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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 149
Ettårsplan 2014 (KS/2013:458, KS/2013:21)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1.

Fastställa kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2014.

2.

Fastställa skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre.

3.

Anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för resultatutjämningsreserv (RUR).

4.

Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren 20102012 till en resultatutjämningsreserv.

5.

Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom
den egna budgetramen.

6.

Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4 577 miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB,
Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

7.

Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen
som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara:

7.1) AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
7.2) Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
7.3) Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
7.4) Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
7.5) Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen
till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.
8.

Fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 410 miljoner kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Fastställa ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB,
Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinning AB, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar för 2014 till 318 miljoner kronor.

Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 201 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat förslag till ettårsplan för 2014 till kommunstyrelsen. Förslaget redovisar
ett resultat på 43 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag. Investeringarna uppgår till
361 miljoner kronor vilket medför ett behov av ökad upplåning med 95 miljoner kronor.
Skattesatsen för 2014 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och
13 öre.
Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2014 som
lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden
2014-2017.
Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2014. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 577 miljoner kronor för 2014, vilket innebär en
höjning med 77 miljoner kronor i förhållande till 2013.
Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen
föreslås uppgå till 2 500 miljoner kronor och för Upplev Botkyrka AB och
Hågelbyparken AB till 15 respektive 10 miljoner kronor för 2014.
Kommunens nettoåtagande för Söderenergi AB uppgår oförändrat till 1 102
miljoner kronor. Bruttoupplåningen kan överstiga detta belopp för lån som
garanterats av Södertälje kommun enligt tidigare beslut om finansiering av
Söderenergis kraftvärmeprojekt. I beloppet ingår därmed även kommunens
upplåning för finansiering av Söderenergis kraftvärmeprojekt som vidareutlånas till Handelsbanken Finans AB.
För Södertörns Energi AB föreslås en borgensram på 1 410 miljoner kronor.
Av detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för 1
350 miljoner kronor för ett lån hos Kommuninvest.
Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2014
fastställas till 318 miljoner kronor vilket innebär en utökning med 43 miljoner kronor jämfört med innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-24.
Yrkanden

Katarina Berggren m.fl. (S), Elisabeth Nobuoka Nordin m.fl. (MP) och Mats
Einarsson m.fl. (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till ettårsplan 2014.
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Jimmy Baker m.fl. (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till ettårsplan
2014, bilaga.
Petja Svensson (M) yrkar avslag på den delen i det Moderata förslaget som
föreslår en skattesänkning och bifall till kommunstyrelsens förslag till oförändrad skattesats.
Anders Thorén m.fl. (TUP) yrkar bifall till Tullingepartiets förslag till
ettårsplan 2014, bilaga.
Lars Johansson m.fl. (FP) yrkar bifall till Folkpartiets förslag till ettårsplan
2014, bilaga.
Östen Granberg m.fl. (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
ettårsplan 2014, bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till ettårsplan
2014, bilaga.
Nils Junker m.fl. (BP) yrkar bifall till Botkyrkapartiets förslag till ettårsplan
2014, bilaga.
Propositionsordning

1. Ställningstagande till skattesatsen: föreligger två förslag till beslut. Dels
kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats för år 2014 om 20 kronor och 13 öre per skattekrona och förslagen från (M) och (KD) om sänkt
skattesats till 19 kronor och 90 öre per skattekrona.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
2. Ställningstagande till låneramen: föreligger två förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag om 4 577 miljoner kronor och (BP):s förslag om 4
300 miljoner koronor ställs mot varandra.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
3. Ställningstagande till kreditramen inklusive borgen och upplåning: föreligger två förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag:
- AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
- Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
- Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
- Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen
till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.
(BP):s förslag:
- AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor inkl. Botkyrka stadsnät.
- Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
- Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor inklusive Hågelbyparken.
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Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen
till kommunens bolag) föreslås uppgå till 700 miljoner kronor.
.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
4. Ställningstagande till att-satser under särskild proposition:
(M):s 10:e att-sats, (FP):s 10:e att-sats och (KD):s 12:e att-sats: bifall mot
avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(M):s 13:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(FP):s 11:e att-sats, (KD):s 11:e att-sats, (TUP):s 10:e att-sats och (SD):s
13:e att-sats: bifall mot avslag: Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(BP):s 9:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(BP):s 10:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
(BP):s 11:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar avslå (BP):s 11:e att-sats röstar
ja. Den som vill bifalla förslaget röstar nej. Voteringen utfaller med 49 jaröster, 7 nej-röster. 5 platser är vakanta, bilaga.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat avslå (BP):s 11:e att-sats.
Propositionsordning, fortsättning

