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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 35
Svar på interpellation - tillsynen av försäljning av receptfria
läkemedel i Botkyrka kommun (KD) (KS/2012:176)

Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Aram El Khoury (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201203-29 § 34 en interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
– tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel i Botkyrka kommun.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Maria Gawell Skog (S) besvarar interpellationen.
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§ 36
Svar på interpellation - Tumba äldreboende (M)
(KS/2012:188)

Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Kia Hjelte (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-29 §
34 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Tumba äldreboende.
Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) besvarar interpellationen.
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§ 37
Revisionsberättelse för 2011 (KS/2012:221)

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
under år 2011. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de
aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i.
Revisorerna har den 12 april 2012 lämnat en revisionsberättelse för 2011.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i
enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Särskilt yttrande

Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 38
Årsredovisning för Botkyrka kommun (KS/2012:66)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2011.
Driftkostnader som ombudgeteras till 2012 ska i balanskravutredningen för
2012 täckas av 2011 års resultat.
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1,5 miljoner av årets resultat till
kommunens kompetensutvecklingsfond.
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 9 miljoner kronor från kommunens va-fond till en särskild va-investeringsfond för dagvatteninvesteringar.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 54 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning
för verksamhetsåret 2011.
I bokslutet för 2011 är skatteintäkterna endast preliminära och eventuella
avvikelser kommer att påverka resultatet för 2012. De kostnader som ombudgeteras till 2012 ska inte belasta balanskravutredningen för 2012.
Årets resultat innebär ett överskott på 148,9 miljoner kronor. Av detta utgör
dock 25,7 miljoner kronor avkastning på kommunens pensionsavsättning.
Dessutom ingår 25 miljoner som kommunen erhållit som försäkringsersättning för branden i Storvretsskolans sporthall. Då detta inte ska användas för den löpande verksamheten är det driftmässiga utfallet lägre.
Avstämningen mot balanskravet visar ett positivt resultat på 136,6 miljoner
kronor.
I föregående års bokslut avsattes 50 miljoner kronor till en särskild kompetensutvecklingsfond för kommunens personal. Avsikten är att varje år tillgodogöra fonden med ränta beräknat på det genomsnittliga saldot under
året. Saldot under 2011 har varit 50 miljoner vilket med en ränta på 3 procent ger ett belopp på 1,5 miljoner.
Tekniska nämnden föreslår att kommunen inrättar en särskild investeringsfond på 9 miljoner kronor för användande till dagvattenhanteringsprojektet
från och med 2012-01-01. Pengarna överförs från den resultatutjämningsfond som kommunen tidigare inrättat och som före överföringen uppgår till
10,7 miljoner.
Yrkanden
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Katarina Berggren (S), Anna Herdy (V), Bosse Olsson (MP), Serkan Köse
(S) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Särskilda yttranden

Lars Johansson (FP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Anders Thorén (TUP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Östen Granberg (SD), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Ulla-B. Ludvigsson (BP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Aram El Khoury (KD), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Jimmy Baker (M), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 39
Ombudgeteringar (KS/2012:180)

Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 9,3 miljoner kronor på
driftbudgeten och 212,4 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att reducera investeringsramarna för 2012
med 6,0 miljoner kronor för tekniska nämnden med hänsyn till de överskridanden som gjorts under 2011.
De medgivna ombudgeteringarna täcks genom de överskott som redovisas i
bokslutet för 2011.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 55 lämnat ett förslag till beslut.
Om nämnderna inte har kunnat genomföra saker som var planerade i ettårsplanen för 2011 har man möjlighet att ombudgetera medel som satts av för
särskilda ändamål. I vissa fall görs även negativa ombudgeteringar när en
nämnd har överskridit sitt anslag för 2011 och har medel för samma ändamål i ettårsplanen för 2012.
Efter genomgång av nämndernas önskemål har kommunledningsförvaltningen föreslagit att 9,3 miljoner kronor ska ombudgeteras på driftbudgeten
och 212,4 miljoner kronor på investeringsbudgeten. Dessutom föreslås att
tekniska nämndens investeringsanslag för 2012 reduceras med 6 miljoner
kronor med hänsyn till överskridande på motsvarande anslag under 2011.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-27.
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§ 40
Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen återrapportering (KS/2012:191)

Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 56 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 2012-03-28.
Uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen redovisas inte.
Uppdrag som gäller planerings- och exploateringsärenden bevakas i särskild
ordning.
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§ 41
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2012:157)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 57 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 15 mars 2012 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.
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§ 42
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2012:158)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 58 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 15 mars 2012 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
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§ 43
Ny organisation av fritidsverksamheten för 10-12-åringar
(KS/2012:132)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att flytta över huvudmannaskapet för fritidsverksamheten för 10-12-åringar till kultur- och fritidsnämnden vid halvårsskiftet 2012. I samband med detta flyttas hälften av den beslutade ekonomiska ramen för 2012 för verksamheten över till kultur- och fritidsnämnden
från utbildningsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderade reglementen för utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
före halvårsskiftet 2012.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 59 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunen är enligt skollagen (2 kap 2 §) skyldig att bedriva skolbarnsomsorg för alla barn upp till tolv års ålder. För barn mellan tio och tolv år kan
skolbarnsomsorgen även bedrivas i form av öppen fritidsverksamhet.
I Botkyrka drivs eftermiddagsverksamheten (EM) för 10-12-åringar i huvudsak i föreningsdrift, oftast i anslutning till en fritidsgård, men i vissa fall
i skolans lokaler. Utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheten.
I framåtsikten för 2011-2013 har dåvarande barn- och ungdomsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden gemensamt föreslagit att en översyn av den
öppna fritidsverksamheten ska göras. En utredning som nu är genomförd rekommenderar att verksamheten flyttas från utbildningsnämnden till kulturoch fritidsnämnden.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012-02-21 § 12.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2012-03-12 § 30.
Yrkanden

Robert Stenkvist (SD) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Särskilda yttranden

Karin Pilsäter (FP), lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Christina Lundgren (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 44
Svar på medborgarförslag - Anslut Botkyrka kommun till
Sveriges Ekokommuner (KS/2010:419)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 60 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog 2010-11-09 § 216 ett medborgarförslag om att
Botkyrka kommun bör ansluta sig till Sveriges ekokommuner.
Kommunledningsförvaltningen har 2012-02-24 lämnat ett yttrande. Kommunledningsförvaltningen avstyrker medborgarförslaget.
Sammanfattning

