rätt att tillsätta revisor som tillsammans
med föreningens egna revisorer har att granska verksamhet.
Föregående mandatperiod valde kommunfullmäktige en revisor och en suppleant.
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§ 69
Avsägelser och fyllnadsval (KS/2019:16)
Beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och förrättar fyllnadsval enligt nedan.
2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning till kommunfullmäktige efter Fanny Larsson (S) och Viktoria
Dymenou Wallén (S).
Ärendet

Följande avsägelser har inkommit:
Fanny Larsson (S), ersättare i kommunfullmäktige.
Viktoria Dymenou Wallén (S), ledamot i kommunfullmäktige.
Antra Johansons-Rantins (C), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Andreas Lindquist (TUP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Fanny Larsson (S), ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Andreas Lindquist (TUP), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Yasemin Ergül (S), nämndeman vid Södertörns tingsrätt.
Stefan Bondesson (M), ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2022-12-31
Ersättare på vakant plats (M)
Anton Johansson (M)
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o
m 2022-12-31
Ersättare efter Antra-Johansons-Rantins (C)
Eva Lundholm (C)
MILJÖ- OCH HÄLSKYDDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
1:e vice ordförande och ledamot efter Hans Lundberg (C)
Johan Lunnelie (C)
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Andreas Lindquist (TUP)
Johanna Ahlinder (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Hans Lundberg (C)
Antra Johansons-Rantins (C)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Houda Dekhla (V)
Erik Jon-And (V)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Johanna Hammarström (S)
HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30
Revisorssuppleant efter Johanna Hammarström (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m årsstämman 2019
Suppleant efter Inger Andersson (S)
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Stefan Bondesson (M)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Andreas Lindquist (TUP)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Fanny Larsson (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare på vakant plats (M)
GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31
God man på vakant plats (S)
GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31
God man på vakant plats (MP)
SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND t o m 2022-12-31
Ersättare efter Sture Nordberg (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31
Nämndeman efter Yasemin Ergül (S)

46[49]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25

§ 70
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD).
Dnr KS/2019:149
Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Dnr KS/2019:161
Illegala bosättningar och avhysningar (M).
Dnr KS/2019:179
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M).
Dnr KS/2019:189
Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav
(M).
Dnr KS/2019:190
Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD).
Dnr KS/2019:229
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen
(SD).
Dnr KS/2019:241
Inför klippkort på kommunens simhallar (M).
Dnr KS/2019:290
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§ 71
Nya interpellationer
Beslut

Interpellationerna överlämnas till respektive ordförande för besvarande
vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellationer ställs:
Till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande:

Om kommunens företagsklimat (TUP)
Dnr KS/2019:244
Till kommunstyrelsens ordförande:

Seyfo-erkännandet angår oss alla (M)
Dnr KS/2019:247
Vad avser riskkapitalisterna Blackstone göra med Albyberget? (V)
Dnr KS/2019:280
Angående återvändande IS-terrorister (M)
Dnr KS 2019:305
Till socialnämndens ordförande:

Upphandling av skyddat boende och kommunens samverkan med Botkyrka kvinnojour
Dnr KS 2019:281
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§ 72
Enkel fråga (KS/2019:306)
Beslut

Frågan är besvarad.
Sammanfattning

Stina Lundgren (M) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
om att Botkyrka kommun ska bidra i arbetet med att lagföra återvändande
IS-terrorister.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) besvarar frågan.
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Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2019-04-25 – Närvaro ordinarie ledamöter
Sammanträdestid: 2019-04-25 17:30:57 - 2019-04-25 22:06:12
Namn

Parti Närvaro Tid

Ebba Östlin

S

04:35:13

17:30 22:06

Gabriel Melki

S

04:35:13

17:30 22:06

Yasemin Ergül

S

04:35:13

17:30 22:06

Ersättare

Serkan Köse

S

00:00:00

Shafqat Khatana S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Juliana Lahdou

S

00:00:00

Taina Virta S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64,
61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Youbert Aziz

S

03:05:40

19:00 Adnan Issa S § 46, 47, 48, 47, 48
22:06

Lena Ingren

S

04:35:13

17:30 22:06

Mattias Gökinan S

04:35:13

17:30 22:06

Tuva Lund

S

00:00:00

Melissa Besara S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Emanuel
Ksiazkiewicz