(BP):s 12:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar avslå (BP):s 12:e att-sats röstar
ja. Den som vill bifalla förslaget röstar nej. Voteringen utfaller med 49 jaröster, 4 nej-röster, 3 avstår och 5 platser är vakanta, bilaga.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat avslå (BP):s 12:e att-sats.
Propositionsordning, fortsättning

(BP):s 13:e att-sats: bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget.
Därefter ställer kommunfullmäktiges ordförande samtliga förslag till ettårsplaner mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar anta ettårsplan för 2014 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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YRKANDE
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige
2013-11-04
Ärende 201

Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för 2014. Vår budget
präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för
barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även
ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 23 öre, ett förslag som såväl ökar den
egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till
skattebetalarna själva.
Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka
upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar och
avyttrandet av kommunala fastigheter.
Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler
ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv
hållning till skapandet av nya villatomter i kommunen.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild
proposition)
att

kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2014

att

kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 19 kronor och 90
öre

att

anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv

att

reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren 2010-2012 till
en resultatutjämningsreserv

att

nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den
egna budgetramen.

att

kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577 miljoner kronor
uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för
Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för
kommunens internbank

att

den totala kreditramen, inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara:
1.

AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.

2.

Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.

3.

Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Sid 1

4.

Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor

5.

Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor

6.

Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800
miljoner kronor.

8.

Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB,
Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB,
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till
318 miljoner kronor.

att

kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en
utvärdering av internbanken

att

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

att

fastställa att respektive nämnds nettoram enligt Moderaternas förslag också skall
utgöra anslagsbindningsnivå, samt

att

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

Jimmy Baker

Sid 2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig:
Kommunfullmäktige beslutar:
att

Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till
ettårsplan för 2014.

att

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor
och 13 öre.

att

anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv.

att

reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren
2010-2012 till en resultatutjämningsreserv.

att

nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar
inom den egna budgetramen.

att

kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577
miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta
inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi AB och
Upplev Botkyrka AB inom ramen för kommunens internbank.

att

den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för
bolagen som ingår i kommunens internbank, ska under 2014 vara:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800
miljoner kronor.
8. att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1 410 miljoner
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB,
Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB,
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till
318 miljoner kronor.
att

Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att
långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Botkyrka 2013-11-04
Anders Thorén (TUP)

1

YRKANDE
Ettårsplan 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig:
1. Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan
för 2014.
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor
och 13 öre.
3. Anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv.
4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren
2010-2012 till en resultatutjämningsreserv.
5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar
inom den egna budgetramen.
6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4577
miljoner kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar
upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB
inom ramen för kommunens internbank.
7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för
bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AB Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
Söderenergi AB 1 102 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor
Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 800 miljoner
kronor.

8. Att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1410 miljoner jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
9. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden till SYVAB,
Södertörns Fjärrvärme AB, SRV Återvinnings AB,
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar fastställs för 2014 till
318 miljoner kronor.
10. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en
utvärdering av internbanken.
11. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att
långsiktigt minska kommunens låneskuld.
Lars Johansson

Yrkande
Sverigedemokraternas förslag till beslut:
att Kommunfullmäktige faställer Sverigedemokraternas förslag till
Ettårsplan för 2014.
att Kommunfullmäktige faställer skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre.
att anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv.
att reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åran 2010-2012 till en
resultatutjämningsreserv.
att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna
budgetramen.
att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.
att minska bidraget till Cirkus Cirkör
att få fler i arbete - egenförsörjning.
att fler vuxna finns i skolan , förskolan och fritidshem.
att minska utanförskapet genom assimilering av invandrarna.
att öka kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.
att kommunens egna upplåning minskar med 41,7 miljoner kronor.
att Kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska komunnens
låneskuld.

Vi Sverigedemokrater yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

YRKANDE
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige

Ärende 201 Ettårsplan 2014 (ks/2013:458)
Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2014 i balans samtidigt som vi föreslår att skattesatsen
fastställs till 19,90 öre per skattekrona.
Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 procent den lägsta skattesatsen medan de
högsta kommunala skattesatserna finns i Botkyrka och Södertälje med 20,13 procent. Samtidigt har
Botkyrka under de 14 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i
och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme för en skattesänkning.
För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt
är
särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv
för både nya invånare och investerare att leva och verka i. Vi föreslår därför en skattesänkning på 23
öre, vilket
motsvarar ca 33 miljoner kronor, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok.
Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering och mindre och
effektivare central administration.
Vår skattesänkning kommer att finansieras genom en effektivisering på total driften med 0,5 procent,
vilket motsvarar ca 22 miljoner kronor samt en ökning av exploateringen med ca 6 miljoner kronor
och en
minskning av KS/KF förfogande reserv med 5 miljoner kronor. Med en skattesats på 19,90 procent
kommer Botkyrka att klättra upp 5-6 placeringar i ”skatteligan” bland Stockholms läns kommuner och
hamna på
samma nivå som grannkommunen Salem.
Beträffande investeringar omfördelar vi 4 miljoner kronor totalt. 3 miljoner kronor från de medel som
står till inköp av fordon och maskiner och 1 miljon kronor från IT investeringar för att förstärka
arbetet med dagvattenhantering i Tullinge.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar
1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år 2014.
2) att fastställa skattesatsen för år 2014 till 19,90 per skattekrona.
3) att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna
budgetramen.