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995. Ekokommunernas syfte
är angeläget, men i dagsläget tycks organisationen, åtminstone enligt deras
egen hemsida, vara ganska inaktiv.
Botkyrka kommun bedriver sedan 2004 ett aktivt arbete för hållbar utveckling. Frågan om medlemskap i Sveriges ekokommuner har varit aktuell vid
flera tillfällen men vi har valt att istället ansluta oss till Ålborgdeklarationen
som står för ett bredare angreppssätt på hållbarhetsfrågorna. Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö- och ekologifrågor. Den vanligaste definitionen är ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”
Begreppet hållbar utveckling innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt
beroende av varandra, ekonomi, ekologi och sociala. I arbetet med Ålborgdeklarationen ingår Botkyrka i ett Europeiskt nätverk med drygt 700 kommuner och städer.
Redan 1999 anslöt sig kommunen till Ålborgdeklarationen som är en vidareutveckling av agenda 21. 2004 valde Botkyrka att ta ännu ett steg genom
att även gå in i Ålborg +10 som är ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Ålborg +10 innehåller 50 åtaganden som kommunen därmed har bestämt sig för att uppfylla. Resultatet av arbetet med Ålborg +10 blev sex
hållbarhetsutmaningar samlade i ett dokument som heter ”Ett hållbart Botkyrka”.

12[28]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 45
Svar på motion - Fler tillfällen till spontanidrott vintertid (M)
(KS/2011:409)
Beslut

Kommunfullmäktigen bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna att anlägga utomhusisbanor och en konstfrusen utomhusisbana samt att återkomma med resultatet i nämndens nästa framåtsikt.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 61 lämnat ett förslag till beslut.
Petja Svensson (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-1027 § 176 en motion – Fler tillfällen till spontanidrott vintertid. Motionären
föreslår kommunfullmäktige att besluta att:
- Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att anlägga en eller flera utomhusisbanor på centrala platser runt om
i kommunen,
- Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur en konstfrusen utomhusisbana ska kunna anläggas centralt i Tumba.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-02-13 § 7.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om utredning av förutsättningar för att anlägga och driva spontana vinteridrottsplatser i samverkan
med berörda förvaltningar. Nämnden tillstyrker även att en utredning bör
göras kring frågan om att anlägga en konstfrusen utomhusisbana men utan
att i nuläget fastslå var en eventuell sådan kan komma att placeras.
Yrkande

Petja Svensson (M), Mattias Gökinan (S), Ronnie Andersson (V), Anders
Thorén (TUP), Deniz Bulduk (MP), Östen Granberg (SD) och Helene Wåhleman (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 46
Svar på motion - Ambulerande valövervakare (SD)
(KS/2011:380)
Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 62 lämnat ett förslag till beslut.
Robert Stenkvist (SD) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201110-27 § 176 en motion – Ambulerande valövervakare. Motionären föreslår
att en ambulerande grupp med valövervakare inrättas, som får till uppgift att
kontrollera vallokaler med mera under valdagen. Motionären föreslår också
att ersättningen till valarbetarna ses över.
Valnämnden har yttrat sig över motionen 2012-02-09 § 5.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig i tjänsteskrivelse 2012-01-27.
Sammanfattning

Valnämnden avstyrker motionen med hänvisning till motiveringen i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. Bland annat framförs att en viss
personell förstärkning av valkansliet redan diskuteras och att detta kommer
medföra ökade möjligheter till ökade kontroller av vallokalerna.
Valnämnden har ett särskilt telefonnummer som allmänheten kan nå nämnden via under valdagen. Ersättningsnivån för valarbetarna diskuteras vid
varje val med grannkommunernas valnämnder där målsättningen är att ha
ungefär samma ersättningsnivå i respektive kommun.
Yrkande

Robert Stenkvist (SD) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Baker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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§ 47
Svar på motion - Schemalägg inte sammanträden under
skolloven (M) (KS/2011:429)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 63 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-1124 § 189 en motion – schemalägg inte sammanträden under skolloven. Motionären föreslår att kommunledningen ger förvaltningarna i uppdrag att inte
förlägga sammanträden under eller i anslutning till skolloven.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen upprättar årligen ett förslag till sammanträdesordning inför nästkommande år för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören fastställer
sedan förslaget. Därefter sänds de fastställda tiderna ut till resterande nämnder, beredningar, utskott, råd och kommittéer som sedan själva har att fatta
beslut om sina respektive sammanträdesordningar för det kommande året.
Ambitionen från kommunledningsförvaltningen är att inte förlägga sammanträden till själva lovveckorna. Under 2012 sågs tyvärr ingen annan möjlighet än att förlägga ett av kommunstyrelsens sammanträden till en lovvecka. Att efterkomma motionärens önskemål att inte heller schemalägga i
anslutning till lovveckorna är svårare att åstadkomma då det i praktiken
skulle innebära tre sammanträdesfria veckor vid två tillfällen under vårterminen motsvarande ett tillfälle under höstterminen (en vecka före och en
vecka efter den egentliga lovveckan).
Kommunledningsförvaltningen kommer att inför kommande års planering
uppmana nämnder, beredningar, utskott, råd och kommittéer att undvika att
förlägga sammanträden till skolans lovveckor.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Katarina Berggren (S) yrkar, med ändring av kommunstyrelsens förslag att
motionen ska anses vara besvarad, att motionen ska bifallas.
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§ 48
Svar på motion - Återinför bokbussen (FP) (KS/2011:260)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 64 lämnat ett förslag till beslut.
Benny Ferdinandsson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-09-29 § 150 en motion – återinför Bokbussen. Motionären föreslår att
bokbussen återinförs för att på så sätt lättare tillgängliggöra böcker för barnen i förskolan.
Kultur- och fritidsnämnden har 2012-02-13 § 6 yttrat sig över motionen.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen främst av ekonomiska skäl.
Förvaltningen anför i sitt yttrande att den service som bokbussen utgjorde
mot förskolorna i Botkyrka har ersatts av att bibliotekens barnavdelningar
har intensifierat sina kontakter med förskolorna och att ett fortsatt arbete
sker med att utveckla samarbetet med förskolorna och till att stimulera dem
att besöka biblioteken oftare tillsammans med barnen.
Botkyrka arbetar språkutvecklande på våra förskolor och det innebär att systematiska läsandet är en betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Det ser
olika ut på olika förskolor men ett exempel är sagoprojekt där pedagogerna
tar fram böcker som passar för det speciella temat. Utöver högläsning så får
barnen berätta egna sagoberättelser för varandra eller rita sina sagor.

