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Plats och tid

Idun, Folkets Hus Hallunda, kl 16:00-16:27

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Emanuel Ksiazkiewicz, Elisabet Laine, Carl Widercrantz (politiska
sekreterare)
Stefan Dayne (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, plan 10, 2013-12-19, kl 13.00

Sekreterare

Paragrafer

247 - 248

Anna Asp

Ordförande

Jens Sjöström (S)

Justerare

Stefan Dayne (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget den

Nedtas den

2013-12-20

2014-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-17

§ 247
Utställning av översiktsplan (KS/2013:701, KS/2013:96)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till översiktsplan för Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Botkyrkas översiktsplan visar hur kommunen långsiktigt vill utveckla marken och vattnet i kommunen. Planen ger vägledning för beslut om hur markoch vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras.
Samråd av översiktsplan pågick med Botkyrkabor, grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda och intresserade under mars till och med sista
juni 2013. 90 yttranden inkom. Den sammantagna slutsatsen av samrådet är
att kommunens principiella inriktning i översiktsplanen är fortsatt relevant.
Revideringar har skett i översiktsplanen utifrån inkomna yttranden, främst
genom förtydliganden och kompletteringar. Inga principiella ställningstaganden har ändrats till det som nu är ett utställningsförslag. Utställning ska
ske under två månader, utgångspunkten är perioden 10 januari till och med
10 mars 2014.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-12-05.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-04 § 63.
Yrkanden

Peter Nyberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anna Herdy (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-17

§ 248
Insatser för ökat valdeltagande 2014 (KS/2013:598)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till insatser för ökad medvetenhet,
engagemang och deltagande i valet till Europaparlamentet och i valen till
riksdag, landsting och kommunfullmäktige, samt i den lokala folkomröstningen om eventuell kommundelning. Insatserna innefattas i kommunstyrelsens ettårsplan för 2014.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan
genomförandet återrapportera de aktiviteter som planeras i samarbete med
föreningar inom ramen för avsatt budget till insatser för ökat valdeltagande
2014.
Kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) och (KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning

Valen till Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt en lokal folkomröstning om en eventuell kommundelning ska
hållas under 2014 i Botkyrka.
Att rösta i allmänna val kan ses som den mest grundläggande formen av politiskt deltagande. Ett högt valdeltagande är ett uttryck för att man stödjer
det demokratiska systemet. Ökat valdeltagande ger också en positiv känsla
av delaktighet och ansvarstagande för samhället hos de röstande kommuninvånarna.
Utvärderingen av förra valet visar att de unga och unga vuxna mellan 18-30
röstade i lägre grad. Röstberättigade som endast har rösträtt till kommunfullmäktige röstar mindre. Äldre röstberättigade över 80 år röstar också i
mindre utsträckning än medelålders.
Syftet med kommunens insatser inför valen 2014 är att stärka medborgarnas
delaktighet och påverkan i den demokratiska processen, och att främja ett
ökat deltagande i samtliga val 2014. Ett konkret mål är att genom kommunens insatser bidra till en ökning av valdeltagandet, så att deltagandet ökar
mer i Botkyrka än riksgenomsnittet i samtliga val.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2013-10-21.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-12-06 § 63.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-17