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

131104-2201-yrk(kd) budget 2014

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Organisationsnummer 815601-0780
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se

Sid 2(2)

4) att beloppsramen för upplåning under 2014 fastställs till 4,577 miljarder kronor, inklusive den
upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och
Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
5) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara:
1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor.
2. Söderenergi 1 102 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.
4. Hågelbyparken AB 10 miljononer kronor
5. Botkyrka stadsnät AB 150 miljoner kronor
6) att Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens
bolag föreslås uppgå till 800 miljoner kronor.
7) att fastställa borgensramen för 2014 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett
högsta
lånebelopp om 1 410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.
8) att ramen för kommunens övriga borgensåtaganden fastställs för 2014 till 318 miljoner kronor.
9) att anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv (RUR).
10) att reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren 2010-2012 till en
resultatutjämningsreserv.
11) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska
kommunens låneskuld.
12) att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av
internbanken

Botkyrka 2013-11-04

Stefan Dayne (kd)

Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
(Text skrivet i fet stil ska ställas under särskild proposition)
1. Fastställa Botkyrkapartiets förslag till ettårsplan för 2014
2. Fastställa skattesatsen för 2014 till 20 kronor och 13 öre
3. Anta ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” inklusive regler för
resultatutjämningsreserv, RUR.
4. Reservera 50 miljoner kronor av resultaten i boksluten under åren
2010-2012 till en resultatutjämningsreserv.
5. Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelning inom den egna
budgetramen
6. Kommunstyrelsen får under 2014 inom en total låneram på 4,3 miljarder
uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för
Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för
kommunens internbank
7. Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank ska under 2014 vara:
• Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor, inkl. Botkyrka Stadsnät
• Söderenergi 1 102 miljoner kronor
• Upplev Botkyrka AB 10 miljoner kronor, inkl. Hågelbyparken AB
• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning
till kommunens bolag) föreslås uppgå till 700 miljoner kronor.
8. Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden fastställs för 2014 till 300
miljoner kr
9. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja amortering på låneskulden med 150
miljoner kronor under 2014
10. Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten med konsekvensbeskrivning av en skattesänkning med 25 öre under 2015/16
11. Inga medel avsätts under 2014 till projekten Hågelbyparken eller Skårdal
12. Kommunen garanterar ökat utrymme för ridsporten vid Skrefsta och
Hågelby
13. Kommunen upprättar en saneringsplan för skyddande av vattentäkter och
sjöar

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas

2013-11-21 18:11:17
Voteringsresultat
Ärende: 149. Ettårsplan 2014 (BP):s 11:e att-sats.
Ja:49 Nej:7 Avstår:0
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Anna-Marie Carlsson

M

Ja

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

S

Ja

Serkan Köse

S

Ja

Jens Sjöström

S

Ja

Jill Melinder

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Arzu Alan

S

Ja

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Maria Gawell Skog

S

Ja

Youbert Aziz

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Jimmy Baker

M

Ja

Petja Svensson

M

Ja

Christina Tibblin

M

Ja

Yngve R K Jönsson

M

Ja

Kia Hjelte

M

Ja

Therese Lind

TUP Nej

Anders Thorén

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Karin Pilsäter

FP

Ja

Stig Bjernerup

FP

Ja

Lars Johansson

FP

Ja

Robert Stenkvist

SD

Nej

Östen Granberg

SD

Nej

Aram El Khoury

KD Ja

Stefan Dayne

KD Ja

Sikander Butt

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Shafqat Khatana

S

Ja

Siv Persson Trogen

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Ja

Stefan Löfstad

M

Ja

Leif Wirmark

M

Ja

Stina Lundgren

M

Ja

Michael Erikson

M

Ja

Lars Robin

M

Ja

Elisabet Thorén

TUP Nej

Elisabeth Nobuoka Nordin MP Ja
Ronnie Andersson

V

Ja

Bo Jansson

V

Ja

Nils Junker

BP

Nej

Sandra Foltas

BP

Nej

Totalt antal röstande:56
Potentiellt antal röstande:56
Vakanta:5

2013-11-21 18:14:09
Voteringsresultat
Ärende: 149. Ettårsplan 2014 (BP):s 12:e att-sats
Ja:49 Nej:4 Avstår:3
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Anna-Marie Carlsson