16[28]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 49
Svar på motion - Rum för demokrati (V) (KS/2008:463)

Beslut

Motionen är besvarad.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden göra en kompletterande inventering av behovet av och tillgången på lättillgängliga möteslokaler över hela kommunen samt att utarbeta övergripande riktlinjer för kommunens åtagande och ambitioner för möteslokaler. Särskild hänsyn ska tas till Interkulturella strategin. Uppdraget
innefattar också att belysa mötesplatser för icke föreningsorganiserade, taxor samt samutnyttjande av lokaler.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 65 lämnat ett förslag till beslut.
Mats Einarsson m.fl. (V) väckte 2008-11-27 § 238 en motion med förslag
att kommunen ska utarbeta en plan för Botkyrkas lokaler för föreningsliv
och demokrati.
Demokratiberedningen har yttrat sig över motionen 2012-03-09 § 16.
Sammanfattning

Demokratiberedningen anser att utvecklingen mot Bocenter, Idéhus och liknande lösningar bidrar till att uppnå motionens syfte men att tillgången på
möteslokaler är ojämnt fördelad i kommunen.. En kompletterande inventering behöver göras.
Resurser som ytterligare kan öka nyttjandegraden är bland annat skollokaler,
bibliotek och Folkets Hus. Beredningen framhåller vidare att kultur- och fritidsnämndens förslag om nolltaxa bör behandlas i kommande flerårsplanearbete. Beredningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
utarbeta övergripande riktlinjer för kommunens åtagande och ambitioner för
möteslokaler och att särskild hänsyn ska tas till den Interkulturella strategin
i arbetet.
Yrkande

Anna Herdy (V) och Jill Melinder (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 50
Svar på motion - Alkoholförebyggande arbete i skolan (M)
(KS/2011:445)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

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

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 § 66 lämnat ett förslag till beslut.
Jimmy Baker (M) och Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-11-24 § 189 en motion – alla skolor måste arbeta aktivt
med alkoholprevention. Motionärerna vill att kommunfullmäktige uppdrar
till utbildningsförvaltningen att säkerställa att samtliga skolor i Botkyrka aktivt arbetar med alkoholprevention.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-02-21 § 9. Folkhälsokommittéen har yttrat sig 2012-03-19 § 2
Sammanfattning

Utbildningsnämnden uttalar att motionen är viktig och vällovlig men menar
samtidigt att samtliga skolor redan arbetar aktivt med alkoholprevention på
olika sätt och att detta säkerställs genom uppföljningar. Utbildningsförvaltningen pekar på att åtaganden finns i Ettårsplan för 2012 som innebär att
stärka det förebyggande arbetet mot tobak, alkohol m.m. och att detta är ett
obligatorium för alla skolor.
Utbildningsförvaltningen anför vidare att stor kompetens finns inom skolhälsovården och elevhälsan som genomför allmänna förebyggande hälsosamtal med eleverna. Skolorna har sedan länge använt sig av Örebro preventionsprogram för att hjälpa föräldrar till tonåringar att reducera drickandet
hos sina barn. Metoden har stora likheter med den i motionen omnämnda
metoden i Öckerö kommun. Slutligen omnämner förvaltningen projektet
”Kraftsamling” som genomförs tillsamman med socialförvaltningen vars
syfte är att hjälpa barn som far illa eller riskerar fara illa, bland annat genom
olika förebyggande insatser.
Folkhälsokommittéen tillstyrker delvis motionen. Socialförvaltningen har
berett ärendet och lyfter fram bland annat att skolan är en mycket betydelsefull arena för alkoholprevention, att alkoholprevention går hand i hand med
skolans uppdrag, att skolor redan idag arbetar aktivt med prevention men att
utvecklingsområden finns.
Yrkanden
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Jimmy Baker (M), Stig Bjernerup (FP) och Lars Johansson (FP) yrkar bifall
till motionen.
Jörgen Gustafsson (TUP) och Nils-Bertil Carlson Estrada (TUP) yrkar bifall
till motionen, bilaga.
Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 51
Anmälningsärenden (KS/2012:10, KS/2009:243,
KS/2008:506)

Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
-

Beslut 2012-04-04 av Högsta förvaltningsdomstolen – prövningstillstånd medges inte för överklagan av kommunfullmäktiges beslut 200901-20 § 7

-

- Beslut 2012-04-04 av Högsta förvaltningsdomstolen – prövningstillstånd medges inte för överklagan av kommunfullmäktiges beslut 200906-16 § 104

-

Länsstyrelsen utser 2012-04-17 Nils-Bertil Carlson-Estrada (TUP) till
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Agneta Hallberg (TUP),
dnr KS/2012:10

20[28]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 52
Valärenden (KS/2012:10)

Följande avsägelser har inkommit:
Juan Guzman (V), ersättare i tekniska nämnden
Karin Nakamura Lindholm (TUP), ledamot i kommunstyrelsen
Inger Olsson (V), ledamot i valnämnden
Inger Olsson (V), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Inger Olsson (V), ersättare i socialnämnden
Hans Nylund (FP), suppleant i styrelsen för Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum, MKC
Caroline Blom (KD), ersättare i kommunfullmäktige
Anna Marmlind (TUP), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning
av Länsstyrelsen för ny ersättare efter Caroline Blom (KD) samt beslutar om
följande fyllnadsval:
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Karin Nakamura Lindholm (TUP)
Anders Thorén (TUP)
Tullinge Strand 72
146 54 Tullinge
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM,
MKC t o m 2014-12-31
Suppleant efter Hans Nylund (FP)
Sirpa Humalisto (FP)
Storskiftesvägen 73
145 60 Norsborg
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Marmlind (TUP)
Per Börjel (TUP)
Bernströmsvägen 30
146 38 Tullinge

21[28]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Jan Johnsson (TUP)
Ann-Margret Karlström (TUP
Skogshemsvägen 54 A
146 36 Tullinge
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Ann-Margret Karlström (TUP)
Dennis Jarl
Vrånvägen 26
146 50 Tullinge
TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Juan Guzman (V)
Marit Strand Pettersen (V)
Lagfartsvägen 12 lgh 1501
145 58 Norsborg
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Olsson (V)
Kerstin Amelin (V)
Vintervägen 18
146 52 Tullinge
För övriga val föreslås bordläggning:
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Ahmed Nuru Hussen (MP)
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
KOMMUNENS REVISORER t o m 2014-12-31
Ledamot efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
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Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND t o m 2014-12-31
Suppleant efter Ardavast Reshdouni (M)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot och 2:e vice ordförande efter Ardavast Reshdouni (M)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Inger Olsson (V)
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§ 53
Nya motioner (KS/2012:247, KS/2012:237, KS/2012:225,
KS/2012:208)