Yrkanden

Ordföranden avger följande ändringsyrkande: I bildspelet, bilden med rubrik
”Riktlinjer och uppdrag: samhällsinformatörer”, ska en ändring ske i andra
punkten. Texten ska istället lyda enligt följande:
”En grundläggande regel för samhällsinformatörer är att de ska vara partipolitiskt neutrala under sitt uppdrag. Inga partiaktiva politiker i valrörelsen,
förtroendevalda politiker eller partikandidater till val som insatserna riktas
kan få uppdrag som samhällsinformatörer.”
Ordet ”samma” har således strukits.
Jimmy Baker (M), bilaga.
Stefan Dayne (KD), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer först yrkandet om återremiss under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget och
(KD):s yrkande mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer ordförandeförslaget och
avslagsyrkandet mot varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Karin Pilsäter (FP), bilaga.
Dan Gahnström (MP), bilaga.
Jens Sjöström (S), bilaga.
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YRKANDE
Kommunstyrelsen
2013-12-17
Ärende 247 Insatser för ökat valdeltagande 2014 (KS/2013:598)
Kommunens insatser för att höja valdeltagandet och det moderata motståndet mot delar av
tillvägagångssättet är någonting som har återkommit med en viss periodicitet.
2006, 2010 och nu 2014. Efter det senaste valet sammanfattade Moderaterna sin konkreta
kritik och principiella frågeställningar i en skrivelse till valmyndigheten (se bilaga 1, PDF).
Nu har ett nytt majoritetsförslag tagits fram där en del skavanker har rättats till, det är t.ex. bra
att transparensen ökar kring vad utbetalade medel används till. Det är även positivt med en
ökad tydlighet kring vilka målgrupper som ska vara prioriterade för insatserna, något som
även är i harmoni med regeringens intentioner.
För att Moderaterna ska kunna stå bakom förslaget behöver dock ordförandeförslaget
återremitterats för att modifiera främst två saker.
För det första är vi fortsatt motståndare till rekryterandet och användandet av
samhällsinformatörer. Vi har själva sett problem med samhällsinformatörerna i samtliga
valrörelser de har använts. Förslaget att dessa själva inte får kandidera eller inneha uppdrag
för något parti är förstås bättre än hur det har varit. Vi menar dock ändå på att ingen person
kan, i alla lägen och på direkta frågor, hålla sig neutral och objektiv. Särskilt inte om man
arbetar mot sin egen förening.
För det andra anser vi att insatserna för att höja valdeltagandet behöver ske i samtliga
valdistrikt i kommunen, inte bara i de som har haft lägst valdeltagande i föregående val. I
distrikt 21 med ex. 81,3 % valdeltagande i kommunalvalet är det nästan en femtedel som inte
går och röstar. I distrikt 43 är siffran 53,7 %, drygt hälften. Det behövs insatser i bägge
distrikten, menar vi. Men vi är självfallet av uppfattningen att omfattningen på insatserna
behöver vara något högre i exempeldistriktet 43 ovan.
Vi föreslår kommunstyrelsen
att

i första hand återremittera ärendet

att

avslå ärendet

Jimmy Baker

Tumba 9 december 2010

Till:

Valmyndigheten
Box 4210
171 04 Solna

OEGENTLIGHETER I SAMBAND MED VAL I BOTKYRKA KOMMUN
Moderaterna i Botkyrka vill igenom denna skrivelse uppmärksamma valmyndigheten på
det som vi menar är oegentligheter och brister i samband med genomförandet av
allmänna valen i Botkyrka kommun. Vad vi nedan kommer att påvisa är, enligt vår
mening, en grund för att ha valobservatörer på plats, från den första september 2014, då
förtidsröstningen startar.
Anledningen till att valmyndigheten tillskrivs i första hand är att vi från Moderaternas sida
påtalat bristerna (i samtliga berörda nämnder, beredningar och styrelser lokalt) sedan
valet 2006, men utan att den socialdemokratiskt ledda valnämnden vidtagit tillräckliga
åtgärder för att rätta till dessa.
Exemplen på hur den sittande majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet, har gynnats är många och listas här nedan:
I vallokal ej räknade röster (inkl. ombudsröster)
Enligt kommunens tjänstemän har antalet ombudsröster mer än tredubblats från 2006 till
2010. Exempel nedan, från kommunvalkrets Botkyrka Norra:
Parti

2006 –
röster

av alla
röster

2010 röster

av alla
röster

Socialdemokraterna

89 st

41,2 %

524 st

61,87 %

Moderaterna

44 st

20,37 %

94 st

11,1 %

Vi moderater vet att denna ombudsexplosion inte har sin motsvarighet i demografin i
Botkyrka Norra. Så vad beror utvecklingen på? Vi menar, och kommer att påvisa, att
detta har sin grund i Socialdemokraterna i Botkyrkas metoder att få röster. Metoder som vi
i flera fall menar är allt från olämpliga till direkt lagvidriga.
Dessa 524 röster motsvarar ett mandat i kommunvalkretsen.
Samhällsinformatörerna
Botkyrka kommun har, sedan valet 2006, anställt s.k. ”samhällsinformatörer” vars
officiella syfte är att höja valdeltagandet i distrikt där detta är jämförelsevis lågt. Antalet
har varierat mellan 40-50 stycken som ska besöka kulturföreningar och
centrumanläggningar för att, opolitiskt, informera om rätten att rösta. I valet 2006
fotograferades flera stycken samhällsinformatörer med SSU-knappar och S-loggor. I EPvalet 2009 och i allmänna valen 2010, så har flera samhällsinformatörer efter deras pass
slutat kunnat ses iklädda S-symboler eller jackor utdelandes kampanjmaterial och
valsedlar.

