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Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17.00

Beslutande

Enligt bilaga.

Ersättare

Enligt bilaga.

Övriga deltagande

Åsa Ratcovich (kommundirektör), Tuva Lund, Maxwell Mandela,
Carl Widercrantz (politiska sekreterare), Lars Olson (planeringschef), Niclas Johansson (ekonomichef).
Jens Sjöström (S)
Jimmy Baker (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, plan 10, 2012-11-07 kl 14.00

Sekreterare

Paragrafer

195 - 227

Anna Asp

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Jens Sjöström (S)

Jimmy Baker (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-05

Anslaget den

Nedtas den

2012-11-08

2012-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Lena Bogne
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§ 195
Informationspunkt - Familjeparken Hågelby
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om processen kring familjeparken Hågelby.
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§ 196
Dagvattenstrategi för Botkyrka kommun (KS/2012:429)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny dagvattenstrategi.
Sammanfattning

En ny dagvattenstrategi behövs för att styra mot att Botkyrka kommun ska
kunna leva upp till gällande lagstiftning, nationella miljömål och miljökvalitetsnormer. Den behövs också som vägledning för att undvika skador på fastigheter, för att undvika naturkatastrofer i form av ras och skred och för att
anpassa framtida bebyggelse till ett mer extremt väder. Detta är nödvändigt
för att skapa ett hållbart samhälle och för att kommande generationer ska få
samma möjlighet till kommunens resurser som vi har idag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-12.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2012-09-24, § 64.
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§ 197
Ettårsplan 2013 (KS/2012:286)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för
2013.
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 20 kronor och 13
öre.
Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom
den egna budgetramen.
Kommunstyrelsen får under 2013 inom en total låneram på 4,5 miljarder
kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för
Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för
kommunens internbank.
Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen
som ingår i kommunens internbank ska under 2013 vara:
1)
2)
3)
4)

Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor.
Söderenergi 1 102 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB 25 miljoner kronor.
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 725 miljoner kronor.

Att fastställa borgensramen för 2013 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 410 miljoner jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden exklusive Botkyrkabyggen, Söderenergi, Södertörns Energi AB och Upplev Botkyrka AB fastställs
för 2013 till 275 miljoner kronor.
Reservationer

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

Kommunledningsförvaltningen och den politiska majoriteten har överlämnat ett förslag till ettårsplan för 2013 till kommunstyrelsen. Förslaget till
ettårsplan redovisar ett resultat på 75 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8
procent av kommunens skatteintäkter inklusive olika utjämningsbidrag. In-
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vesteringarna uppgår till 633,1 miljoner kronor vilket medför ett behov av
ökad upplåning med cirka 350 miljoner kronor.
Skattesatsen för 2013 föreslås bli oförändrad och uppgår till 20 kronor och
13 öre.
Förslaget till ettårsplan följer i huvudsak de ekonomiska ramar för 2013 som
lades fast av kommunfullmäktige i beslutet om flerårsplan för perioden
2013-2016.
Som en del av beslutet om ettårsplan ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2013. Den totala låneramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4,5 miljarder för 2013, vilket innebär en sänkning
med 0,5 miljarder i förhållande till 2012.
Borgens- och låneram för kommunens helägda bolag AB Botkyrkabyggen
och Upplev Botkyrka AB föreslås uppgå till 2 500 respektive 25 miljoner
kronor för 2013.
Kommunens nettoåtagande för Söderenergi 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. Av
detta belopp har Huddinge och Botkyrka tecknat solidarisk borgen för 1
375 miljoner för ett lån hos Kommuninvest.
Borgensramen för kommunens övriga borgensåtaganden föreslås för 2013
fastställas till 275 miljoner vilket innebär en utökning med 15 miljoner jämfört med innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-24.
Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till ettårsplan, bilaga.
Lars Johansson (FP) yrkar bifall till Folkpartiets förslag till ettårsplan, bilaga.
Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till ettårsplan, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 198
Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen återrapportering (KS/2012:191)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har lämnat ett antal uppdrag till
nämnder och förvaltningar.
Kommunledningsförvaltningen redovisar status för uppdrag som är under
beredning i en sammanställning 2012-10-25.
Uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen redovisas inte.
Uppdrag som gäller planerings- och exploateringsärenden bevakas i särskild
ordning.
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§ 199
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2012:157)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning

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 17 oktober 2012 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.
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§ 200
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
(KS/2012:158)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet

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 17 oktober 2012 framgår vilka medborgarförslag
som för närvarande bereds.
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§ 201
Förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2013
(KS/2012:339)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i renhållningstaxan för
år 2013, så som det framgår av skrivelse 2012-06-18 från SRV återvinning
AB.
Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har lagt fram ett förslag till ändringar i renhållningstaxan för 2013. Den generella höjningen av avgifterna blir 2 %, med
höjningar som växlar mellan olika slags tjänster. Förändringar gäller framför allt sorteringen av matavfall.
Från i år har SRV:s fem ägarkommuner en ny gemensam avfallsplan. Ett av
målområdena i planen är återvinning av matavfall och det är bra att avgifterna trimmas på ett sätt som stimulerar till återvinning. För att påverka beteenden behöver dock incitamenten stärkas. Detta gäller också för andra
målområden i avfallsplanen. Ska taxa och avgifter styra i riktning mot 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
2012-10-04.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17, § 45.
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§ 202
Ändring av gällande avtal med Botkyrka Stadsnät AB
(KS/2012:477)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till justeringar i tidigare träffade avtal med Botkyrka Stadsnät AB utifrån de förslag som redovisas i ärendet.
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om att säga upp befintligt ägaravtal med Botkyrkabyggen kring Botkyrka Stadsnät.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att träffa avtal med Botkyrka Stadsnät AB utifrån de förslag som redovisas i ärendet.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta upp diskussioner
med AB Botkyrkabyggen om förvärv av Botkyrka Stadsnät AB.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till kompletterande avtal som reglerar de frågor som redovisas i ärendet samt bemyndigar ordinarie firmatecknare att
underteckna detta avtal.
Sammanfattning

Botkyrka kommun träffade 2008 avtal med Botkyrka Stadsnät AB om att
etablera och driva ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät i Botkyrka
kommun. Nätet skulle i takt med färdigställandet ägandemässigt överföras
till kommunen och Botkyrkabyggen mot en ersättning på sammanlagt
34 580 000 kronor. Av detta belopp skulle kommunen svara för 78 procent
och Botkyrkabyggen för resterande del. Samtidigt med detta avtal träffades
även ett ägaravtal mellan kommunen och Botkyrkabyggen avseende det
gemensamma ägandet av nätet.
På grund av ändrade förutsättningar kring möjligheterna att skriva av investeringen i bolaget har man nu framfört en önskan om att behålla ägandet av
nätet i bolaget under avtalsperioden som maximalt uppgår till 30 år. Från
kommunens sida ser vi inga direkta hinder till att göra ett tilläggsavtal kring
detta. Det får dock en negativ resultatpåverkan för 2012 på 15,2 miljoner
kronor då det belopp som redan inbetalts måste kostnadsföras i årets bokslut. Resterande belopp enligt den tidigare överenskommelsen föreslås därefter betalas med lika stora belopp under en 10-årsperiod med start från
2013. De föreslagna förändringarna innebär avvikelser i förhållande till
gällande avtal med Botkyrka Stadsnät AB. Det befintliga avtalet bör därför
kompletteras med ett tilläggsavtal som reglerar de föreslagna förändringarna. Det nuvarande ägaravtalet med Botkyrkabyggen är knappast relevant i
och med de föreslagna åtgärderna och bör därför avvecklas.
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Med hänsyn till att ägandet av stadsnätet nu kommer att ligga kvar i bolaget
och det faktum att Botkyrkabyggen och bolaget önskar överföra befintliga
lån för stadsnätsbolaget till kommunens internbank anser kommunledningsförvaltningen att det är önskvärt att ägandet av bolaget förs över till kommunen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-24.
Särskilt yttrande

Lars Johansson (FP), bilaga.
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§ 203
Svar på motion - Interaktiva pekplattor på förskolan (M)
(KS/2012:183)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-03-29 § 32 en motion – Interaktiva pekplattor på förskolan. Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se
över möjligheten att införa interaktiva pekplattor som pedagogiska verktyg
på några av kommunens förskolor som ett pilotprojekt och därefter utvärdera resultaten.
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-10-01 § 74.
Motivering

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över motionen. Utbildningsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelsen
för att en projektplan finns för utveckling av digitalt lärande i förskolan. En
pilotstudie genomförs från september – november på förskolan Diamanten i
Tumba. Vidare sker stödjande insatser kring digitalisering, exempelvis utbildnings kring läsplattor. Ett pilottest pågår med nio förskolor där man testar en digital mötesplats för förskolan. En utvärdering kommer ske under
hösten 2012 och redovisas till utbildningsnämnden efter hand.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 204
Svar på motion - Avskaffa "Drömdeg" (M) (KS/2012:181)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
yrkande.
Ärendet