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Förstahjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60 plussarna (S),
dnr KS/2012:208
- Angående kommunpolicy vid förändringar i kommunal service (SD),
dnr KS/2012:225
- Fler ungdomar i jobb (FP), dnr KS/2012:237
- Parkeringsplatser i Skäcklinge i anslutning till direktbussar till Stockholm
(BP), dnr KS/2012:247
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§ 54
Nya medborgarförslag (KS/2012:244, KS/2012:243,
KS/2012:239, KS/2012:236, KS/2012:227, KS/2012:226,
KS/2012:217, KS/2012:210, KS/2012:209, KS/2012:206,
KS/2012:205)

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:
- miljöstationer i Botkyrka, dnr KS/2012:205
Besvaras av kommunfullmäktige
- fågelmatningsplatser i Norsborg, dnr KS/2012:206
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- utöka Storvretsbadet med en utomhusbadanläggning, dnr KS/2012:209
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- gör allmänning till hundrastplats, dnr KS/2012:210
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- övergångsställe på Hallundavägen, dnr KS/2012:217
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- åtgärder mot förslumningen av den offentliga miljön, dnr KS/2012:226
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bajamaja vid Malmtorp, dnr KS/2012:227
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- fler förskolor, fler förskollärare, dnr KS/2012:228
Besvaras av utbildningsnämnden
- lekpark vid förskolan Violen, dnr KS/2012:236
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- stäng av för genomfart av motortrafik på passagen Lönnvägen/Murgrönsvägen, dnr KS/2012:239
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- glesa ut träd m.m., dnr KS/2012:243
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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- skapa en gång- och cykelväg mellan Strandbacken/Sylwanders väg,
dnr KS/2012:244
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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§ 55
Ny interpellation (KS/2012:246)

Beslut

Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till kommunstyrelsens ordförande:

- Angående kulturhus/idéhus i Tullinge (TUP), dnr KS/2012:246
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§ 56
Enkel fråga (KS/2012:245)

Beslut

Den enkla frågan får ställas.
Frågan är besvarad.
Sammanfattning

Anders Thorén (TUP) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) – höjning av kommunalskatten?
Katarina Berggren (S) besvarar den enkla frågan.
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Revisionsberättelse för 2011
Vi i (BP) anser att revisionen av kommunens verksamheter granskats på ett ingående sätt och
instämmer i slutsatser och bedömning, dock vill vi peka på avsnitt som vi ställer oss tveksamma
till.
I första hand gäller det vård- och omsorgsnämndens överskridanden som pågått under de senaste
fyra åren och ännu ej åtgärdats på ett konstruktivt sätt. Här vill vi ta fram att det sannolikt mer rör
sig om för snäva budgetramar än de prognoser som lyfts fram, vilket vi framfört vid flertal
tillfällen.
I revisionsberättelse för 2011 finns även andra objekt medtagna, som otillräcklig intern kontroll
av hantering med betalkort med frågor som ska besvaras av kommunstyrelsen och övriga
nämnder det rör. Vi förutsätter att så sker och delges fullmäktige.
Samma förhållande gäller det som framkommer i revisionsberättelsen angående kontrollen av
anställdas bisysslor som är otillräcklig och som exempel tas 13 fall av potentiellt
förtroendeskadliga bisysslor upp från kommunstyrelsen. Det föreligger skäl att revisionen
påpekar och kommer med anvisningar hur nämnderna ska kunna skapa tydliga riktlinjer för att
förbättra sina rutiner.
Utöver vad som framkommer i revisionsberättelsen vill vi ta fram att ett av kommunens bolag,
Botkyrkabyggen AB, har förvärvat ett nytt dotterbolag Förbandet 2 i Riksten för över ett år sedan
men ännu ej lyft upp bolagsordningen till kommunstyrelsen och fullmäktige, för att utse styrelse
och revisor så att kommunen ska kunna utöva sin lagstadgade ägarstyrning och uppsiktsplikt.
Detta är anmärkningsvärt och jämförbart med dotterbolaget Alfågeln AB då liknande synpunkter
lyftes fram av lekmannarevisorn år 2008 och därefter har detta bolag en bolagsordning som
överensstämmer med kommunallagens krav samt en av fullmäktige utsedd styrelse och
lekmannarevisor.
Vi förutsätter att dessa brister åtgärdas omgående för att liknande situationer inte ska kunna ske i
fortsättningen och självfallet kommer vi noggrant följa utvecklingen av kommunens insatser
fortsättningsvis.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

SÄRSKILT YTTRANDE
Årsredovisning för Botkyrka kommun
Årsredovisningen för Botkyrka kommun är från ett rent kommunorganisatoriskt system ett
stark bokslut med ett gott ekonomisk resultat utifrån förutsättningarna. Naturligtvis är det
otillfredsställande att ungefär en fjärdedel av kommunens intäkter kommer från statliga bidrag
snarare än från kommunens skattebetalare.
Det är också glädande att kommunen går närmare Folkpartiets mål att driften ska kosta 95 %
av kommunens intäkter.
Efter en mångårig förlust i skattekraft visade nu 2011 att kommunens egen skattekraft ökade
med 0,2 % till 88,1 jämfört med riket. Det kan bero på att skattekraften något avstannat av
konjunkturskäl, där Botkyrkas medborgare arbetar i sektorer som är mindre tidigt utsatta
exempelvis tjänstesektorn. Förhoppningsvis har trenden vänt men det är fortfarande långt kvar
att nå upp till snittet i riket för att inte nämna snittet i Stockholms län. Att öka
sysselsättningen och inkomsterna är en ödesfråga både för medborgarna och kommunen i
stort.
Gällande de kommunala bolagen så är Folkpartiet framförallt oroligt för Söderenergi AB. Där
finns utmaningar i att lönsamt kunna producera på en till viss del konkurrensutsatt marknad.
Där känns oroväckande att Botkyrka kommun har en stor direkt utlåning eller
borgensåtaganden till ett bolag som gör ett negativt resultat samtidigt som soliditeten endast
ligger på 6,1 %.
Gällande nämndernas resultat är det naturligtvis Vård –och omsorgsnämnden som sticker ut
som något negativt. Det känns anmärkningsvärt att nämnden fortfarande inte fått sina
kostnader under kontroll och Folkpartiet ser fram emot vad genomlysningen ska visa.
Tyvärr måste konstateras att resultaten i grundskolan fortsatt är mycket låga. Att bara 83 %
når behörighet till gymnasieskolan är långt ifrån tillfredsställande.
Sedan måste det konstateras att det är ytterst förvånande att SKL:s undersökning om eventuell
kommundelning inte överhuvudtaget omnämns i årsredovisningen. Vi utgår från att detta är
ett misstag i arbetet och inget annat.