M

Ja

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

S

Ja

Serkan Köse

S

Ja

Jens Sjöström

S

Ja

Jill Melinder

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Arzu Alan

S

Ja

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Maria Gawell Skog

S

Ja

Youbert Aziz

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Jimmy Baker

M

Ja

Petja Svensson

M

Ja

Christina Tibblin

M

Ja

Yngve R K Jönsson

M

Ja

Kia Hjelte

M

Ja

Therese Lind

TUP Avstår

Anders Thorén

TUP Avstår

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Karin Pilsäter

FP

Ja

Stig Bjernerup

FP

Ja

Lars Johansson

FP

Ja

Robert Stenkvist

SD

Nej

Östen Granberg

SD

Nej

Aram El Khoury

KD Ja

Stefan Dayne

KD Ja

Sikander Butt

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Shafqat Khatana

S

Ja

Siv Persson Trogen

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Ja

Stefan Löfstad

M

Ja

Leif Wirmark

M

Ja

Stina Lundgren

M

Ja

Michael Erikson

M

Ja

Lars Robin

M

Ja

Elisabet Thorén

TUP Avstår

Elisabeth Nobuoka Nordin MP Ja
Ronnie Andersson

V

Ja

Bo Jansson

V

Ja

Nils Junker

BP

Nej

Sandra Foltas

BP

Nej

Totalt antal röstande:56
Potentiellt antal röstande:56
Vakanta:5

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 150
Förslag till ändringar i renhållningstaxan 2014
(KS/2013:403)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för
år 2014, så som det framgår av skrivelse 2013-06-11 från SRV återvinning
AB.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 202 lämnat ett förslag till beslut.
SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2014. Den generella höjningen av avgifterna föreslås bli 3 %,
med höjningar som växlar mellan olika slags tjänster. Förändringar gäller
framför allt sorteringen av matavfall.
SRV:s fem ägarkommuner har en gemensam avfallsplan. Ett av målområdena i planen är återvinning av matavfall och det är bra att avgifterna fortsätter att trimmas på ett sätt som stimulerar till återvinning. För att påverka
beteenden behöver dock incitamenten stärkas ytterligare. Detta gäller också
för andra målområden i avfallsplanen. Ska taxa och avgifter styra i riktning
mot uppsatta mål behöver taxestrukturen också vara begriplig och lätt att
sätta sig in i som medborgare. I ett nästa steg behöver hela strukturen i renhållningstaxan bli förändrad. Det ska vara lätt att göra rätt för Botkyrkaborna. För att klara målen är det också viktigt att SRV och ägarkommunerna
närmare utvecklar förutsättningarna för att genom avgifterna skapa en stabil
ekonomisk grund för den verksamhetsutveckling som behöver ske.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-22.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2013-10-16 § 37.
Yrkanden

Birgitta Mörk (S), Yngve RK Jönsson (M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

6[22]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 151
Fördelning av politiska resurser (FP) (KS/2012:492)
Beslut

Det förstärkta arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön för
Maxwell Mandela (FP) kopplat till hans arbete som ledamot i demokratiberedningen upphör 2013-11-30.
De medel som frigörs fördelas i sin helhet till Bo H Samuelson (FP). Arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplas till hans arbete som
ledamot i utbildningsnämnden och börjar gälla 2013-12-01.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 203 lämnat ett förslag till beslut.
Under mandatperioden disponerar oppositionen 2,75 heltidsresurser för politisk ledning. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-04 § 31 att Maxwell
Mandela (FP) får ett arvode motsvarande 5 % av en kommunalrådslön
kopplat till hans arbete som ledamot i demokratiberedningen.
Förslaget innebär att Maxwell Mandela fr.o.m 2013-12-01 inte längre ska
uppbära dessa resurser. De frigjorda medlen ska i sin helhet fördelas till Bo
H Samuelson (FP) och vara kopplat till hans arbete som ledamot i utbildningsnämnden.

7[22]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 152
Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige (KS/2013:253)
Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 204 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har lämnat ett antal uppdrag till
nämnder och förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen redovisar status
för uppdrag som är under beredning i en sammanställning 2013-11-18.
Uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen redovisas inte.
Uppdrag som gäller planerings- och exploateringsärenden bevakas i särskild
ordning.

8[22]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 153
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2013:224)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 205 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka motioner som
ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisningen per den 13 oktober 2013 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.