Jimmy Baker m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201203-29 § 32 en motion – Avskaffa ”Drömdeg”. Motionärerna anser bl.a. att
projektet ”Drömdeg” inte ligger inom ramen för den kommunala kärnverksamheten och att kommunens marknadsföring kring projektet ger fel signaler till ungdomar med löften om snabba, enkla pengar.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 85.
Motivering

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden anför att
Drömdeg stödjer ungas kreativitet och ta-för-sig-skap och verkar för att fler
unga ska få en meningsfull fritid. Dessutom gör stödet det möjligt för unga
att utveckla sitt ideella engagemang och stärka sin kompetens inför en framtida arbetsmarknad.
Liknande stöd för att stödja ungas kreativitet finns i många kommuner runt
om i landet. Drömdeg delas ut till ca 10-12 projekt om året och samtliga
projekt får tillgång till en coach eller mentor.
Yrkande

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 205
Svar på motion - Utökning av sommarskolan (M)
(KS/2012:187)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur
sommarskolan ska kunna erbjuda deltagande för nyanlända.
Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att se över hur deltagande i sommarskola skulle kunna kombineras med att erbjuda sommarjobb till eleverna.
Ärendet

Jimmy Baker (M) och Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-03-29 § 32 en motion – Utökning av sommarskolan.
Motionärerna föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda
hur sommarskolan ska kunna erbjuda deltagande för nyanlända samt att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över
hur deltagande i sommarskola skulle kunna kombineras med att erbjuda
sommarjobb till eleverna.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 57 och utbildningsnämnden 2012-10-01 § 73.
Motivering

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen i den
delen som rör nämndens ansvar. Nämnden anför att det finns en upparbetad
förturskanal till anordnade sommarjobb vilket ger möjlighet att särskilt prioritera ungdomar med särskilda behov. Nämnden ser fördelar med motionens
förslag att se över hur prioriterade ungdomar kan ges möjlighet att kombinera sommarjobb med sommarskola.
Utbildningsförvaltningen tillstyrker motionen och vill utreda hur sommarskolan i samarbete med mottagningsenheten för nyanlända barn- och ungdomar ska kunna erbjuda sommarlovsverksamhet för nyanlända elever som
kommer hit mellan vår- och höstterminen.
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§ 206
Svar på motion - Bostadsbyggnation för tillväxt (FP)
(KS/2012:177)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Ärendet

Lars Johansson (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201203-29 § 32 en motion – Bostadsbyggnation för tillväxt. Motionären föreslår
att kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en bred inventering av områden som kan bebyggas och där grundinfrastruktur finns i närheten.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 217.
Motivering

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Nämnden anför att frågorna om lokalisering av kommande utbyggnadsområden för bostäder lyfts i det pågående översiktsplanearbetet.
Dessutom analyseras förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i de olika
detaljplaneprogram som pågår, exempelvis Slagsta strand och Framtid
Fittja. Ett annat stort projekt som pågår är Framtid Alby. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ett tydligt uppdrag att leta fram tomter för småhus i de norra stadsdelarna. Kommunen har på egen hand byggt ut infrastruktur och ansvarat för tomtförsäljning av kommunal mark till enskilda intressenter.
Kommunstyrelsen delar motionärens bild av behovet av fler bostäder i Botkyrka. I arbetet med ny översiktsplan är inriktningen att planeringen ska
klara 20 000 nya bostäder för perioden fram till 2040. Vi har därför kompletterat med kommunfullmäktiges tidigare mål om 350 bostäder per år,
med målet om en planberedskap för 650 nya bostäder.
För att lyckas öka bostadsbyggandet, räcker det dock inte med insatser från
kommunens sida. Under den borgerliga regeringens sex år vid makten, har
det saknats en aktiv bostadspolitik. De avskaffade statliga stöden till bostadsbyggande har tvärt om bidragit till att byggandet ligger långt under den
nivå som krävs för att möta behovet. Dessutom behöver regionen bidra genom en infrastrukturpolitik som skapar förutsättningar för ökat byggande.
Vi menar att landstingsledningen bör pröva nya infrastrukturinvesteringar
mot hur många nya bostäder och jobb de skapar, för att på så sätt ta sin del
av ansvaret för att skapa förutsättningar för ökat byggande.
Särskilt yttrande
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Lars Johansson (FP), bilaga.

§ 207
Svar på motion - Cykelförmån till kommunalt anställda (MP)
(KS/2011:441)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare och
återkomma med förslag under 2013.
Ärendet

Bosse Olsson m.fl. (MP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-11-24 § 189 en motion – cykelförmån till kommunalt anställda. Motionärerna föreslår att med utgångspunkterna folkhälsa, miljöhänsyn och effektiv användning av skattemedel låta utreda effekterna av att införa förmåner som gynnar cykling.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen i tjänsteskrivelse 2012-09-27.
Motivering

Kommunledningsförvaltningen tycker att intentionerna i motionen är bra
men anser att initiativet i så fall behöver vara en del i en strategi som bland
annat kan signalera att Botkyrka kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare. Vidare behöver vissa saker utredas vidare och förvaltningen föreslår
därför att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med
förslag till om och hur initiativet kan förverkligas.
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§ 208
Svar på medborgarförslag - Bättre belysning på parkeringsplats vid Tumbascenen och gångvägen dit
(KS/2011:421)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2011-11-24 § 190 ett medborgarförslag –
bättre belysning på parkeringsplats vid Tumbascenen och gångvägen dit.
Förslagsställaren menar att den dåliga belysningen skapar otrygghet vid besök på Tumbascenen kvällstid. Lamporna är också täckta av trädkronorna.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-06-18 § 123 yttrat sig över medborgarförslaget. Tekniska nämnden har 2012-09-24 § 68 lämnat sitt yttrande
över förslaget.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett utbyte av äldre armaturer – projektet ”Effektiv belysning” som handlar om att sänka energiförbrukningen
och skapa bättre belysning för ökad trygghet och trivsel.
Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget ska anses besvarat. Ljuskällor i stolparmaturer har bytts ut under september 2012. Samtidigt har en röjning av skymmande trädgrenar genomförts.
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§ 209
Svar på medborgarförslag - Bygg ett friluftsgym i Friluftstaden Riksten (KS/2011:426)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2011-11-24 § 190 ett medborgarförslag – bygg
ett friluftsgym i Friluftsstaden Riksten. Förslagsställaren föreslår också att
utegymmet kan kompletteras med en parkourpark.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2012-0326 § 23, samhällsbyggnadsnämnden 2012-04-16 § 72
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget. Nämnden har
gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att anlägga ett utegym i år.
Det är inte angivet närmare var utegymmet kommer att ligga eller hur det
ska vara utformat. Förvaltningen kommer beakta medborgarförslaget i arbetsprocessen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat. Nämnden anser att förslaget mycket väl överensstämmer med
kommunens ambitioner gällande Friluftsstaden Riksten.
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§ 210
Svar på medborgarförslag - Anlägg isbana utomhus i
Brunna, Norra Botkyrka (KS/2012:86)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-02-23 § 24 ett medborgarförslag – Anlägg isbana utomhus i Brunna. Förslagsställaren anför
bland annat att en utomhusis behövs som kan användas av skolorna.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2012-0618 § 68 och samhällsbyggnadsnämnden 2012-08-28 § 173.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. I det arbete som
kommer att inledas kring spontanidrott vintertid kommer Brunna vara ett alternativ. Dock är det för tidigt att säga var behovet av utomhusskridskobanor är störst och hur Brunna IP ska utformas.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Nämnden har inget att erinra mot ett anläggande av isbana på Brunna IP
men konstaterar att det i första hand är kultur- och fritidsnämnden som får ta
ställning till detta.
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§ 211
Svar på medborgarförslag - Idéhus tillsammans med förskola i Tullinge (KS/2012:171)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2012-03-29 § 33 ett medborgarförslag – idéhus tillsammans med förskola i Tullinge.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2012-09-25 § 83 och
utbildningsnämnden 2012-10-01 § 71.
Sammanfattning

Många väljer att flytta till Tullinge, inte minst barnfamiljer. Därför har vi
byggt många nya förskolor i Tullinge eller byggt om redan befintliga förskolor såsom Nyängsgården. Men behovet av förskoleutbyggnad kvarstår
och vi fortsätter att planera för och investera i förskolor i Tullinge och i resten av vår kommun.
Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Båda nämnderna är positiva till att kombinera olika kommunala
verksamheter, men då idéhusets plats redan är bestämd till att ligga i Tullinge centrum så kommer där inte finnas plats för förskolegård eftersom det
är en begränsad markyta som är tillgänglig för utbyggnad.
Däremot hoppas vi att förskolor från Tullinge och i andra delar i kommunen
kommer att besöka och använda idéhuset och dess möjligheter när huset står
på plats och dess verksamhet har kommit igång.
Upprinnelsen till ett idéhus i Tullinge var en motion som en tullingebo skrev
om att möjliggöra för en ny mötesplats i Tullinge där kommunen och föreningslivet samverkar.
Konceptet idéhus kommer från stadsdelen Tower Hamlets i östra London.
Och utifrån det konceptet är ett idéhus med andra ord en mötesplats i samhället för medborgarna och för medborgarnas behov. Den mest avgörande
faktorn är att ett idéhus skapas och återskapas tillsammans med medborgarna.
Medborgarna kommer att vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av
idéhuset, dess framväxt och utformningen av verksamhetens innehåll. Medborgarnas inflytande över idéhuset är avgörande och vi har en fortsatt hög
ambition gällande medborgarinflytandet.