S

00:00:00

Tomas Bergqvist S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Maria Gawell
Skog

S

04:08:19

17:57 Maria Mendoza S § 46, 47, 48, 47
22:06

Thomas Vakili

S

04:35:13

17:30 22:06

Christina Zedell

S

00:00:00

Marcus Ekman

S

04:35:13

17:30 22:06

Diana
Hildingsson

S

04:35:13

17:30 22:06

Robert Aslan

S

04:35:13

17:30 22:06

Elias Tony S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64,
61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Inger Ros

S

04:35:13

17:30 22:06

Olle Westberg

S

04:35:13

17:30 22:06

Viktoria
Dymenou
Wallén

S

00:00:00

Tobias Ginman

S

04:35:13

17:30 22:06

Nina Lehtola

S

04:35:13

17:30 22:06

Jens Sjöstrom

S

04:14:27

17:51 22:06

Sara Sylvan

S

04:35:13

17:30 22:06

Jimmy Baker

M

04:35:13

17:30 22:06

Stina Lundgren

M

04:35:13

17:30 22:06

Willy Viitala

M

04:35:13

17:30 22:06

Leyla Öztürk S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64,
61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Bengt Kring M § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64,
61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Kia Hjelte

M

00:00:00

Yngve RK
Jönsson

M

04:35:13

17:30 22:06

Carl Baker

M

04:35:13

17:30 22:06

Andrei Ignat

M

04:35:13

17:30 22:06

Ufuk Sen

M

04:15:43

17:50 Michael Erikson M § 46
22:06

Solveig Nilsson

M

04:35:13

17:30 22:06

Gül Alci

M

04:35:13

17:30 22:06

Mehmet Kulbay

M

04:35:13

17:30 22:06

Boban Pejcic

M

04:35:14

17:30 22:06

Anders Thorén

TUP 04:35:14

17:30 22:06

Camilla
Jägemalm

TUP 04:35:14

17:30 22:06

Carl Widercrantz TUP 04:35:14

17:30 22:06

Karin Nakamura
17:37 TUP 04:28:27
Thomas Karlsson TUP § 46
Lindholm
22:06
Per Börjel

TUP 04:33:17

17:32 22:06

Nils-Bertil
Carlson Estrada

TUP 04:35:14

17:30 22:06
Thomas Karlsson TUP § 46, 47, 48, 47, 48, 49,
63, 64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Rita Ilomäki

TUP 00:00:00

Christian
Wagner

TUP 04:35:14

17:30 22:06

Fredrik Ahlinder TUP 04:35:14

17:30 22:06

Robert Stenkvist SD

04:30:26

17:35 Lars Holmberg SD § 46
22:06

Östen Granberg

SD

04:35:14

17:30 22:06

Martin Inglot

SD

04:35:14

17:30 22:06

Niklas Lekander SD

Lars Holmberg SD § 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
17:30 02:56:26
56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68,
20:27
69, 70, 71, 72

Nils Ahlin

SD

00:00:00

Sergius Peter
Himmelving

SD

04:16:54

17:49 Lars Holmberg SD § 46
22:06

Alexandra Tuvell SD

04:31:48

17:34 22:06

Anneli Andersen SD

04:35:14

17:30 22:06

Johan Holmberg SD

04:35:14

17:30 22:06

Mats Einarsson

04:35:14

17:30 22:06

V

Inger Tuvell SD § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

V

02:45:51

19:20 Monica Brundin V § 46, 47, 48, 47, 48, 49
22:06

Yrsa Rasmussen V

04:35:14

17:30 22:06

Bekir Uzunel

V

04:35:14

17:30 22:06

Pia Carlson

V

04:35:14

17:30 22:06

Ronnie Anderson V

04:35:14

17:30 22:06

Marit
Normasdotter

04:35:14

17:30 22:06

Kerstin Amelin

Aday Bethkinne

V

Ebtesam Zino KD § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

KD 00:00:00

Aram El Khoury KD 04:35:14

17:30 22:06

Stefan Dayne

KD 04:35:14

17:30 22:06

Yusuf Aydin

KD 04:35:14

17:30 22:06

Caroline Blom

KD 04:35:14

17:30 22:06

Markus Rydell

KD 00:00:00

Deniz Bulduk

MP 04:33:35

17:32 22:06

Myrna Persson

MP 04:35:14

17:30 22:06

Christina
Karlsson

MP 04:35:14

17:30 22:06

Asiah Altjewa

MP 03:31:31

17:30 - Niklas Gladh MP § 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
21:02 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Stig Bjernerup