9[22]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 154
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2013:225)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 206 lämnat ett förslag till beslut.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år, i april och oktober, redovisa för fullmäktige vilka medborgarförslag
som ännu inte har beretts färdigt.
Av redovisning per den 16 oktober 2013 framgår vilka medborgarförslag
som för närvarande bereds.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 155
Svar på motion - Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun (FP) (KS/2012:565)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (FP), (M), (TUP), (BP) och (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Ärende

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 207 lämnat ett förslag till beslut.
Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-0124 § 17 en motion – Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun. Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ska
anställa två fritidsledare på två av våra vård- och omsorgsboenden och om
utfallet blir bra utöka verksamheten till samtliga vård- och omsorgsboenden.
Motionären anför att den sociala samvaron är viktig för våra äldre och att
fritidsledare skulle kunna bidra till ett aktivt och socialt liv som främjar såväl fysisk som psykisk hälsa.
Vård- och omsorgsnämnden har 2013-05-21 § 48 yttrat sig över motionen.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Nämnden framför att vård- och omsorgsboenden i Botkyrka har ett brett utbud av kulturella och sociala insatser. Under 2012 har utbudet breddats än
mer både avseende individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. Vidare har
varje boende ett kulturombud och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
med att utveckla den rollen för att än mer stärka de sociala insatserna. Alla
dessa insatser och mycket annat som sker inom ramen för sociala och kulturella aktiviteter för äldre tillgodoser väl motionärens intentioner.
Yrkanden

Stig Bjernerup (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Kia Hjelte (M) och Petja Svensson (M) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Aram El Khoury (KD) och Nils Junker (BP) yrkar bifall till motionen.
Mattias Gökinan (S), Gabriel Melki (S) och Katarina Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

11[22]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande voteringsproposition: Den som vill rösta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 32 jaröster, 25 nejröster
och 4 platser är vakanta, bilaga.
Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.

12[22]

YRKANDE
Svar på motion - Fritidsledare till våra vård- och omsorgboende i Botkyrka kommun
Förslag till beslut
att motionen bifalls
Motivering
Mycket är bra på våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun men vi måste ständigt
sträva mot att utveckla verksamheten. Det sociala livet på våra vård- och omsorgsboende kan
bli bättre. På ålderns höst förtjänar alla en värdig tillvaro och vård men även att få ”leva livet
hela livet”. Huvuduppgift för äldreomsorgen är vård och omsorg i ordinärt eller särskilt
boende med vi bör anstränga oss ytterligare och sätta ribban högre för att erbjuda dem ett gott
liv.
Den sociala samvaron är viktig för alla i stort och särskilt viktigt för våra äldre. Ett aktivt och
socialt liv bidrar till att den fysiska och psykiska hälsan upprätthålls. Regelbunden fysisk
stimulans kan förbättra den kognitiva funktionen och kan bland annat förebygga demens och
benskörheten hos våra äldre. Men det ger även livskvalité och en guldkant i tillvaron. Det är
mot den bakgrunden som vi föreslagit att fritidsledare ska anställas på samtliga vård- och
omsorgsboenden i kommunen.
Folkpartiet avsätter i sin ettårsplan för år 2014 mer pengar till Vård- och omsorgsnämnden än
vad majoriteten gör bla för att kunna anställa fritidsledare. Mot denna bakgrund anser vi att
motionen bör bifallas.

YRKANDE
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
2013-11-04
Ärende 207 Svar på motion – fritidsledare till våra vård- omsorgsomboende i Botkyrka
kommun (FP) ( KS/2012:565)
Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-24 § 17 en
motion – Fritidsledare till våra vård-och omsorgsboenden.
Motionären menar på att det sociala livet på våra vård- och omsorgsboenden kan bli bättre. Vi
moderater håller med och har ofta framfört detsamma.
Vi tycker att det är viktigt att frågan förs upp till kommunfullmäktige och att det genomförs
en ordentlig utredning kring på vilket sätt man kan göra de sociala, kulturella och fysiska
aktiviteterna på våra boenden bättre, mer attraktiva och mer individuellt anpassade.
Vi håller med motionären om att ett aktivt och socialt liv bidrar till att den fysiska och
psykiska hälsan upprättshålls. Det ger en högre livskvalité och sätter en guldkant på tillvaron.
Det är viktigt att det finns ett stort mått av individuell anpassning av aktiviteterna. Många av
de som bor i våra vård- och omsorgsboenden är multisjuka och orkar inte så mycket. Eller så
är man så gammal att man bara vill ta det lugnt och ha det lugnt runt omkring sig.
Det kan räcka med att det bara finns någon vid sängkanten eller att man får lyssna på musik
man gillar - tillsammans med någon.
Vi moderater har frågat Vård- och omsorgsnämnden om att få en redovisning av vilka olika
media det finns på våra boenden och i vilket skick dessa är. Vi har, efter det beslutet fattades,
efterfrågat utredningen vid ett par tillfällen.
Det vore bra att undersöka hur bok-, tidnings-, film- och musikurvalet ser ut? Vilket skick är
det på TV-, DVD-, VHS- eller Blu ray-spelarna? Vilka olika typer av spel finns det?
Ibland kanske det räcker som aktivitet att få lyssna på favoritmusiken, se någon scen ur
favoritprogrammet på TV eller att få hjälp att lägga en patiens.
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta
att