20[40]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-05

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Botkyrka
kommun. Det finns behov av nya bostäder. När förbifart Tullinge finns på
plats så öppnar det upp möjligheten för att ytterligare mark kring Tullinge
centrum kan användas till byggnation av nya bostäder.
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§ 212
Svar på medborgarförslag - Utegym mellan kolonilotterna
och radhusen i Alby (KS/2011:466)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet

Kommunfullmäktige mottog 2011-11-24 § 190 ett medborgarförslag – utegym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2012-0326 § 23 och samhällsbyggnadsnämnden 2012-04-16 § 73.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget. Nämnden har
gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att anlägga ett utegym i år.
Det är inte angivet närmare var utegymmet kommer att ligga eller hur det
ska vara utformat. Förvaltningen kommer att beakta medborgarförslaget i
arbetsprocessen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat. Nämnden anser att förslaget ligger väl i linje med pågående arbete
med en ny stadsbyggnadsidé för Alby. Utegym eller andra typer av ytor för
spontan idrott och kultur kommer bli aktuellt inom ramen för pågående arbete.
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§ 213
Medlemskap i Spårvagnsstäderna - förening för spårvägsutbyggnader (KS/2012:432)

Beslut

Kommunstyrelsen ansöker om medlemskap för Botkyrka kommun i Spårvagnsstäderna.
Kommunstyrelsen avsätter 50 000 kronor för medlemsavgiften 2013. Medlen tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Reservationer

Anders Thorén (TUP) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning

Spårvagnsstäderna bildades 18 september 2009 och arbetar för att det ska bli
lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar
samarbete om spårvägsprojekt. Det är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter som kan vara medlemmar i Spårvagnsstäderna. Företag och
organisationer kan vara associerade medlemmar. Medlemsavgiften är
50 000 kr per år.
För närvarande är nio kommuner och fyra regionala kollektivtrafikmyndigheter medlemmar. Flera av dessa har spårvagnssystem i sin kollektivtrafik
men de flesta är kommuner/kollektivtrafikmyndigheter som verkar och planerar för införande av spårvagntrafik. Cirka 35 företag och organisationer är
associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare
att bygga spårvägar.
Därför arbetar Spårvagnsstäderna med att:
• främja kunskapsutbyte mellan aktörer som har intresse av spårvägsfrågor,
• sprida erfarenheter om spårvägarnas förmåga att skapa attraktiva städer,
stärka ekonomin, förbättra miljön och främja social utveckling,
• bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter om hur man utformar kostnadseffektiva spårvägsprojekt,
• verka för ökad forskning om spårvägar,
• bidra med underlag till politiska beslut som rör spårvägar,
• underlätta spårvägsutbyggnader genom förenklade planeringsprocesser och
förbättrad organisation, finansiering och regelverk.
Botkyrka kommun har sedan flera år uttalat ambitionen att kollektivtrafiken
inom kommunen bör utökas och kompletteras med spårväg. Medlemskap i
Spårvagnsstäderna ger bättre förutsättningar att förverkliga den ambitionen
till konkret handling.
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Yrkande

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag till förslaget, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 214
Planbesked för del av Tullinge 19:227, Pressbyrå vid Tullinge station (KS/2012:436)
Beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan i enlighet med planbeskedet. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska
upprätta plankostnadsavtal. Kommunledningsförvaltningen ska reglera övriga åtaganden i ett avtal om upplåtelse och genomförande.
Sammanfattning

I dag ligger en pressbyråkiosk vid Tullinge station omedelbart intill Huddingevägen vid infarten till bussterminalen. I begäran om planbesked vill
Reitan Convenience Sweden AB få ett nytt läge närmre spåren och parallellt
med dem. Avstånden mellan de båda lägena är ca 10 meter. På föreslagen
ny plats finns i dag ett antal cykelparkeringar med tak. För området gäller en
detaljplan ”Tullinge centrum” som fastställdes 1972-10-20. Genomförandetiden har gått ut. Befintlig kiosk ligger på mark avsedd för gata eller torg
(allmän platsmark). Det föreslagna nya läget ligger också på allmänplatsmark men har beteckningen park eller plantering. Den nya kiosken föreslås
bli något större än befintlig kiosk, ca 65 kvm mot idag ca 40 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är angeläget att ha
kvar en pressbyråkiosk i anslutning till Tullinge station. Det nya läget bör
prövas i en ny detaljplan som hanteras med normalt förfarande eftersom
allmän platsmark kommer övergå till kvartersmark. I bedömningen ingår
förutsättningen att cykelparkeringen flyttas till ett stationsnära läge, t ex på
den plats där kiosken finns i dag.
Uppskattad tidplan

Planarbetet med syfte att upprätta en detaljplan som prövar nytt läge för
pressbyråkiosken vid Tullinge station med normalt förfarande bedöms
kunna påbörjas under första kvartalet 2013 och med en antagen plan under
tredje kvartalet 2013. Inriktning och omfattning kan komma att ändras under
planarbetet beroende på inkomna synpunkter och omständigheter som framkommer under planarbetet. Viktiga frågor att utreda under planarbetet bedöms vara flyttning av cykelparkeringen på plats intill Tullinge station.
Ekonomi

Kostnader för planarbetet regleras i avtal med sökanden i enlighet med
kommunens plan- och bygglovtaxa. Åtaganden under genomförandefasen
regleras i ett avtal om upplåtelse och genomförande mellan kommunen och
sökande, som ska godkännas av kommunstyrelsen i samband med att detaljplanen antas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-09.

25[40]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-05

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17, § 47.
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§ 215
Begäran om planbesked för Kumla Äng 2 (KS/2012:435)
Beslut

Kommunstyrelsen kommer inte att inleda en planläggning för Kumla äng 2.
Kommunledningsförvaltningen fortsätter dialogen med Hot Chilly AB som
ansökt om planbesked för att hitta andra möjligheter för verksamhetens utveckling.
Sammanfattning

Kommunen avser inte att inleda en planläggning. Aktuellt område ingår i
programmet för Hågelby-Eriksberg-Lindhov som kommunstyrelsen fattade
ett principbeslut kring under 2011. Kommunens avsikt är att utveckla området i enlighet med programmet. I ansökan om begäran av planbesked önskas
utökning av fastigheten söderut. I gällande detaljplan är området planlagt
som vägreservat. Även i detaljplaneprogrammet finns en vägdragning i
detta läge. I enlighet med programmet finns det möjlighet till en mindre utökning av fastigheten söderut. En planläggning måste dock göras i ett större
sammanhang för att få en tydligare struktur i området med exempelvis gator.
Bakgrund

Området för begäran av planbeskedet är beläget västra delen av Eriksbergs
industriområde. För området gäller detaljplan Eriksberg XXVI,52-36-1,
som fastställdes 1979-11-19. Genomförandetiden för detaljplanen har gått
ut.
Planläggning i enlighet med ansökan skulle innebära en utökning av kvartersmarken söderut och att därigenom parkmark samt vägreservat i befintlig
detaljplan tas i anspråk.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-08.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17.
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§ 216
Ny översiktsplan - Kartläggning av lokala förnyelsebara
energiresurser (KS/2012:126)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget att utreda platser
för lokal, förnyelsebar energiproduktion.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att använda
resultatet som underlag vid utarbetandet av ett samrådsförslag till ny översiktsplan.
Sammanfattning

