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Tid Tisdag 2020-04-14, Kl 18:30   
 

Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 (Stange)  
 
 

Sammanträdet kommer beslutas att vara stängt för allmänheten 
 

Ärenden 

Justering 
 
 

1 Beslut om stängda nämndsammanträden för allmänheten i en digital miljö 

2 Anmälan av beslut i kommunfullmäktige att tillåta deltagande i de politiska  

organens sammanträden på distans 

3 Motion (återremitterad från kommunfullmäktige) - Flera infartsparkeringar i  

Tullinge 

4 Slutredovisning av aktivitetsplan för värdegrunden och jämlikt Botkyrka  

2019 - 2021 

5 Aktivitetsplan 2020 – 2021 för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka 

6 Slutrapporter av projekten 6014, 6024, 6031, 6036 och 6061 

7 Yttrande över Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändring 2020/2021 

8 Delegationsbeslut 

9 Anmälningsärenden                                                                                                                                

10 Förvaltningsdirektören informerar 
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Bygglovsärenden enligt särskild lista 

 
 
 
Gabriel Melki Olov Lindquist 
Ordförande Nämndsekreterare 
 
Gruppsammanträden 
S, KD, MP, L och C träffas den 7 april kl. 18:00 i Uttran, plan 4,  
kommunalhuset, samt den 14 april kl. 17:30 i konferensrum 3 (Stange),  
kommunalhuset, Tumba. 
 
M, TUP och SD träffas den 14 april kl. 17:30, Mellanrummet, plan 7,  
kommunalhuset, Tumba 
 
OBS!  
Ordföranden respektive 2:e vice ordförande bestämmer om och i så fall 
hur gruppmötena ska genomföras. Respektive gruppmöten kan komma 
att ställas in p.g.a. den rådande situationen, alternativt ordnas via Teams.  
Särskilt meddelande om detta kommer meddelas av ordföranden  
respektive 2:e vice ordföranden.   
 
För er som kommer vara fysiskt närvarande på sammanträdet bjuder vi dock 
som vanligt på kaffe/te och smörgås från kl. 17:00, Helges restaurang,  
kommunalhuset, Tumba. 
 
Vänligen meddela ev. förhinder till Olov Lindquist, tel. 076-139 11 10, 
olov.lindquist@botkyrka.se  
 
Övrig information: 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämndsammanträden ska kunna ske i 
digital miljö. Men eftersom nämndens ledamöter och ersättare totalt sett är 26 
personer kan det föreligga utmaningar att genomföra sammanträdet på  
distans. Presidiet kommer att närvara fysiskt och oavsett om man vill delta 
fysiskt eller digitalt ska detta anmälas i förväg senast skärtorsdag  
2020-04-09.  
 
OBS! Om du tillhör någon riskgrupp bör ska du enligt Folkhälsomyndig-
hetens rekommendation stanna hemma.  
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