Jimmy Baker

bifalla motionen

2013-11-21 10:03:42
Voteringsresultat
Ärende: 155. Svar på motion - Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka
kommun (FP)
Ja:32 Nej:25 Avstår:0
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Anna-Marie Carlsson

M

Nej

Gabriel Melki

S

Ja

Katarina Berggren

S

Ja

Serkan Köse

S

Ja

Jens Sjöström

S

Ja

Jill Melinder

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Arzu Alan

S

Ja

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Maria Gawell Skog

S

Ja

Youbert Aziz

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Jimmy Baker

M

Nej

Petja Svensson

M

Nej

Lennart Lundell

M

Nej

Christina Tibblin

M

Nej

Yngve R K Jönsson

M

Nej

Kia Hjelte

M

Nej

Mattias Franzén

M

Nej

Carl-Erik Spelmans

TUP Nej

Anders Thorén

TUP Nej

Jörgen Gustafsson

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Bosse Olsson

MP Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Karin Pilsäter

FP

Nej

Stig Bjernerup

FP

Nej

Lars Johansson

FP

Nej

Robert Stenkvist

SD

Nej

Östen Granberg

SD

Nej

Aram El Khoury

KD Nej

Stefan Dayne

KD Nej

Sikander Butt

S

Ja

Björn Pettersson

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Shafqat Khatana

S

Ja

Siv Persson Trogen

S

Ja

Nils Andersson

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Nej

Stefan Löfstad

M

Nej

Leif Wirmark

M

Nej

Stina Lundgren

M

Nej

Michael Erikson

M

Nej

Elisabeth Nobuoka Nordin MP Ja
Ronnie Andersson

V

Ja

Bo Jansson

V

Ja

Nils Junker

BP

Nej

Sandra Foltas

BP

Nej

Totalt antal röstande:57
Potentiellt antal röstande:57
Vakanta:4

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 156
Svar på motion - Fler ungdomar i jobb (FP) (KS/2012:237)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 208 lämnat ett förslag till beslut.
Lars Johansson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201204-26 § 53 en motion – Fler ungdomar i jobb. Motionären föreslår att kommunen i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken
som idag har en mycket sammanpressad lönestruktur och att kommunen i
egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda ungdomsavtal inom vissa
yrkeskategorier införs för unga.
Motionären anför att en ökad lönespridning med relativt sett lägre ingångslöner skulle förbättra möjligheterna för unga att få det första jobbet. Ungdomsavtalen ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden. Fackliga organisationer och arbetsgivare ska lokalt komma överens om villkoren för ungdomsavtal.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-08-30 § 43.
Personalutskottet har 2013-06-03 § 8 yttrat sig över motionen.
Motivering

Idag har ca 400 000 personer i Sverige inget jobb att gå till på morgonen. En
stor del av dessa är ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är rekordhög och har
varit det under de senaste åren. Det är bara att konstatera att regeringen har
misslyckats med ungdomsarbetslösheten.
Med en trött regering utan idéer så har vi i Botkyrka genomfört en rad reformer för att möjliggöra att människor och ungdomar kan gå från bidrag till
jobb eller utbildning. Vi har beslutat om ett jobbpaket som 2014 innebär
sommarjobb till alla ungdomar mellan 16 och 18 år, ungdomsgarantin som
gäller från första dagen av arbetslöshet och som inom tre månader ska ge
kommuninvånare mellan 18 och 25 år jobb, praktik eller utbildning. Jobbpaketet omfattar även ett vägledningscenter för att effektivt söka upp och
guida kommuninvånare till jobb eller utbildning. Vuxenutbildning är den
fjärde delen i jobbpaketet som ger kommuninvånare möjlighet att skaffa sig
nya kunskaper för att få ett jobb.
Vi inför också ”komijobb” som är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen i
Botkyrka och kommunen som innebär att människor som har socialbidrag
erbjuds en anställning under 12 månader. Det är utvecklingsjobb med kvalitativa arbetsuppgifter som ska tas fram i samarbete med våra fackliga orga-
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nisationer. Det är en politisk reform som gör att människor har kvar sin förankring på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden delar motionärens uppfattning om att det är svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden,
men framhåller att det ungdomspaket som förvaltningen i dag erbjuder arbetslösa ungdomar i stort motsvarar det motionären föreslår.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har idag arbetsmarknadspolitiska beredskapsanställningar för ungdomar, kommunala ungdomsanställningar och traineeanställningar. Vidare har kommunen tecknat avtal
med Kommunal som möjliggör att anställa ungdomar mellan 16 och 24 år
med en 25 procentig reducering av lägstalön. Slutligen konstaterar förvaltningen att kommunens arbetsgivarstrategi för närvarande är under översyn.
Personalutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad. Personalutskottet
gör sammantaget bedömningen att Botkyrka kommun genom de centrala avtalen, nya anställningsformer, kommunens viljeinriktning med lönesättning
och insatser på Arbets- och kompetenscenter har goda förutsättningar att
möjliggöra ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Svar på motion – Fler ungdomar i jobb (FP)