I samband med inriktningsbeslutet för kommunens nya översiktsplan uppdrog kommunstyrelsen åt kommunledningsförvaltningen att särskilt belysa
förutsättningarna för lokal, förnyelsebar energiproduktion.
En rapport finns framme – Kartläggning av förnyelsebara energiresurser i
Botkyrka kommun (SWECO 2012-10-09). Rapporten redovisar bedömningar av vilka tillgångar som finns i Botkyrka och vad som kan vara relevant att
överväga i en översiktsplan. I första hand handlar det om vindkraft, energigrödor och skogsbränsle samt geoenergi.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-09.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17, § 41.
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§ 217
Svar på revisionsskrivelse - Anläggningsredovisning
(KS/2012:406)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-19 som svar på revisionsskrivelsen Anläggningsredovisning.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att uppdatera
och samordna kommunens riktlinjer för hantering av anläggningstillgångar.
Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har PwC granskat kommunens anläggningsredovisning.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att rutinerna kring anläggningsregistret inte är säkra. Det är en person som har ansvar för registret och utsedd ersättare saknas. Rutinbeskrivningar finns, men dessa är till viss del inaktuella. Revisorernas granskning har trots detta visat att de uppgifter som
finns i anläggningsregistret i huvudsak är tillförlitliga.
Revisorerna har lämnat rekommendationer inom följande områden:
• Kommunens riktlinjer och anvisningar
• Ansvar för anläggningsregistret och rutinbeskrivningar
• Avskrivning
Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning om behovet
av att uppdatera och samordna befintliga riktlinjer, anvisningar och rutiner
samt att komplettera med rutiner där sådana saknas. Vi ställer oss också
bakom revisorernas uppfattning om behovet av att säkra att det finns ersättare som kan hantera kommunens anläggningsregister.
Kommunledningsförvaltningen/serviceförvaltningen kommer i november att
påbörja arbetet med att ta fram förslag till nya riktlinjer gällande anläggningstillgångar, vilka kommer att lämnas till kommunstyrelsen under våren
2013. Dessutom kommer uppdaterade anvisningar, rutiner och blanketter att
tas fram löpande. Även detta arbete bedöms vara färdigt under våren 2013.
En ersättare, som kommer att sätta sig in i rutinerna kring anläggningsregistret, har utsetts.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-19.
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§ 218
Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2012-10-22 till Stockholms läns landsting som kommunens yttrande över
”Regional bedömning av behovet av nya bostäder” (Remissversion 3/1013/11 2012).
Sammanfattning

Stockholms läns landsting har fått i uppdrag av regeringen att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Bakgrunden är den höga
inflyttningen till Stockholmsregionen och det låga bostadsbyggandet.
Landstinget har sett över sina befolkningsprognoser och bedömda bostadsbehov i
gällande regionplan (RUFS 2010). Slutsatsen är att kommunernas planering för bostadsbyggandet behöver justeras upp. För Botkyrkas del ligger bedömningen av bostadsbyggnadsbehovet nu i spannet mellan 250 bostäder per år (Låg) och 650 bostäder per år (Hög) för perioden fram till år 2030.
För Botkyrkas del uppgår bostadsbyggandet de senaste åren till 250 bostäder per år,
vilket motsvarar landstingets nivå Låg. Kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet är satt till 350 bostäder per år i gällande ”Riktlinjer för bostadsplanering”. I
kommunens kortsiktigare planering finns målet att kommunen alltid ska ha en
”projektbank” med 550 byggklara bostäder – ett mål som kommunen för närvarande överträffar. I arbetet med en ny översiktsplan för Botkyrka är inriktningen att
planeringen ska klara 20 000 nya bostäder för perioden fram till 2040, vilket motsvarar landstingets nivå Hög. Kommunen har inga invändningar mot den nya regionala bedömningen av bostadsbehovet, men vill lämna några ytterligare synpunkter.
Om det verkliga bostadsbyggandet ska nå upp till det bedömda behovet
räcker det inte med kommunens planering. Regionens utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik behöver skapa bättre tillgänglighet och lägesfördelar som ökar intresset för marknadsaktörer att investera i bostadsbyggande
i Botkyrka. Det behöver också finnas en mer heltäckande statlig bostadspolitik som stimulerar bostadsbyggande och bostadsförsörjning också för
andra hushåll än de allra mest betalningsstarka. För Botkyrkas del är förutsättningar för miljonprogrammets förnyelse ytterligare en nyckelfaktor för
att öka bostadsbyggandet. Utvecklingen av arbete och inkomster spelar en
avgörande roll för hur hushållens förmåga att efterfråga bra bostäder utvecklas på Stockholms bostadsmarknader.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-22.
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Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17, § 43.
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§ 219
Svar på remiss - Åtgärdsprogram för kväveoxid och PM10 i
Stockholms län (KS/2012:67)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-04 till länsstyrelsen som kommunens yttrande över ”Åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i
Stockholms län” (september 2012).
Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att revidera de åtgärdsprogram för
luftkvalitet som har fastställts för länet, avseende kvävedioxid och partiklar (PM10)
Det nya programmet har som mål att miljökvalitetsnormerna inte överskrids eller
riskerar att överskridas längs länets gator och vägar.
Detta är en andra remissrunda. Efter vårens remissomgång har länsstyrelsen utifrån
inkomna synpunkter bearbetat ursprungsförslaget. I nuvarande förslag har åtgärderna konkretiserats, ansvarsfrågan förtydligats och behovet av mer kunskap har
definierats. I övrigt innehåller åtgärdsprogrammet inga förändringar.
Totalt föreslås i programmet fjorton åtgärder. Tretton av åtgärderna rör partiklar
och en åtgärd rör kvävedioxid. De föreslagna åtgärderna gäller i huvudsak Stockholms innerstad med dess överskridanden av kvävedioxid och partiklar. Inga konkreta åtgärder finns föreslagna för de överskridanden av kvävedioxid som finns på
de statliga infartslederna i bland annat Danderyd, Solna, Sollentuna, Huddinge och
Botkyrka.
Inom Botkyrka finns överskridandena av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och
partiklar på det statliga vägnätet, vilket innebär att Trafikverket är skyldig att vidta
åtgärder. Trafikverket motiverar avsaknaden av åtgärder med att det idag inte finns
tillräckliga kunskaper om fordonssammansättning, utsläppsnivåer och så vidare.
För att förbättra kunskapsläget föreslår åtgärdsprogrammet länstäckande kameraoch trafikmätningar, vilket är positivt. Vi vill dock understryka att det är viktigt att
åtgärdsprogrammet också visar hur konkreta åtgärder ska utarbetas av Trafikverket
när kunskapsläget klarnar.
I övrigt kvarstår Botkyrkas synpunkter från den tidigare remissomgången.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-04.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17, § 46.
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§ 220
Svar på remiss - Regional inriktning för transportinfrastrukturens utveckling i Stockholms län (KS/2012:409)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-22 till Länsstyrelsen som kommunens yttrande över ”Regional inriktning av transportinfrastrukturen i Stockholms län” (2012-09-13).
Sammanfattning

Länsstyrelsen har skickat ett dokument, ”Regional inriktning av transportinfrastrukturen i Stockholms län” (2012-09-13), till bland annat länets kommuner för yttrande. Dokumentet kommer att användas som underlag för
Trafikverkets kommande nationella plan för investeringar i transportinfrastruktur.
Södertörnskommunerna har utarbetat ett gemensamt yttrande som redovisar
synpunkter på hur infrastrukturinvesteringarna behöver samspela med annan
utvecklingsplanering och där regionplanen (RUFS 2010) och andra regionala överenskommelser ska vara den gemensamma utgångspunkten.
Det finns också anledning för Botkyrka att framhålla behoven av bättre fungerande infrastruktur och kollektivtrafik mellan kommunens olika stadsdelar
för att klara utveckling av bostadsbyggande och plats för verksamheter.
Förutom planerade satsningar på bättre tunnelbana och bättre pendeltågstrafik behövs investeringar i:
• Väg 226, Förbifart Tullinge
• Väg 226, centrala Tumba
• Väg 258, Hågelbyleden
• Bättre förhållanden runt E4/E20
• Regionala cykelstråk
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-22.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17, § 44.
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§ 221
Svar på remiss - Huddinges översiktsplan (KS/2012:364)
Beslut

Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2012-10-19 som Botkyrkas samrådsyttrande över ”Huddinge kommun
Översiktsplan 2030 – samrådsversion”.
Sammanfattning