Kommunfullmäktige

Skärskilt yttrande
2012‐04‐26

Ärende 54: Årsredovisning för Botkyrka kommun
Tullingepartiet har tagit del av årsredovisningen för 2011. Det finns en hel del som är värt att
kommentera.
I början av årsredovisningen sker en redovisning av måluppfyllelsen för 2011.
Att sätta mål är en konst som kräver kunskap och erfarenhet. Mål skall vara realistiska - målen skall
kunna nås även om det krävs ett ordentligt och hårt arbete. Många av de mål som man har satt upp
verkar dock vara långt i från realistiska.
Vidare skriver man på sidan 35 skriver att ”Webbdialog Tullinge breddade dialogen med
Tullingeborna om deras utomhusmiljö”. Skrivningen är anmärkningsvärd. Hur många deltog i
dialogen och hur kan man dra slutsatsen att dialogen breddades?
Majoriteten hävdar att 2011 har varit ett ekonomiskt bra år. I den första meningen står följande:
”Botkyrka fortsätter att uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat”. Så kan man förstås uttrycka det.
Man måste dock komma ihåg att anledningen till det är de stora bidragen kommunen får. Av samma
årsredovisning framgår tydligt att kommunen är starkt bidragsberoende. Om bidragssystemet ändras
av något skäl kan överskottet snabbt vändas till ett underskott. Kommunen erhåller hundratals
miljoner kronor i olika bidrag från bland annat utjämningssystemet och är därigenom väldigt sårbar.
Vi noterar att även fast skattekraften har förbättrats något, så är den låg jämfört med andra
kommuner. Naturligtvis är det bekymmersamt att stora delar av Botkyrkas intäkter kommer från
statliga bidrag istället för kommunens egna skattebetalare. Det finns givetvis inte något parti i
kommunfullmäktige som invänder mot tanken att medborgarna bör ha tillgång till likvärdiga
välfärdstjänster oavsett var i landet de bor. Ökad sysselsättning och högre inkomster för att nå upp
till snittet i Sverige ligger i alla kommuners intresse. Vi utgår från att man strävar efter
självförsörjning, oavsett vilken kommun i Sverige som diskuteras. Botkyrka ligger som bekant
långt från denna idealbild.
Vi kommer inte klara framtidens ekonomiska utmaningar genom att arbeta med bidragsmaximering.
Sådana effekter är inte konstanta utan kan ändras när systemet reformeras och utvecklas.
Utmaningen ligger i att skapa en sund ekonomisk och långsiktig hushållning med egna skattemedel.
Vi vet att Tullinge har en sammanräknad förvärvsinkomst som överstiger kommunen som helhet. I
en nybildad Tullinge kommun blir skatteintäkterna höga. Inkomstnivån i Tullinge är högre än den
garanterade nivån på 115 procent vilket innebär att Tullinge kommer få betala en avgift i
inkomstutjämningen. Tullinge skulle till och med, om medborgarna så vill, ha utrymme att sänka
skatten även om det är marginellt.
Tullinge egen kommun skulle finansieras av Tullingeborna själva, utan att i hög grad vara beroende
av statliga bidrag. Vi skulle kunna fokusera på andra värden än bidragsmaximering via
utjämningssystemet. I debatten hävdas det från de partier som säger nej till en kommundelning att
Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Tullinge inte skulle få del av de statliga bidrag som Botkyrka idag får för sin
befolkningssammansättning. Vi ser dock inte detta som ett problem, vi blir snarare rikare var för
sig, rikare i betydelsen att vi själva får ta ansvar för Tullinge fullt ut.
Anders Thorén (TuP)

Jörgen Gustafsson (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

SÄRSKILT YTTRANDE
Årsredovisning för Botkyrka kommun 2011 (KF/2012:38)
Sverigedemokraterna håller med Katarina Berggren och majoriteten om att det är glädjande
att Botkyrka kommun uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2011. Dock visar
årsredovisningen för 2011 en ganska spretig bild av verksamheten. Nämnderna redovisar
stora avvikelser i förhållande till sina budgetramar. Detta visar att det fortfarande finns flera
områden där kommunen behöver förbättra sig.
Kommunfullmäktige har beslutat om arton övergripande mål inom fyra nyckelområden.
Dessa mål ligger till grund för nämndernas arbete och som ska följas upp löpande och
redovisas i samband med årsredovisningen. Vid granskning av måluppfyllelsen finner vi att
denna har stora brister.

Sverigedemokraterna är kritiska emot att det endast är två delmål av de 18 målen som har
uppfyllts utifrån måluppfyllelsen för 2011.Vi vill särskilt uppmärksamma delmål 14 angående
fossilbränsle. ”Kommunens inköp av fossilbränsle ska år 2015 vara 0 % ”. Delmålet för 2011
har satt till 60 % (2010 var målsättningen 80 % och utfallet95 %) utfallet för 2011 är 94 %
vilket innebär en sänkning av måluppfyllelsen med inte mindre än 19 % i förhållande till
2010. Inte alls bra då kommunen skall föregå med gott föredöme gällande bedrivandet av
verksamheter på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det stora negativa budgetutfallet gällande Vård- och Omsorgsnämnden medför oro angående
Botkyrka kommuns vård- och omsorg av våra äldre och funktionsnedsatta.
Hemtjänsttimmarnas underskott beror på att fler personer behöver mer hjälp. Kanske rent av
att en del äldre skulle behöva äldreboende, eller liknande boende, istället för hemtjänst. Redan
nu har ”externa placeringar” inom äldreomsorgen ökat och medfört ett underskott på 7,4
miljoner. Förvaltningen har därmed inte kunnat placera människor utifrån deras behov, utan
blivit vitesförda från Socialstyrelsen med 2,8 miljoner! Det är inte försvarbart att en kommun
av Botkyrkas storlek inte kan tillhandahålla boende för äldre och funktionsnedsatta
människor.
Vi Sverigedemokrater anser att det för närvarande saknas ca 70 boendeplatser i Botkyrka
kommun för bl.a. demensvårdande boende, och att kommunen snarast ser till att åtgärder
vidtas för att tillgodose behovet.