Vi frågar oss vilka som gynnats av att samhällsinformatörerna verkat i föreningar och
centrumanläggningar där valdeltagandet i Botkyrka är lågt? Vi kan exemplifiera med tre
distrikt och S+V+MP:s valresultat i dessa:

Valdistrikt

2002

2006

2010

EP: 2004

EP: 2009

33 (Alby)

51 %

50 %

56 %

45 %

51 %

41 (Fittja)

69 %

65 %

71 %

55 %

66 %

58 (Norsborg)

69 %

73 %

81 %

62 %

63 %

Valdeltagandet har utvecklats enligt följande, noterbart är att stödet för S+V+MP har ökat
i kommunalvalen, men inte själva valdeltagandet, vilket förfelar det officiella syftet med
kommunens insatser:

Valdistrikt

2002

2006

2010

EP: 2004

EP: 2009

33 (Alby)

76 %

75 %

75 %

41 %

46 %

41 (Fittja)

66 %

69 %

66 %

28 %

38 %

58 (Norsborg)

52 %

56 %

52 %

23 %

32 %

Metoderna i centrumanläggningarna
Socialdemokraterna i centrumanläggningarna i Tumba, Hallunda, Alby och Fittja
arbetade med likartade metoder. Förutom vanliga informationsbord hade man särskilda
”vallokalsinmotare”. Några av dessa sökte upp väljarna, frågade om de hade röstat, och
om så inte var fallet så följde man med väljaren till förtidsröstningslokalen. Samtidigt så
gav man partiets valsedlar i händerna, ibland förkryssade, ibland ihop med orden ”jag
kan hjälpa dig till vallokalen – om du röstar på Socialdemokraterna”. I vissa fall fick bl.a.
väktare tillkallas i Hallunda C när partifunktionärerna följde med in i vallokalen, iklädda
socialdemokratiska valjackor eller knappar. Centrumanläggningens vaktpersonal har vid
flera tillfällen även tillkallat polis då de upplevt att S-funktionärer trakasserat kunderna i
anläggningen.
Vallokalerna
Under hela förtidsröstningsperioden ”försvann” M-valsedlar oförklarligt vid upprepade
tillfällen från samtliga medborgarkontor. Detta fick dock sin kulmen under valdagen då
hundratals valsedlar ”försvann” även från vallokalerna vid upprepade tillfällen. Detta trots
att partifunktionärer löpande fyllde på valsedlarna. Detta var uppenbarligen organiserat
och i en större skala än under valet 2006.
Förtidsröstningen
De tre mobila vallokalerna besökte löpande olika affärscentra, som t.ex. ICA Maxi i Alby
och Hornbach i Fittja. Men anordnade även förtidsröstning i gymnasieskolorna i direkt
anslutning till skoldebatter, vilket vi anser är olämpligt. Ännu mer olämpligt var
möjligheten att rösta i samband med fester, jippon och festivaler (se nedan).
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Grillfester/jippon/invigningar valrörelsen 2010
Majoriteten hade även, via kommunen, t.ex. ordnat diverse grillfester för föreningar,
invigning av Slagsta-badet (i september, med knappt tio plusgrader), Storvretsfestivalen,
Subtopiafestivalen och andra jippon de sista tre veckorna inför valet. Problemet var bara
att en s.k. mobil vallokal fanns på plats vid samtliga av dessa jippon.
Vi finner det högst tveksamt om det är lämpligt att man först bjuder väljarna på mat och
dryck för att sedan upplysa dem att man kan rösta på plats. När arrangören tydligt är den
socialdemokratiskt ledda majoriteten via kommunen, ofta i samarbete med ABF,
Hyresgästföreningen och allmännyttiga Botkyrkabyggen. I förekommande fall har
medarrangören varit en kulturförening, vars ledning som regel innehar kommunalpolitiska
uppdrag för antingen S, V eller MP.
Subtopiafestivalen ägde rum kring den nyinvigda Hangaren, det senaste tillskottet i
kommunens upplevelseindustrisatsning (med Cirkus Cirkör m.fl. aktörer). Under fyra dagar
fick Botkyrkas invånare kulturupplevelser och annat, ständigt med en mobil vallokal på
plats. Förlusten för festivalen blev 681 000 kronor, totalkostnaden 1,7 miljoner kronor.
Affischsabotage
I valrörelsen 2006 polisanmäldes en heltidspolitiker för att ha rivit ner moderata
valaffischer i Alby C, vilket denne också erkände. En kommunal tjänsteman på en
fritidsgård rev också ner banderoller och affischer från Moderaterna, ringde upp kansliet
och bad oss hämta dem. Även detta polisanmäldes.
I valrörelsen 2010 så revs våra affischer ner i en högre takt än i något tidigare val. En del
saboterades av andra partiaktiva, resultatet finns det bildbevis på. Ett återkommande
sammanträffande att där våra affischer tidigare suttit, satt som regel en nyuppsatt S-affisch
på exempelvis samma stolpe eller alldeles i närheten. Trots att Moderaterna i Botkyrka
tryckte över 700 affischer i formatet 70 x 100 cm hörde medborgare och partiaktiva
ständigt av sig och undrade varför våra affischer inte hade satts upp.
Sammanfattning
Vi anser, med hänvisning till det ovan anförda, att det finns en grund för Valmyndigheten
att granska fallet Botkyrka närmare för att kunna utesluta att valresultatet på kommunal-,
landstings- och riksdagsnivå inte utsatts för otillbörlig påverkan. Finner myndigheten att
detta inte går att utesluta, så kräver vi att valobservatörer får övervaka kommunen, den
politiska majoriteten och alla dess skattefinansierade valaktiviteter under valåret 2014,
där valen till Europaparlamentet samt de allmänna valen skall förrättas.