Huddinge kommun tar fram en ny översiktsplan och Botkyrka har nu möjlighet att lämna ett yttrande över samrådsversionen av planen.
I huvudsak ligger Huddinges nya översiktsplan i linje med både Botkyrkas
gällande översiktsplan och inriktningen i vårt pågående arbete med en ny.
Botkyrka stödjer Huddinges satsningar i de två regionala stadskärnorna
Flemingsberg och Skärholmen-Kungens Kurva. Vi uttrycker också vårt stöd
till att Huddinges översiktliga planering utgår ifrån och lämnar plats för
Spårväg Syd och Södertörnsleden – två betydelsefulla infrastruktursatsningar för vår del av storstaden.
Huddinge presenterar tre alternativa scenarier för utvecklingen av Glömstadalen. Botkyrka är positiv till bostäder och verksamheter som ger underlag
för Spårväg Syd och som stödjer utvecklingen i Flemingsberg. Botkyrka är
också positiv till bättre gång- och cykelstråk över kommungränsen.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-10-19.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-10-17, § 42.
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§ 222
Mottagande av medel - projektmedel för barn i riskmiljöer
(KS/2012:428)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att socialförvaltningen tar emot projektmedel
om 2 440 000 kr för år 2012-2014 riktat till barn i riskmiljöer.
Sammanfattning

Botkyrka kommun ansöker om projektmedel till ett projekt inom socialförvaltningens verksamhetsområde för målgruppen barn i åldern 7-18 år som
har en förälder som är psykiskt sjuk eller har ett missbruk av alkohol eller
annat beroendeframkallande medel. Arbetet kommer att bedrivas generellt
och tidigt förebyggande. Projektet syftar till att nå målgruppen barn i samverkan med den psykiatriska vården inom landstinget och andra interna och
externa aktörer som möter barn i målgruppen. Aktiviteterna ska bedrivas i
enlighet med en modell BRA Barns rätt som anhörig som under 2012 utvecklas i ett pilotprojekt lett av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Botkyrka
kommun deltar i pilotprojektet tillsammans med Varbergs kommun och
Neurologiska kliniken KS. Projektmedel söks för att slutföra pilottiden och
för att implementera BRA som en modell i ordinarie verksamhet.
Forskningsstudie sker i samverkan med Fou Södertörn och Ersta Sköndal
högskola. Forskningsstudiens övergripande målsättning är att undersöka om
den modell som prövats under pilottiden, BRA Barns rätt som anhörig
förmår fungera som en effektiv sekundär prevention. Mer konkret innebär
det att undersöka dels vilken betydelse det förändrade arbetssättet har för
den aktuella målgruppen, dels huruvida det förändrade arbetssättet har inneburit en förstärkt samverkan mellan olika aktörer som arbetar med målgruppen. Som metod används semistrukturerade intervjuer med målgruppen
som deltagit i alla eller delar av modellens aktiviteter samt intervjuer med
företrädare för berörda aktörer. Studien förväntas leda till större kunskap
om målgruppen och dess behov, hur barn kan utöva sina rättigheter i vår organisation samt framgångsfaktorer för samverkan. Ansvarig forskare är
Martin Börjesson chef Fou Södertörn. Fou Södertörn har ett etablerat samarbete reglerat i avtal med Ersta Sköndal högskola. Enligt planerad tidsram
avslutas studien med slutrapport hösten 2014.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2012-08-31.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2012-09-24, § 114.
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§ 223
Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för
införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att vård- och omsorgsnämnden inger ansökan till
Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har under det senaste året arbetat mycket
med att säkerställa att organisation, kompetenskartläggning och validering,
riktlinjer, uppdragsbeskrivningar, genomförandeplaner inklusive social
dokumentation finns och fungerar. Äldreomsorgen har höga kostnader och
låga resultat i nationella kvalitetsmätningar. Tiden är nu mogen att förverkliga den nationella värdegrundens intentioner om att äldre personer ska få
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Under 2011 och 2012 har ett förberedande projekt drivits för att undersöka
förutsättningar för att införa lokala värdighetsgarantier. För att fortsätta att
införa ett förändrat arbetssätt vill förvaltningen nu knyta samman de projekt
som hållits under året genom att utbilda enhetschefer som i sin tur arbetar i
personalgrupperna för att föra ut den nationella värdegrunden.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-25.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2012-10-09, § 81.
Särskilt yttrande

Stefan Dayne (KD), bilaga.
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§ 224
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och beslutar om följande fyllnadsval:
PERSONALUTSKOTTET för tiden 2012-11-13—2014-10-31
Ersättare efter Bosse Olsson (MP)
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
Plåtslagarvägen 59
146 36 TULLINGE
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval:
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET t o m 2015-01-15
Ledamot efter Kristin Thörn (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot och ordförande efter Serkan Köse (S)
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ledamot efter Peter Nyberg (S)
ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Karin Fernstedt (S)
Ärendet

Kommunstyrelsen bordlade 2012-09-03 § 164 och 2012-10-08 § 192 följande fyllnadsval:
− ny ledamot i brottsförebyggande rådet efter Kristin Thörn (S).
− ny ledamot och ordförande i arbets- och näringslivsberedningen efter
Serkan Köse (S)
− ny ledamot i klimat- och planeringsberedningen efter Peter Nyberg (S)
− ny ersättare i arbets- och näringslivsberedningen efter Karin Fernstedt
(S)
Följande avsägelse har inkommit:

Bosse Olsson (MP), ersättare i personalutskottet – avsägelsen gäller från och
med 2012-11-13.
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§ 225
Anmälningsärenden (KS/2012:242, KS/2012:48, KS/2012:8,
KS/2008:210)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Finansrapport per 30 september 2012, dnr KS/2012:48
Uppföljning av placerade medel för pensioner per 30 september 2012, dnr
KS/2012:242.
Protokoll från AB Vårljus 2012-09-11, dnr KS/2012:8.
Protokoll från Samordningsförbundet Botkyrka 2012-09-28, dnr KS/2012:8.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2012-10-05, dnr
KS/2012:49.
Protokoll från sammanträde med personalutskottet 2012-10-08.
Protokoll från sammanträde med demokratiberedningen 2012-10-12.
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2012-10-17.
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§ 226
Delegationsärenden (KS/2012:47)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med
stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Chefscontrollern:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning september 2012, dnr KS/2012:47.
Upphandling av mejerivaror till Botkyrka kommun och Huddinge kommun
2012-09-24, dnr KS/2012:33.
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§ 227
Fördelning av politiska resurser för (MP) (KS/2012:493)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 260 godkänner
kommunfullmäktige en omfördelning av politiska resurser enligt beskrivningen nedan.
Från och med 2012-11-13 får Elisabeth Nobuoka Nordin, ersättare i kommunstyrelsen en förstärkning av sitt arvode motsvarande 30 procent av
kommunalrådslön.
Sammanfattning

Under 2011 har den politiska majoriteten disponerat sex heltidsresurser för
politisk ledning. Från och med 2012-11-13 har Miljöpartiet en ny gruppledare och vill i samband med det omfördela sina resurser enligt förslaget
ovan. Fördelningen av politiska resurser är i övrigt oförändrad.
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YRKANDE
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige
2012-11-05
Ärende 197

Ettårsplan 2013 (KS/2012:286)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för 2013. 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.
Vi har ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i
samma utsträckning som majoriteten. Via omprioriteringar värnar vi välfärden samtidigt
som vi har utrymme för satsningar på t.ex. skolan och idrotten. Vi vill vända
skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler bostadsrätter och
villatomter i kommunen.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild
proposition)
att

kommunfullmäktige fastställer Moderaternas ettårsplan för 2013.

att

kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 20 kronor och 13 öre.

att

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

att

Kommunstyrelsen får under 2013 inom en total låneram på 4,5 miljarder 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 2013 vara:
• Botkyrkabyggen 2 500 miljoner kronor
• Söderenergi 1 102 miljoner kronor
• Upplev Botkyrka AB 25 miljoner kronor.
• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 725 miljoner
kronor.

att

fastställa borgensramen för 2013 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 410 miljoner kronor jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

att

Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden exklusive Botkyrkabyggen,
Söderenergi, Södertörns Energi AB och Upplev Botkyrka AB fastställs för 2013
till 275 miljoner kronor.