/Sverigedemokraternas Fullmäktigegrupp
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Årsredovisningen för Botkyrka kommun (KS/2012:66)
Vi i BP har tagit del av föreliggande årsredovisning för 2011 och kan konstatera att kommunen
och dess bolag visar på ett positivt reslutat dock bör man tänka på att de statliga
utjämningsbidragen har stärkt kommunens ekonomi samtidigt som tyvärr den egna skattekraften
legat kvar på en låg nivå.
Vi ser det som positivt att en särskild kompetensutvecklingsfond för kommunens personal har
inrättats som med all sannolikhet kommer ge ett gott resultat om ett par år.
I årsredovisningen framkommer att kommunens soliditet minskat kraftigt och skulderna ökat.
Förklaringen till detta är inrättandet av kommunens internbank, som medfört att ’de ökade
tillgångarna gör att det egna kapitalet i förhållande till de samlade tillgångarna sjunker’.
Dock står det i årsredovisningen att kommunens ekonomiska ställning inte har förändrats i någon
större utsträckning jämfört med 2010. Vi anser att denna redogörelse för kommunens internbank
bör kunna uttryckas bättre i syfte att få klarhet i internbankens roll contra kommunens soliditet
och förhållande till de kommunala bolagen.
Då det gäller nämndernas budgetresultat var dessa i stort sett positiva, med undantag av bl a vårdoch omsorgsnämnd och utbildningsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden har haft och kommer få några svåra år då man måste planera för en
växande äldrebefolkning, något som vi efterlyst vid flertal tillfällen. Orsaken till förra årets
underskott beror till största delen på en alltför lågt satt budget.
I kommunens koncern ingår sammanfattning av bolagen av vilka vi under revisionsberättelsen
framfört att Botkyrkabyggen AB ännu ej lyft bolagsordningen för det nyförvärvade dotterbolaget Förbandet 2 AB i Riksten. Detta bolag har tillgångar på 86 mnkr, varav 85,2 mnkr är
anläggningstillgångar i form av byggnader och mark, vilket kunde ha omnämnts i kommunens
koncernredovisning, då bolaget är ett nytt dotterbolag i Botkyrka AB.
Under Hågelbyparken AB kan vi notera att detta bolag avser att vara operatör för Hågelbyparken
under hela året 2012.
Vi anser att det är tillfälle att en analys genomförs av Hågelbyparken AB då kommunen driver
detta bolag med avsikten att bolaget skall överföras till privat ägare, Familjen Lindgren AB.
Frågor om vad och hur våra skattemedel skall användas till kan självfallet komma upp, varför
analyser av detta och andra projekt bör tas fram i fortsättningen.

Ulla-B. Ludvigsson

Postadress:
Box 239, 147 01 TUMBA
Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA
Tel: 08-530 616 86

Lena Karlsson

Hemsida: www.botkyrkapartiet.se
E-postadress: bp@botkyrkapartiet.se

Pg: 481 77 97-6
Org: 802402-4906

SÄRSKILT YTTRANDE
Årsredovisning för Botkyrka kommun 2011
Presenterad årsredovisning återspeglar den förvaltning som gjorts av majoriteten enligt
de ramar som fastställts av fullmäktige för år 2011.
Vi vill dock peka på några faktorer:
Det ekonomiska resultatet visar ett överskott. Det är bra då det kan medföra en
långsiktigt sund kommunekonomi. Samtidigt framkommer att kommunens skulder
ökade under året
I redovisningen av måluppfyllelsen, vill vi särskilt peka på några oroväckande
tendenser som bör analyseras och tas på stort allvar. Att endast 85% av kommunens
invånare upplever att Botkyrka är en bra kommun att bo, leva och verka i, att 77%
upplever att det är tryggt i deras närområde och att blott 71% av invånarna över 65 år
upplever att det är tryggt att åldras i kommunen är bekymmersamt.
En positiv trend som vi kan glädjas åt, är minskningen av den totala sjukfrånvaron för
kommunens anställda, som är nu nere på 5,7% och det är vår förhoppning att den
fortsätter att minska under år 2012.
När det gäller nämndredovisningen kan vi konstatera att 4 nämnder inte klarat av att
hålla budgetramen. Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden redovisar
stora negativa budgetutfall på 34,6 resp. 24,2 Mnkr. Här kan man identifiera brister i
ekonomistyrning, kvalitetssäkring och uppföljning för bättre effektivitet och kontroll
över kostnaderna.
Vi kristdemokrater är oroade över kommunens ökade skulder som beror bl.a. på en
förhöjd investeringsnivå och ökad upplåning. Låneskulden bör inte stiga årligen och
därför är det av stor vikt att en plan för snabbare avskrivningstakt och återbetalning
upprättas.

Stefan Dayne (kd)

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Besöksadress
Box 251
Munkhättevägen 45
147 01 Tumba Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Organisationsnummer 815601-0780
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039 webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-04-10
Ärende 54

Årsredovisning 2011 (KS/2012:66)

Den politiska majoriteten har, alltsedan maktskiftet 2006, varit tuffa i retoriken kring att
kommunernas ekonomi och förutsättningar är sämre än under tidigare
Socialdemokratiska regeringar. Trots detta gör kommunen ytterligare ett stort överskott.
Räknar man av pensionsavkastningen och ersättningen från försäkringsbolaget blir det
ändå, runt 100 miljoner kronor plus. Det är vidare intressant att förvärvsfrekvensen har
ökat, med förbättrad arbetsmarknad som angiven orsak. Ett tecken på att
alliansregeringens arbetslinje, trots hårda omvärldsförutsättningar, har burit frukt åt
såväl Sverige som Botkyrka. De ökade skatteintäkterna dock täcker nätt och jämnt
nämndernas underskott.
Befolkningsökningen var större än väntat, vilket gav ökade bidrag till kommunen från
utjämningssystemen. Skattekraften har dock, som ett svagt trendbrott, förbättras någon
decimal från 87,9 % till 88,1%. Detta är fortfarande en alltför låg skattekraft för att vara
en expansiv kommun i hjärtat av Sveriges tillväxtmotor - Stockholm.
Den externa upplåningen har ökat och tangerar 3,5 miljarder kronor, en stor faktor i
detta är satsningen på kraftvärme, där vi mer aktivt bör verka för att minska vår
ägarandel, släppa in fler aktörer - och därmed få ned skuldsättningen. Utöver upplåning
har kommunen en pensionsskuld på 1,7 miljarder kronor som kommer att belasta
framtida resultaträkningar när pensionerna faller ut.
Den pensionsavsättning kommunen gjort tidigare har minskat i värde med 10 miljoner
(1,8 %) och förklaringen tillskrivs nedgång på börsen. Här har vi tidigare påtalat att vi
inte bör spekulera med pensionsmedel, utan istället lägga pengarna i räntebärande
papper, förvisso med lägre avkastning men med en betydligt lägre risk.
Botkyrka har generellt en högre öppen arbetslöshet jämfört med riket och länet, lägre
för män än kvinnor. Det är också stora skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda.
Intressant är siffran 3,9 % för 18-24 år trots Socialdemokratiska vallöften. Vi går även
åt fel håll när det gäller tryggheten, vilket varken är bra för de som redan bor här och
inte heller särskilt positivt som faktor att locka nya medborgare att flytta till ett växande
Stockholm. Många Botkyrkabor, 10 %, upplever sig dessutom som diskriminerade,
vilket under alla omständigheter är en alldeles för hög siffra.