L

04:35:14

17:30 22:06

Caroline Rhawi

L

04:35:14

17:30 22:06

Lars Johansson

L

04:35:14

17:30 22:06

Eber Vikström KD § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Dag Ahlse

C

04:35:14

17:30 22:06

Johan Lunnelie

C

04:35:14

17:30 22:06

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2019-04-25 – Närvaro ersättare
Sammanträdestid: 2019-04-25 17:30:57 - 2019-04-25 22:06:12
Namn

Parti Närvaro Tid

Ersatte

Shafqat Khatana S

04:35:14

Serkan Köse S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64,
17:30 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
22:06
63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Taina Virta

S

04:35:14

Juliana Lahdou S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64,
17:30 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
22:06
63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Adnan Issa

S

04:35:14

17:30 Youbert Aziz S § 46, 47, 48, 47, 48
22:06

Melissa Besara

S

04:35:14

Tuva Lund S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64, 61,
17:30 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
22:06
65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Tomas
Bergqvist

S

04:35:14

Emanuel Ksiazkiewicz S § 46, 47, 48, 47, 48,
17:30 49, 63, 64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
22:06
59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Fanny Larsson

S

00:00:00

Bo Johansson

S

00:00:00

Maria Mendoza S

04:35:14

Kimiya
Espahbodi

S

00:00:00

S

Christina Zedell S § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
17:30 04:35:14
64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
22:06
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Leyla Öztürk

S

Viktoria Dymenou Wallén S § 46, 47, 48, 47,
17:30 - 48, 49, 63, 64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
04:35:14
22:06 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71,
72

Arian Vassili

S

04:16:02

17:50 22:06

Bengt Kring

M

04:33:49

Kia Hjelte M § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64, 61,
17:32 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
22:06
65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Michael Erikson M

04:35:14

17:30 Ufuk Sen M § 46
22:06

Helle Larsson

M

04:35:14

17:30 22:06

Lennart Lauberg M

04:35:14

17:30 22:06

Elias Tony

17:30 Maria Gawell Skog S § 46, 47, 48, 47
22:06

Marie Spennare M

04:35:14

Johan Fredin

00:00:00

M

17:30 22:06

Josefin Norrgård TUP 00:00:00
Thomas
Karlsson

Karin Nakamura Lindholm TUP § 46
17:30 - Rita Ilomäki TUP § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
TUP 04:35:14
22:06 64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Pia Markie
Ghareb

TUP 00:00:00

Roland Forsman TUP 00:00:00
Margareta
Zethraeus

TUP 00:00:00

Lars Holmberg

SD

Robert Stenkvist SD § 46
Sergius Peter Himmelving SD § 46
17:30 04:35:14
Niklas Lekander SD § 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
22:06
56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69,
70, 71, 72

Anne
Rosensvärd

SD

00:00:00

Kristoffer
Szubzda

SD

00:00:00

Inger Tuvell

SD

04:35:15

Stefan Andersen SD

00:00:00

Monica Brundin V

04:35:15

Hampus
Byström

V

00:00:00

Therese
Karlsson

V

03:18:48

Björn Pettersson V

00:00:00

Nils Ahlin SD § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63, 64,
17:30 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
22:06
63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72
17:30 Kerstin Amelin V § 46, 47, 48, 47, 48, 49
22:06

17:30 20:49

Ebtesam Zino

KD 04:35:15

Aday Bethkinne KD § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
17:30 64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
22:06
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Eber Vikström

KD 04:35:15

Markus Rydell KD § 46, 47, 48, 47, 48, 49, 63,
17:30 64, 61, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
22:06
62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Leena-Karie
Zetterlund
Nilsson

KD 04:35:15

17:30 22:06

Niklas Gladh

MP 04:35:15

17:30 - Asiah Altjewa MP § 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
22:06 63, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Kristina Dellrud MP 04:35:15

17:30 22:06

Helene
Wåhleman

L

04:35:15

17:30 22:06

Ing-Marie
Viklund

L

04:35:15

17:30 22:06

Eva Lundholm

C

04:35:15

17:30 22:06

Camilla
Eriksson

C

03:12:32

17:30 20:43