Sid 1

att

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om låneram för 2013:

att

kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram
en plan för hur kommunen långsiktigt kan minska sitt bidragsberoende
samt låneskuld,

att

kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram
en konsekvensbeskrivning av skattesänkning på 25 öre under slutet av
denna mandatperiod,

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 aktivt möjliggöra ombildningar av
hyresrätter till bostadsrätter

Jimmy Baker

Edip Noyan

Sid 2

Trygghet.
Valfrihet.
Rättvisa.
Moderaternas förslag till
ettårsplan 2013.
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FÖRORD
Politiska idéer spelar roll. Politiska och ideologiska skiljelinjer är nödvändiga för att
demokratin ska fungera. Även om vi i vissa frågor, självklart och för allas bästa, kan söka
överenskommelser och samförstånd, så är det i brytningen av politiska idéer och den politiska
konflikten som ett bättre samhälle utvecklas.
Vårt Moderaterna vilar på främst två hörnstenar, liberalismen och konservatismen. Vi vill
fortsätta bygga på det samhälle som våra tidigare generationer har lämnat till oss att förvalta.
Vår avsikt är att ansvarsfullt reformera detta arv i samklang med vad utvecklingen fordrar.
Med hjälp av liberala reformer ska vi därför sätta vårt fokus på det som försvårar frigörandet
av människans inneboende kraft och som därmed påverkar dennes vardag negativt. Vi vill
flytta individens egenmakt från politiken till individen själv. Med hjälp av egna beslut och ett
ökat ekonomiskt utrymme kan denne själv sedan utforma sitt eget liv. Vi ska därför vara en röst
mot förmynderi och fungera som en kraft för det ökade egenansvaret.
Men, vi måste även motverka sådant som försvårar för människor att delta i samhällslivet, på
arbetsmarknaden eller sådant som utgör hinder i vardagen. Särskilt måste politiken vara en
röst för de svaga, de som inte själva kan tala för sig, de som är utsatta, som befinner sig vid
sidan av, som kanske är sjuka eller helt enkelt bara är gamla och trötta efter ett långt liv. Eller
unga som växer upp i svåra miljöer eller personer som p.g.a. funktionsnedsättning inte kan
tillgodogöra sig det som samhället erbjuder - eller borde erbjuda, och möjliggöra, för dem precis som för alla andra.
De som är politiskt aktiva har en önskan och drivkraft att förändra och förbättra samhället. Det
är det som driver oss, det får inte vara primärt de enkla sakerna. Det är de svåra sakerna idéerna om ett framtida och bättre samhälle. För barn, unga, gamla och för de som befinner
sig mitt i livet.
Det är oerhört viktigt att vi som är politiker lyssnar på vad människor i vårt samhälle tycker,
vilka svårigheter de ser i sin vardag, vilka utmaningar de ser för framtiden och vilka
samhällsproblem som de tycker är svåra. Politik är alldeles för viktigt för att reduceras till
cykelställsfrågor. Därmed inte sagt att exempelvis renhållning, hål i gator eller snöskottning är
oviktigt. Om det visar sig ha stora brister så blir det till slut politiska frågor, fastän de inte ska
behöva bli det. Det är sådana basala frågor som egentligen bara ska fungera, oavsett vem
som sitter vid makten. Och fungerar de inte, är det medborgarnas och vår uppgift att påminna
om det, och rätta till det.
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INLEDNING
I Moderaternas ettårsplan beskriver vi vad vi vill genomföra det kommande budgetåret –
sammanlänkat med vilken vision vi har för framtidens Botkyrka.
Botkyrka kommun står inför stora utmaningar inom alla verksamhetsområden. Utmaningarna
står att finna såväl inom den egna organisationen som i våra kommundelar, i ett Botkyrka som
snart kommer att ha 100 000 invånare.
Vi vill ha ett Botkyrka där alla känner sig hemma och trivs. Ett Botkyrka där man kan känna sig
trygg, gå igenom grundskolan med gymnasiebehörighet och ha ett rikt utbud av
fritidsaktiviteter på såväl fritidsgårdar som inom föreningslivet. En kommun där de som har rätt
till ett boende inom LSS faktiskt får det, där våra äldre regelbundet får komma ut i friska luften
och där patriarkala strukturer i realiteten motverkas.
Ett företagsklimat som ligger bland de allra bästa i landet, där näringslivet är en självklar
partner i strävan att få ut våra ungdomar på arbetsmarknaden. En inställning som bejakar fler
alternativ än det kommunala, inom t.ex. skolan, omsorgen, boendet, transporter och städning.
Ett Botkyrka vars politiska ledning inte ser överskott i budgeten som något som måste
spenderas, utan som en signal på att skatteuttaget av medborgarnas inkomster varit för högt
och måste sänkas. En kommun som ser att människan mår bättre av att vara en del av ett
sammanhang och en social kontext, utförandes en samhällsnyttig arbetsuppgift, snarare än att
hänvisas till olika former av passiviserande bidragsberoenden.

BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM
Stockholm växer. Botkyrka är en del av Stockholm och inte någon isolerad ö som är
oberoende av vår omvärld. De senaste årens kraftiga befolkningsökning visar detta. Prognoser
pekar på att Stockholms län kommer att öka med minst 30 000 människor varje år de
kommande 10-15 åren. 1968 hade Botkyrka drygt 21 000 invånare. Under 2012 passerar vi
troligen 86 000. Mellan november 2010 och november 2011 fick Botkyrka kommun 2 000
nya invånare.
Detta innebär att trycket på kommunen ökar i form av behovet av en långsiktig planering.
Under ett antal decennier har vi sett en utveckling där utanförskapet och trångboddheten har
ökat i kommunen. Botkyrka behöver fler skattebetalare - inte färre. Vi måste göra det möjligt
för fler att välja Botkyrka som plats att flytta till, bilda familj och leva sina liv.
Kommunen måste aktivt ha en plan för hur vi skall hantera den ökande befolkningsmängden.
Exempelvis i form av att låta den kommunala allmännyttan bli mer progressiv snarare än att
bara förvalta befintligt bestånd. Kommunen och allmännyttan borde också mer aktivt
samarbeta med fler aktörer som skulle kunna hjälpa till i samhällsbygget. Vi måste också få till
stånd en ständigt aktuell tomtbank med tomter som privatpersoner och företag kan botanisera
bland och köpa för att kunna bygga sin egen bostad eller för att kunna etablera/expandera
sin verksamhet. Detta kan åstadkommas i samarbete med markägare i kommunen, likväl som
att man inventerar kommunal mark som kan styckas och stå till förfogande för hugade
spekulanter.
Men en ökad befolkningsmängd medför också ett pris. Kommunen måste därför, på ett bättre
sätt än idag, göra analyser kring vad en ökande befolkningsmängd innebär i form av ökande
krav på samhällsservice. Som det ofta är idag lappar och lagar vi efter läge, förutom när det
gäller vissa utpekade exploateringsområden såsom Riksten.
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Eftersom befolkningsökningen sker generellt över flera kommundelar och spritt, så behöver
analysen göras inte bara göras kring t.ex. behovet av till exempel antalet förskoleplatser, utan
också vad de totala samhällskostnaderna blir vid en ökad befolkningsmängd. Detta måste
också mätas mot prognostiserade intäkter i form av fastighetsavgifter samt inkomstskatter.
Vidare så behöver kommunen mera medvetet satsa på att bli mer företagsvänlig. Mark med
goda förutsättningar, exempelvis nära E4:an behöver tillgängliggöras för företag, nya
etableringar likväl som för de som har behov av att kunna expandera. Fler anställda i
kommunen borde arbeta med näringslivsfrågor, vi ska inte säga nej till företag som ”inte
passar i profilen”.
Företagarna ska uppleva oss som en av de mest serviceinriktade kommunerna i hela landet.
Det är ett misslyckande att Botkyrka som regel rankas sist eller näst sist i länet på de stora
företagsrankningarna som mäter kommunernas företagsklimat. Vi behöver fler
näringslivsetableringar i kommunen, områden ska färdigställas för företag som vill etablera
verksamhet här och det är viktigt att betydligt korta ned handläggningstiderna. Med ett
målmedvetet arbete så kan även Botkyrka påbörja den resa som föregångskommunerna
Solna, Nacka och Sollentuna har gjort.
Under flera år har vi föreslagit att det ska genomföras en översyn av vägar, gång och
cykelbanor och trafiksäkerheten generellt i kommunen. Kommunen måste bli bättre på att
prioritera löpande underhåll och lösa trafik- och miljöproblem samt problem med
genomfartstrafik i bostadsområden och tung trafik.

BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN
Sverige är inte längre etniskt homogent. I Sverige bor det idag människor från hela världen,
med olika traditioner och kulturer. Globalisering och migration har resulterat i att människor
från hela världen finns i Botkyrka. I Botkyrka talas idag över 100 språk, människor med drygt
160 av världens 193 erkända nationaliteter lever och verkar i Botkyrka – en majoritet av
medborgarna (54 %) har sina rötter i andra länder. Det gör Botkyrka till Sveriges mest
internationella kommun och vi moderater bejakar mångfalden. Vi vill inte ställa frågan om var
människor kommer ifrån - vi vill fråga vart man är på väg.
Det är därför av yttersta vikt att vi moderater står upp mot kulturkonservativa strömningar i
såväl vår kommun, som utanför dess gränser. Idéer som bär med sig tankar på assimilering
och nedtryckandet av andra kulturer och religioner måste bekämpas. Det är för oss
främmande att peka ut någon grupp som ett kollektiv, eller alla troende inom viss religion som
bärare av gemensamma karakteristika. Den verklighetsbilden hör hemma inom den extrema
högern, en rörelse som alla vi, som tillerkänner alla människors lika värde, tillsammans måste
söka övervinna.
Moderaterna står upp för ett samhälle som vilar på fundament som mänskliga rättigheter,
religionsfrihet och föreningsfrihet. Det Sverige och det Botkyrka som en gång fanns, kommer
inte åter – och det är bra så.

ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Men religion måste också ha en plats i
ett sekulariserat samhälle som det svenska. Finns det en efterfrågan så bör det finnas
ekumeniska rum i våra olika omsorgsverksamheter. Botkyrka avviker på ett tydligt sätt från det
vanliga mönstret i Sverige när det gäller andelen medborgare som är troende. I vår kommun
så har religionen en stor betydelse för många människor och även om det i grunden görs
möjligt av ett sekulariserat förhållningssätt, så behöver samhället också göra det möjligt för
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personer som är troende att vara delaktiga i det framtida samhällsbygget, utan att religion
eller religiösa föreställningar i sig inverkar på politiska beslut som reglerar eller styr
människors liv. Utgångspunkten är svensk lagstiftning, som i sig måste stå fri från religiös
påverkan.
Viktigt att betona är att Sverige i allmänhet, och Botkyrka i synnerhet, ständigt rör sig från en
tradition av såväl en enhetlig monokultur som monoreligion mot ett mer blandat samhälle med
många olika trosuppfattningar. Kommunen (samhället) behöver därför arbeta mer med
interreligiösa dialoger och möten där syftet är att diskutera hur flera religioner ska kunna
samexistera, vilka mötesplatser och fora som kan behövas i framtiden för att alla ska kunna ha
en plats utan att någon blir marginaliserad.

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdheten inom exempelvis arbetslivet, omsorgen och det egna hemmet kan bli bättre. Det
är både en politisk och medmänsklig uppgift att förändra detta. Sverige har alltför länge hört
till de sämsta länderna i EU när det gäller kvinnors löneutveckling. Kvinnor tenderar att tjäna
sämre än män och är överrepresenterade bland låginkomsttagare. Samma mönster återfinns
även i vår kommun. Undersökningar visar att en del av löneskillnaden inte kan förklaras med
naturliga faktorer som utbildning, yrkesval och position.
En bidragande orsak till denna snedfördelning är hur vi organiserar välfärden.
Kvinnodominerade yrken som vård, skola och omsorg är ofta områden präglade av
byråkratisering, brist på utveckling och begränsat inflytande på den egna arbetsplatsen. Det
är viktigt att vi i Botkyrka arbetar för både en större mångfald av arbetsgivare och fler
kvinnliga företagare. Därigenom kan nya tjänster utvecklas och anpassas till människors
behov. Detta ger också möjligheter till bättre löneutveckling inom traditionella låglönegrupper.
Fler kvinnor än män arbetar deltid i Botkyrka, också efter föräldraledigheten. Många upplever
att det fortfarande inte lönar sig tillräckligt ekonomiskt att gå upp i heltid, även om den rätten
ska finnas för kommunens anställda. Det är en självklarhet att löneskillnader på grund av kön
inte kan accepteras.

DISKRIMINERING
Det gäller att, inte bara i lagens mening, hävda alla människors lika värde som inför en
domstol, utan att även i praktiken motverka sådant som diskriminerar människor eller på annat
sätt hindrar människor från att kunna göra sina egna livsval.
Kommunen som arbetsgivare måste ständigt se över hur vi rekryterar ny personal. Det är
imperativt att de personer som är med och intervjuar kandidater besitter de kunskaper och den
förståelse som krävs för att inte, antingen direkt eller indirekt, diskriminera. Breda,
kompetenshöjande insatser för vår personal behöver genomföras kring den interkulturella
strategin, så att våra anställda förfogar över de ”generic skills” som krävs i en mångkulturell
kommun som Botkyrka.
I vår kommun fyller Antidiskrimineringsbyrån (SIOS) en viktig funktion. Särskilt i en kommun
som Botkyrka, där 10 % av kommuninvånarna under 2011 (i medborgarundersökningen) har
uppgivit att de har känt sig diskriminerade. SIOS, med sin gärning, är en aktör som hjälper de
som oftast inte har kunskapen om hur man, med lagens hjälp, kan få upprättelse om man blivit
diskriminerad p.g.a. sin etnicitet/hudfärg, sexuella läggning, funktionshinder eller kön.
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Vi är vidare av uppfattningen att fler kommuner borde ta ett gemensamt ansvar för att
finansiera verksamheten - eller starta egna byråer.
Som en kunskapsproducerande och utbildande aktör på området fyller även Mångkulturellt
Centrum en viktig funktion, vilket är en inriktning som vi gärna ser fördjupas från såväl
kommunens som centrets håll.

HBTQ-FRÅGOR OCH LIKABEHANDLING
I Botkyrka så är ungdomsmottagningen och sektionen för nätverks- och familjevåldsarbete HBTcertifierade. Det är bra, men vi moderater skulle vilja att fler enheter inom den kommunala
organisationen skulle kunna få tillfälle att genomgå en sådan utbildning. Personalen inom t.ex.
fritidsgårdar, äldreboenden, fritidshem och gymnasieskolorna skulle kunna vara utmärkta
mottagare av en sådan utbildning. Vår personal behöver få tillfälle att öka sin kunskapsnivå
och reflektera över värderingar och sättet man bemöter HBTQ-personer. Vi måste, förenklat, se
individen inom kollektivet och inte se kollektivet framför individen. Inom äldreomsorgen skulle
möjligheten att välja ett HBT-boende kunna vara ett förslag att utreda närmare. Inom skolans
sexualundervisning kan sannolikt HBTQ-perspektivet lyftas fram än mer.
En likabehandlingskommitté har tillsatts i exempelvis Solna med uppgift att bevaka att inga
solnabor eller anställda blir diskriminerade p.g.a. exempelvis sexuell läggning, vilket är något
som kanske även Botkyrka skulle kunna ta efter?

PERSONALPOLITIK
Kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Alla tjänster som utförs ska hålla en hög kvalitet. Vi
vill erbjuda kommunens anställda en god arbetsmiljö, bra företagshälsovård, fortbildning och
annat som gör att man trivs på arbetsplatsen. En bra personalpolitik där medarbetare har
möjlighet att utvecklas gynnar alla medborgare genom bättre samhällsservice där vi får mesta
möjliga verksamhet per skattekrona.
Botkyrka kommun måste öka ansträngningarna att behålla bra personal, både av kvalitetsskäl
men också för kontinuiteten och för att höja kvaliteten i verksamheterna. Vi är positiva till att
delar av goda års överskott placeras i den s.k. ”kompetensfonden” med vilken vi kan
finansiera fortbildningsinsatser. Särskilt viktigt är det att höja utbildningsnivån för de med lägst
utbildning och som arbetar inom viktiga välfärdssektorer, såsom förskolor, skolor och inom
omsorgssektorn. Vi måste också söka och använda oss av de medel och resurser som
alliansregeringen avsätter för fortbildningsinsatser, exempelvis för lärarkåren.
En egen försörjning där hen står på egna ben bidrar till ökad självkänsla och minskat
ekonomiskt beroende av såväl andra människor som av olika transfereringssystem. Vi vill att
kommunen erbjuder alla deltidsanställda, som kan och vill, rätt till heltidsanställning.
Framförallt inom omsorgssektorn är det idag alltför vanligt med tim- och deltidsanställd
personal. Möjlighet att gå från deltid till heltid är en reform som framförallt gynnar kvinnor
inom lågavlönade yrkesgrupper. Vi vill även genomföra informationsinsatser för
konsekvenserna vid långvarigt deltidsarbete vid t.ex. pension. Vi föreslår vidare att kommunen
bl.a. genomför aktiviteter som syftar till att bl.a. locka män att söka tjänster till traditionellt
kvinnodominerade yrken för att på det sättet höja statusen och bryta med etablerade
könsnormerande strukturer.
Kommunen har många arbetsställen inom respektive verksamhetsområde. För att vara en god
arbetsgivare behöver transparensen för bl.a. lönekriterier öka, så att personal blir bedömd
utefter samma kriterier och prestationsnivåer oavsett på vilket arbetsställe man är anställd. Vi
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föreslår att det sektorsvis och på alla förvaltningar arbetas fram gemensamma kriterier för
respektive yrkeskår/sektor.
Vidare måste kommunen, utifrån sin arbetsgivarroll, säkerställa att all personal, oavsett sektor,
deltar i medarbetar- och lönesamtal varje år – så är inte fallet idag. Kommunen måste
därutöver bli tydligare vad gäller arbetsgivarrollen och kunna använda personalen där
kompetensen bäst behövs – idag finns alltför många av de anställda som tror att de är
anställda vid det aktuella arbetsstället. Som exempel kan nämnas att vi på vissa förskolor har
personal med ingen eller låg utbildning samtidigt som vi har andra där i stort sett all personal
är behöriga. Den sortens obalans måste åtgärdas.