Jimmy Baker

SÄRSKILT YTTRANDE
Ny organisation av fritidsverksamheten för 10-12-åringar
Folkpartiet kan ställa sig bakom förslaget att verksamheten organisatoriskt överförs till Kultur
och Fritid. Utredningen bakom visar dock så stora brister i verksamheten totalt sett att den i
dagsläget inte kan anses uppfylla de krav Skollagen ställer för att denna verksamhet ska få ske
i öppen regi. Det finns för stora brister såväl i innehåll som i tillgänglighet. Budgettillskottet
är en liten bit på väg, men inte tillräckligt. Det faktum att verksamhetsansvaret övertas av
Kultur och fritid måste ses som rent praktiskt, det måste fortfarande vara Utbildningsnämnden
som ser som sitt ansvar att tillse att verksamheten framgent arbetas upp till att faktiskt
motsvara inte bara Skollagens krav, utan de krav vi som kommun måste ställa, och skapa
förutsättningar för, för eftermiddagsverksamheten för våra 10-12åringar.
Därför måste det inför 2013 och i flerårsplanen klargöras hur fritidsverksamheten för 1012åringar i Botkyrka kan organisatoriskt styras på ett sådant sätt att det är glasklart att vi inte
bara uppfyller Skollagens krav, utan också ger en utifrån våra krav fullgod verksamhet för
våra barn utifrån de skilda geografiska och på annat sätt skilda lokala och individuella
förutsättningar. Jämfört med dagens situation kräver detta ett betydande utökat samarbete med
skolorna. Därför behöver det klargöras att det är Utbildningsnämnden som är ansvariga för
verksamheten, även om det rent praktiskt är Kultur och Fritid som handhar, utifrån
samordningsvinster med kvällsverksamheter.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-04-10
Ärende 59

Ny organisation för fritidsverksamheten för 10-12-åringar
(KS/2012:132)

Vill vi åstadkomma förbättringar så krävs det sannolikt även större resurser och fler
verksamheter för 10-12-åringar att gå till.
Eftermiddagsverksamheter för 10-12-åringar lades ned i kommunen av besparingsskäl.
Vi menar dock att den här verksamheten hela tiden har behövts och har därför vid
flertalet tillfällen, i dåvarande Barn- och ungdomsnämnden, föreslagit att den skulle
återinföras i hela kommunen, som en reguljär inskriven verksamhet. Vi varnade för den
utveckling som vi nu har fått se, med ungdomar som i en stigande grad bidrar till en
ökad otrygghet i flera av våra kommundelar.
Nedläggningen av verksamheten var ett misstag. Det är också ett misstag att inte
återinföra den brett, trots att allt fler signaler kommer om "stökiga barn/ungdomar" som
"inte har något att göra" till dess föräldrarna kommer hem från sina arbeten. Nu
liggande förslag om att flytta huvudmannaskapet helt från skolan till kultur- och
fritidsförvaltningen löser i sig inga problem. Vi menar på att det också finns fördelar
med att verksamheten för en åldersgrupp drivs av en huvudman, där samtliga barn är
inskrivna.
Vi tror att en återupptagen, återupprättad eftermiddagsverksamhet som bedrivs på fler
ställen än idag, kan komma att bidra till en bättre situation kring exempelvis trygghet.
Men det kommer fortfarande att finnas ungdomar som, mycket snabbare än vad som är
fallet idag, behöver åtgärder från ex. socialtjänsten.

Jimmy Baker

Petja Svensson

Yngve RK Jönsson

Kommunfullmäktige

Ärende 61:

Särskilt yttrande
2012‐04‐26

Svar på motion – Fler tillfällen till spontanidrott vintertid (M)

Möjlighet till spontanidrott är av central betydelse för att skapa en bra grund för människors hälsa.
Denna motion är ett viktigt initiativ och vi instämmer med motionären om att alla inte vill vara
medlem i en förening men likaväl har rätt till en värdefull fritid. Och faktum är att barn, som i ett
tidigt stadium rör på sig, har större möjlighet att så småningom söka sig till den organiserade
idrotten. Dessutom är det positivt med utomhusaktiviteter som är gratis.
Tullingepartiet ställer sig positiva till utomhusisbanor på centrala platser runt om i kommunen. Vi
vill dock betona vikten av att ur ett hållbarhetsperspektiv, och mot bakgrund av Botkyrkas
målsättningar, söka klimatsmarta lösningar där vi använder resurser av olika slag på ett klokt sätt.
Anders Thorén (TuP)

Pierre Blankenburg (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Kommunfullmäktige

Ärende 66:

Yrkande
2012‐04‐26

Svar på motion - Alkoholförebyggande arbete i skolan (M)

Den som börjar tidigt med alkohol löper större risk att få allvarliga alkoholproblem. Dessutom
bidrar en tidig alkoholdebut till ökad risk för brottsligt beteende. Ärendet är därför särskilt viktigt
för oss Tullingebor då vi har problem med alkohol bland våra ungdomar. Vi ser allvarligt på de
konsekvenser som den tidiga alkoholdebuten ger för Tullinges ungdomar.
Den framgångsrika metod som man använder i Öckerö kommun är positiv. Deras målmedvetna
satsning har inte bara fått effekt på alkoholkonsumtionen, även rökning och skolk har reducerats.
Förutom föreslagna åtgärder är det viktigt att både familjer och föreningsliv tar sitt ansvar. Botkyrka
har många goda ambitioner, det är oerhört viktigt att dessa utmynnar i konkreta och tydliga
strategier för att säkerställa att samtliga skolor aktivt arbetar med alkoholprevention.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att
bifalla motionen
Anders Thorén (TuP)

Karin Nakamura Lindholm (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-04-26
Sammanträdestid: 2012-04-26 17:29:55 - 2012-04-26 21:22:59
Namn

P

Närv. Klockslag

Tjänstgör för

Inga-Lill
Strömqvist

S

X

17:29 21:22

Jens Sjöström S § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56

Hamza Bal

S

Aydan-Sedef
Özkan

S
Anna Gestblom Bottner S § 35, 36, 37, 38, 39,
44, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56