Folkpartiet har inget annat yrkande än att motionen ska anses besvarad. Det har gått drygt ett
och ett halvt år sedan motionen väcktes. Under den tiden har det träffats en uppgörelse mellan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna som innefattar det
mesta av det som var syftet med vår motion.
Med detta sagt kan vi dock konstatera att den politiska majoriteten i ordförandeförslaget inte
kan hålla fingrarna borta utan blandar in rikspolitiken med synpunkter på den förda
regeringspolitiken. Vad man glömmer är att regeringens politik med sänkta skatter på arbete
gjort att sysselsättningen ökat. Sedan alliansregeringen trädde till i oktober 2006 har antalet
sysselsatta ökat med ca 250 000 personer. Detta visar om något på att vi har en pigg och aktiv
regering.
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§ 157
Svar på motion - Inför praktikpeng till lokala företag (M)
(KS/2013:152)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 209 lämnat ett förslag till beslut.
Christina Lundgren m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-02-21 § 30 en motion – Inför praktikpeng till lokala företag. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen i samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en modell för hur en praktikpeng skulle kunna införas i Botkyrka kommun. Motionärerna menar att en praktikpeng skulle vara ett sätt att i ökad utsträckning
ta emot ungdomar i gymnasieåldern för praktik.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-05-14 § 37 och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-05-14 § 39.
Motivering

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås. Nämnden motiverar
sitt ställningstagande med att det finns risker med att införa praktikpeng för
gymnasieungdomars praktik. Andra grupper som har behov av praktikplatser kan missgynnas, t ex inom vuxenutbildningen, inom yrkeshögskoleutbildningar och inom arbets- och kompetenscenters verksamhet. Marknaden
för praktikplatser är regional och skillnader mellan kommunerna bör därför
inte finnas.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen och
anser att nuvarande system för praktik som bygger på ömsesidighet och socialt ansvar mellan näringsliv och kommun bör behållas. Nämndens bedömning är att ett införande av praktikpeng riskerar bli kostnadsdrivande, att det
inte ger tillräckliga mervärden och att samarbetet riskeras med de mindre företagen.
Yrkanden

Stina Lundgren (M), Mattias Franzén (M), Petja Svensson (M), Yngve RK
Jönsson (M) och Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Ebba Östlin (S), Gabriel Melki (S) och Shafkat Khatana (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 158
Svar på motion - Skolbibliotek - inte bara ett rum med
böcker och datorer (V) (KS/2012:526)
Beslut

Motionen är besvarad.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 210 lämnat ett förslag till beslut.
Mats Einarsson m.fl. (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-11-22 § 159 en motion – Skolbibliotek – inte bara ett rum med böcker
och datorer. Motionärerna föreslår att alla elever i Botkyrka ska säkerställas
tillgång till ett fungerande skolbibliotek, bemannat med för uppdraget utbildad personal.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-03-26 § 23.
Motivering

Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till utbildningsförvaltningens yttrande. Förvaltningen konstaterar att det inte finns några uttalade krav på bemanning av skolbibliotek i den nya skollagen eller dess
förarbeten. Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn hösten 2012 och funnit att Botkyrka kommun har vissa brister avseende elevernas tillgång till
skolbibliotek på några skolor.
Under våren 2013 kommer ett direktiv till en större utredning som ska se
över hur utbildningsförvaltningen ytterligare kan stödja skolbiblioteken.
Grundtanken är att det ska finnas tillgång till skolbibliotek på varje skola alternativt nära tillgång till ett folkbibliotek med adekvat bemanning.
Yrkanden