Anders Peterson (M)

Kommunalråd, gruppledare
0708-89 21 11
anders.peterson@moderat.se

Jimmy Baker (M)

Kretsordförande, bitr. gruppledare
0701-42 25 00
jimmy.baker@moderat.se
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Yrkande
Kommunstyrelsen
Ärende 248: Insatser för ökat valdeltagande 2014 (KS/2013:598)

Kommunens tjänstemän har på ett förtjänstfullt sätt sammanställt ett antal insatser för att underlätta
för medborgarna att gå till valurnorna under supervalåret 2014. Kristdemokraterna välkomnar ökad
information på olika språk, satsningar på grupper som nyblivna svenska medborgare, äldre etc. Vi
tycker också att det är bra att nya så kallade sociala medier används vid sidan om de traditionella
medierna för att så många som möjligt ska få kännedom om sin medborgerliga rättighet och sitt ansvar
i den parlamentariska demokrati vi bekänner oss till i Sverige.
Från oppositionen har i olika sammanhang påpekats att det dock finns ett mål som är lika viktigt som
ett ”högt och jämlikt valdeltagande”, nämligen ett rättvist genomförande av valen. Med många
eftervalsdebatter i gott minne har vi särskilt välkomnat Valnämndens striktare syn på både ute- och
innemiljö vid de olika röstplatserna. Lika viktigt som att många kommer för att rösta, är att de inte
utsätts för otillbörlig påverkan, speciellt inte i omedelbar närhet av - eller i - vallokalen.
En speciell insats som diskuterats flera gånger under beredningens höstsammanträden är de så kallade
samhällsinformatörernas insatser. Flera påpekanden har gjorts om övertramp från informatörernas sida,
och från valet 2010 finns ett exempel på en samhällsinformatör som parallellt med sin
informatörsinsats drev egen kampanj som slutade i kommunfullmäktige.
Den bakomliggande motiveringen för samhällsinformatörerna kan vara rätt, men en åtgärd som redan
innan valet är så omdiskuterad, bör enligt Kristdemokraterna i Botkyrka, inte genomföras. Det är bättre
att fjärma sig från insatser, som efter valet kan användas för att ifrågasätta valresultatet, än att försöka
pressa upp valdeltagandet med metoder som vid flera tillfällen varit kraftigt kritiserade.
Baserat på ovanstående yrkar vi Kristdemokrater
•

att särskilda samhällsinformatörer inte anställs inför de fyra valen och den kommunala
folkomröstningen under 2014.