Sikander Butt

S

X

17:29 21:22

Selin Kayhan

S

X

17:29 21:22

Arzu Alan S § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40, 41, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

X

17:29 21:22

Christina Zedell S § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

X

17:29 20:00

Mattias Gökinan S § 35, 36

X

17:31 21:22

Peter Nyberg S § 38, 39, 44, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

X

17:29 21:22

Edip Noyan M § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56
Dragan Tomic M § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

Björn Pettersson

S

Berit Larsson

S

Shafqat Khatana

S

Emma Collin

S

Daniel Mwaura
Njuguna

S

Siv Persson
Trogen

S

Nils Andersson

S

Lennart Lauberg

M

Stefan Löfstad

M

X

17:29 21:22

Leif Wirmark

M

X

17:29 21:22

Natalia Wrighed M § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

Christina Lundgren M

X

17:29 21:22

Anders Peterson M § 39, 44, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Michael Erikson

M

X

17:29 21:22

Lennart Lundell M § 51, 52, 53, 54, 55, 56

Lars Robin

M

X

17:29 -

21:22
Mikael Hansson

M

Elisabet Thorén

TUP

Anders Markie

TUP

Nils-Bertil
Carlson-Estrada

TUP X

17:29 21:22

Carl-Erik Spelmans TUP § 35, 36, 37, 38, 39,
44, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56

Isak Betsimon

MP X

17:41 21:22

Niklas Gladh MP § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56

Dan Gahnström

MP X

17:29 20:33

Niklas Gladh MP § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40,
41, 42, 43, 45, 46

Nooshi Dadgostar

V

X

18:06 21:22

Haider Raja V § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

Ronnie Anderson

V

X

17:29 21:22

Mats Einarsson V § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:29 20:21

Helene Wåhleman FP

X

17:30 21:22

Karin Pilsäter FP § 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56

X

17:29 21:22

Thomas Löfgren - § 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

Sarab Yalda
Therese
Kanervainen

SD
SD

Miriam Bengtsson KD
Caroline Blom

KD

Nils Junker

BP

X

17:29 21:22

Sandra Foltas

BP

X

17:29 21:22

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2012-04-26
Sammanträdestid: 2012-04-26 17:29:55 - 2012-04-26 21:22:59
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk

S

X

17:29 21:22

Inger Ros

S

X

17:29 21:22

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:29 21:22

Gabriel Melki

S

X

17:29 21:22

Katarina
Berggren

S

X

17:29 21:22

Serkan Köse

S

X

17:29 21:22
Inga-Lill Strömqvist S § 35, 36,
37, 38, 39, 44, 40, 41, 42, 43,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56

Jens Sjöström

S

Jill Melinder

S

X

17:35 21:22

Ebba Östlin

S

X

17:29 21:22

Lars Schou

S

X

17:29 21:22

Arzu Alan

Selin Kayhan S § 35, 36, 37, 38,
39, 44, 40, 41, 42, 43, 42, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56

S

Peter Nyberg

S

X

17:32 21:22

Adnan Issa

S

X

17:29 21:22

Nils Andersson S § 39, 44, 40,
41, 42, 43, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Björn Pettersson S § 35, 36, 37,
38, 39, 44, 40, 41, 42, 43, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56

Christina
Zedell

S

Mattias
Gökinan

S

X

18:13 21:22

Maria Gawell

S

X

17:29 -

Daniel Mwaura Njuguna S § 35,
36

Vakanta ärenden

Skog

21:22

Youbert Aziz

S

X

17:40 21:22

Diana
Hildingsson

S

X

17:29 21:22

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:29 21:22

Taina Virta

S

X

17:29 21:22

Bo Johansson

S

X

17:29 21:22

Maria
Mendoza

S

X

17:29 21:22

Robert
Rasmussen

S

X

17:30 21:22

Anna
Gestblom
Bottner

S

Anders
Arneson

S

Sikander Butt S § 35, 36, 37, 38,
39, 44, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56
X

17:29 21:22
Lennart Lauberg M § 35, 36, 37,
38, 39, 44, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56

Edip Noyan

M

Anders
Peterson

M

X

17:29 21:22

Jimmy Baker

M

X

17:29 21:22

Petja Svensson M

X

17:29 21:22

Catarina
Ekeståhl

X

17:29 21:22

M

Dragan Tomic M

Christina Lundgren M § 39, 44,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

18:21 21:22

Stefan Löfstad M § 35, 36, 37,
38, 39, 44, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56
Michael Erikson M § 51, 52, 53,
54, 55, 56

Lennart
Lundell

M

X

17:29 21:07

Christina
Tibblin

M

X

17:29 21:22

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:29 21:22

Kia Hjelte

M

X

17:29 21:22

Mattias
Franzén

M

X

17:29 21:22

Natalia
Wrighed
Karin
Nakamura
Lindholm

Leif Wirmark M § 35, 36, 37,
38, 39, 44, 40, 41, 42, 43, 42,
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56

M

TUP X

39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56

17:29 21:22
Nils-Bertil Carlson-Estrada TUP
§ 35, 36, 37, 38, 39, 44, 40, 41,
42, 43, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Carl-Erik
Spelmans

TUP

Therese
Strömberg

TUP X

17:29 21:22

Anders Thorén TUP X

17:29 21:22

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:29 21:22

41, 42, 43, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56

Jörgen
Gustafsson

TUP X

18:24 21:22

35, 36, 37

Deniz Bulduk

MP X

17:29 21:22

Bayram
Uludag

MP X

17:29 21:22
Dan Gahnström MP § 35, 36,
37, 38, 39, 44, 40, 41, 42, 43,
42, 43, 45, 46
Isak Betsimon MP § 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Niklas Gladh

MP

Bosse Olsson

MP X

17:29 21:22

Bekir Uzunel

V

X

17:29 21:22

Haider Raja

V

X

17:29 20:33

Mats Einarsson V

Nooshi Dadgostar V § 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Ronnie Anderson V § 35, 36,

37, 38, 39, 44, 40, 41, 42, 43,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56
X

17:29 21:22

FP

X

17:29 21:22

Stig Bjernerup FP

X

17:29 21:22

Lars Johansson FP

X

17:29 21:22

Robert
Stenkvist

SD

X

17:29 21:22

Östen
Granberg

SD

X

17:29 21:22

Anna Herdy
Karin Pilsäter

V

Helene Wåhleman FP § 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56

Therese Kanervainen § 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

17:31 21:22

Stefan Dayne

KD X

17:29 21:22

Ulla
Ludvigsson

BP

X

17:29 21:22

Lena Karlsson BP

X

17:29 21:22