Mats Einarsson (V) och Robert Stenkvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 159
Svar på medborgarförslag - Utse en "ambassadör" för
kommunen (KS/2012:533)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att under
2014 inrätta ett ambassadörsnätverk.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-11-04 § 211 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-12-13 § 177 ett
medborgarförslag – Utse en ”ambassadör” för kommunen. Förslagsställaren
vill att kommunen årligen utser en ambassadör bland företagare och medborgare i kommunen. Ambassadören ska ha i uppgift att marknadsföra
kommunen i olika sammanhang.
Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet har yttrat sig över medborgarförslaget 2013-02-04.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker medborgarförslaget. Botkyrka
kommun och dess kommunikationsenhet arbetar med att skapa ett koncept
för hur kommunen ska arbeta med ambassadörskap. Målsättningen är att
uppstart sker under 2013.
Målet med ambassadörsnätverket är att skapa goda relationer med nyckelpersoner och genom dem marknadsföra Botkyrka som en attraktiv plats att
bo, verka och leva i.
Yrkande

Katarina Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 160
Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
- Protokoll från Länsstyrelsen 2013-10-22 – Bo Jansson (V), ny ersättare efter Nooshi Dadgostar (V)
- Protokoll från Länsstyrelsen 2013-11-12 - Inga-Lill Strömqvist (S) - ledamot efter Peter Nyberg (S), Susanne Persson (S) - ersättare efter Inga-Lill
Strömqvist.
Svar på medborgarförslag

- Förbättra lekplatsen mellan Vattravägen och Granbacken,
dnr KS/2012:551
Beslut: Avslag
- Anlägg en trottoar på Katrinebergsvägen, Tullinge, dnr KS/2013:135
Beslut: Bifall
- Återvinningsstation i Eldtomta, Grödinge, dnr KS/2013:159
Beslut: Besvarat
- Fler datorer som hjälpmedel i skolan – ge de datorer som inte köpts ut av
avgående klasser till yngre elever som behöver en egen dator,
dnr KS/2013:344
Beslut: Besvarat
- Spola Norsborgs basketplan vintertid för skridskoåkning, dnr KS/2013:321
Beslut: Besvarat
- Bygg ett utegym i närheten av S:t Botvids gymnasium, dnr KS/2013:369
Beslut: Bifall

19[22]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-21

§ 161
Valärenden (KS/2013:19)
Följande avsägelser har inkommit:
Yasmin Sherif (S), suppleant i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum, MKC
Mohamed Benmakhlouf (S), ledamot i dialogforum Alby
Mohamed Benmakhlouf (S), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Susanne Persson (S), ersättare i kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna och hemställer hos Länsstyrelsen
om ny sammanräkning efter Susanne Persson (S).
Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval:
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Annika Hiltunen (M)
Helle Larsson (M)
Betesvägen 12
147 42 TUMBA
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Shakhlo Altieva (MP)
Erik Frostegren (MP)
Körsbärsvägen 2B
146 48 TULLINGE
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot och vice ordförande efter Nooshi Dadgostar (V)
DIALOGFORUM FITTJA t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Bekir Uzunel (V)
DIALOGFORUM TUMBA-STORVRETEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Guillermo Ferrada (S)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Suheer Sherif (S)
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STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITIUT OCH MUSEUM t o
m 2014-12-31
Suppleant efter Yasmin Sherif (S)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2014-12-31
Ledamot efter Mohamed Benmakhlouf (S)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Mohamed Benmakhlouf (S)
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§ 162
Nya medborgarförslag
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- Sätt nät på målen samt staket runt fotbollsplanen vid Hirdvägen - Väpnarvägen i Norsborg, dnr KS/2013:612
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Förstärk belysningen vid övergångsstället vid korsningen nedanför Fogdebacken i Alby, dnr KS/2013:613
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Ordna en brygga med sittplats vid Aspen nedanför Norsborgsvägen, dnr
KS/2013:622
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Anlägg en ramp/skenor vid trapporna mellan Hallundavägen och idrottsplatsen i Norsborg, dnr KS/2013:623
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Laglig grafittivägg på planket utmed tunnelbanedepåarbetsplatsen längs
Hallundavägen i Norsborg, dnr KS/2013:624
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
- Gör en Botkyrkaapplikation för smarta telefoner m.m., dnr KS/2013:634
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Inled kommunfullmäktiges sammanträden med diktläsning,
dnr KS/2013:633
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kommunledningsförvaltningen.
- Belysning på befintliga elstolpar vid busshållsplatsen Haga, Bröta i Grödinge - buss 729, dnr KS/2013:637
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bygg en stor lekpark i Hallunda, dnr KS/2013:652
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Höj habbersättningen inom daglig verksamhet, dnr KS/2013:657
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
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