.
Botkyrka 2013-12-17

Stefan Dayne(kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka

131217-248-Yrk (kd) insatser om valdeltagande

2014.doc

Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

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

SÄRSKILT YTTRANDE
2013-12-17
Ärende 248: Insatser för ökat valdeltagande 2014
Vi vill framhålla vikten av att samhällsinformatörernas i uppdrag tydligt markeras att det
inte är deras uppgift att redogöra för olika partiers åsikter eller på annat sätt agera ickeneutralt. De bör rekryteras enbart bland icke-partipolitiskt aktiva. Det är mycket olyckligt
om inte alla medborgare litar på att de inte bidrar till något partis eller någon sidas fördel.
Karin Pilsäter (fp)

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2013-12-17
Ärende 248 - Insatser för ökat valdeltagande 2014
Demokratins legitimitet upprätthålls av ett högt valdeltagande.
I en internationell jämförelse har Sverige ett högt valdeltagande. Men
valdeltagandet är ojämnt fördelat mellan olika grupper. I Botkyrka är
valdeltagandet lågt bland unga, äldre kvinnor och bland dem som inte
har rösträtt i riksdagsvalet.
Miljöpartiet anser att det är viktigt att öka valdeltagandet och att alla
röstberättigade ges tillräckligt med information för att de ska känna det
meningsfullt att delta i valet. Valdeltagande är helt avgörande för att
känna delaktighet i demokratin.
Samhälleliga insatser för att öka valdeltagande får aldrig innebära
påverkan på den enskildes val av parti. Därför måste insatserna vara helt
transparanta. Alla insatser som har någon form av kommunalt
ekonomiskt bidrag ska präglas av öppenhet och det ska finnas
redovisning av hur pengarna använts och hur insatsen bidrar till ökat
valdeltagande.
I underlaget till beslut är det inte tillräckligt specificerat hur föreningarna
tillåts använda de ekonomiska bidragen. Det är inte bra.
Risken är att de relativt kostsamma föreningsbidragen ger liten effekt i
jämförelse med insatser som görs på allmänna ”arenor” som tex
vårdcentraler, grund- och gymnasieskolor, vuxenutbildning,
centrumanläggningar, öppna förskolor med flera platser.
Samhällsinformatörernas insatser bör framförallt inriktas på dessa
offentliga inrättningar.
Mot den bakgrunden bör Demokratiberedningen få löpande information
under våren 2014 fram tills dess att det praktiska insatserna går igång.
Där bör bland annat ingå tydliga kriterier för insatser som är kopplade till
ekonomi och att redovisning också ska gälla på aktivitetsnivå.

Dan Gahnström (MP)
(MP)

Elisabeth Nobuoka Nordin

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen kl. 16.00-16.27
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Sjöström Jens, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Mörk Birgitta, led
Melki Gabriel, led
Melinder Jill, led
Noyan Edip, led
Peterson Anders, led
Thorén Anders, led
Gahnström Dan, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Nyberg Peter, ers
Östlin Ebba, ers
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, ers
Ros Inger, ers
Svensson Petja, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Lundgren Stina, ers
Lind Therese, ers
Nobuoka Nordin Elisabeth, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers
Ludvigsson Ulla, ers

S
S
M
S
S
S
M
M
TUP
MP
V
FP
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare MP
Ersättare V
Ersättare FP
Ersättare BP

Datum: 2013-12-17, bilaga
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x

Peter Nyberg (S)

x
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Ebba Östlin (S)
Petja Svensson (M)

x

Therese Lind (TUP)

x
x

Anna Herdy (V)
Yngve RK Jönsson (M) § 247, Karin Pilsäter (FP) § 248

x
x
x
x

x
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x
x
x
x
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x
x Deltog endast § 248
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