BOSTADSPOLITIK
I Botkyrka finns närmare 12 000 hyresrätter som ägs av det kommunala, allmännyttiga,
bostadsföretaget Botkyrkabyggen. 85 % av hyresbeståndet utgörs av s.k. ”miljonprogram”
från ”rekordårens dagar” och som måste renoveras senast kring 2020. Detta innebär
investeringar i storleksordningen sex till sju miljarder kronor. Frågan vi måste ställa oss är
huruvida vi vill ha en fungerande allmännytta, som kan erbjuda bostäder som människor vill
och kan bo i, även om 15 år? Detta då vi är oomkullrunkeligt övertygade om att allmännyttan
har en viktig roll att fylla även i framtiden.
Vi föreslår att bolaget säljer vissa fastigheter till andra, ansvarsfulla, hyresvärdar likväl som att
vi vill att hyresrätter i det egna beståndet ska kunna ombildas till bostadsrätter, förutsatt att
efterfrågan finns. Vi ser även gärna ett större inslag av ägarlägenheter, då erfarenheterna
pekar på att det man äger vårdar man. Därtill så ökar det friheten för den enskilde, i det att
denne kan göra de inre renoveringar och förbättringar som den själv vill med den
standardnivå den själv väljer eller anser sig ha råd med.
Vi tror att flera områden i Botkyrka skulle bli mer stabila med sådana reformer. Pengarna som
kommer in tack vare dessa åtgärder ska gå till både renoveringar och investeringar i nya
fastigheter.
Det finns en stor efterfrågan av bostäder särskilt anpassade till unga människor. Vi moderater
vill att kommunen anstränger sig för att, tillsammans med allmännyttan och andra aktörer,
bygga ungdomsbostäder riktat till personer under trettio år i flera av våra kommundelar.
Utbudet av studentbostäder är generellt sett lågt och även här måste kommunen ta sitt
samhällsansvar och se till att studentlägenheter med god standard byggs. Viktiga kriterier är
att de ska ligga i kollektivtrafiknära lägen, ha bra gemensamhetsytor, hålla en god standard,
men med fokus på funktionalitet och låg hyra.
Många människor som är 65+ och som vill sälja sitt hus men bo i lägenhet tvingas ofta lämna
kommunen då utbudet av passande lägenheter är obefintligt eller begränsat. Kommunen kan,
tillsammans med allmännyttan, andra hyresaktörer samt byggare av bostadsrätter, förtäta våra
befintliga bostadsområden med lägenheter särskilt anpassade för dessa medborgare så att de
kan bo kvar i kommunen nära sina vänner, barn och barnbarn. Vi vill därför verka för ett
större inslag av service- och gruppbostäder samt trygghetsboenden i kommunen.

ARBETSMARKNADSPOLITIK
Fler Botkyrkabor måste arbeta och få möjlighet till egen försörjning. Fler behöver höja sina
inkomster och fler måste slippa att hamna i ett bidragsberoende. Botkyrka kommun behöver
ökade skatteintäkter för att till en större del själv klara av sina utgifter.
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Vi finns nära Stockholm Stad som är ett nav när det gäller arbetsmarknad och omsättning av
varor och tjänster. Kommunen har hittills inte fullt ut dragit nytta av detta - satsningar måste
göras för att knyta till oss fler företag, gärna i samarbete med gymnasieskolorna. Vi behöver
under de kommande åren få fram fler praktik- och lärlingsplatser och riktiga anställningar.
Kommunens näringslivsenhet måste förstärkas ytterligare. Det kan handla om mark,
personalförsörjning, barnomsorg, samarbetspartners eller förfrågningar om lokala företag som
kan tillhandahålla tjänster. Vi föreslår även att kommunen skapar mötesplatser och
förutsättningar för företag att marknadsföra sig och knyta kontakter.
Kommunen ska fortsätta samarbetet med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
utbildningsföretag och andra aktörer för att få fler i arbete. För oss moderater är det en
självklarhet att alla som kan och vill arbeta ska ha möjlighet till detta. Vi anser att det inte
enbart ska gälla friska människor utan även personer har någon form av funktionsnedsättning,
men har en önskan om att få arbeta eller studera så ska det vara möjligt.
Även om vi generellt ser positivt på nya företagsetableringar så känner vid dock en viss oro
över att utvecklingen - så som vi upplever den - går mot att allt fler trafikintensiva företag och
logistikföretag etablerar sig i kommunen. Samtidigt som det kan skapa en del nya
arbetstillfällen så skapas också en del bekymmer, såsom exempelvis trafikproblem och ökade
utsläpp.

UTBILDNING
I kommunen finns många tusen barn och ungdomar som varje dag omfattas av förskola eller
utbildning och som har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som kommunen eller föreningar
genomför. Vi ser att sambanden mellan skola och fritid har betydelse. Att idrotta och ha en
meningsfull sysselsättning på sin fritid ökar förutsättningarna för en bra hälsa och för
motivationen i skolan. Vi tycker att det ska finnas skolor som har någon form av
profilinriktning, exempelvis idrott, natur och miljö, djur och näringsliv.
Fler ungdomar som lämnar grundskolan måste ha behörighet för att kunna läsa vidare på
gymnasiet. Programmen ska i större utsträckning inriktas på vad arbetsmarknaden efterfrågar.
Vi vill satsa extra mycket på de yrkesinriktade programmen som vi vet leder till arbete, det ska
ske i samarbete med näringslivet och andra kommuner på Södertörn. Samma gäller för
vuxenutbildningen där satsningar på samarbete och yrkeshögskolor ska genomföras.

TRYGGHET
Allt för många människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde och när de är ute och
promenerar, går och handlar eller besöker släkt och vänner. Vi moderater vill inte att Botkyrka
ska vara känd som en otrygg kommun. Alla måste ta ett större ansvar för att tryggheten ska
öka. Kommunen ska ha en tydlig roll som samordnare i det arbetet. Det handlar om
information i skolan och på fritidsgårdar. Det handlar om att få fler vuxna att vara ute på
kvällar och skollov, satsningar på nattvandrare i samarbete med skola, socialförvaltningen,
föreningar, polis med flera.
Botkyrka ska även vara en hel och ren kommun, vi tycker att kommunen i större utsträckning
borde satsa på städning, underhåll och försköningar i det allmänna rummet.
Bostadsområden, gång- och cykelvägar, torg och stationsområden ska vara prioriterade
områden för trygghetssatsningar. Belysning, bänkar och parker ska hålla en standard som inte

Sid 10 av 68

Moderaternas förslag till ettårsplan 2013

inbjuder till ökad skadegörelse. Vi vill öka kommunens fokus på trygghetsfrågorna, våld och
övergrepp i alla former.

OMSORG
Trots att Botkyrkas befolkning är ung så är det många som behöver omsorg. Vi bör ge våra
äldre medborgare en hög kvalitet i våra verksamheter. Vi vill inte vara med om att spara in på
mat eller annat som kan förgylla tillvaron för våra äldre. Det ska inte vara så år 2013 att det
som för 30 år sedan var normal servicenivå nu kallas för en guldkant på tillvaron. Vi har
dessutom lagstiftning att följa.
Valfrihet är i grunden en viktig fråga för oss moderater - vi tror att den är lika viktig för nästan
alla människor. Många vill även kunna åldras i den kommundel de bor i. Vi ska alltid sträva
efter att kunna erbjuda ett anpassat boende i alla våra kommundelar.

FOLKHÄLSA
Vi vet, genom många olika rapporter, att folkhälsofrågorna blir allt viktigare och att det därför
borde vara prioriterat att vi ger våra medborgare större möjligheter till att motionera och
idrotta. Enligt Karolinska Institutets folkhälsoakademis rapport 2010 (på uppdrag av
Stockholms läns landsting) så är Botkyrka en av de kommuner med sämst folkhälsa i länet.
Vi har därför drivit och driver fortfarande vikten av att t.ex. satsa på nutritionsfrågorna inom
äldreomsorgen, öka flickors idrottande och på att förändra kostpolicyn i skolorna.
En av vägarna framåt är att bättre möjliggöra för fysisk aktivitet på de platser där människor,
oavsett ålder, befinner sig. Moderaterna har därför föreslagit att vi bl.a. anlägger utegym,
utomhusisbanor och parkourbanor i kommunen.

UPPLEVELSESATSNINGEN
Botkyrka är kommunen som vill marknadsföra sig som ”långt ifrån lagom”, en kommun där de
kreativa näringarna ska få blomstra och där olika konstformerna ska få utvecklas och frodas i
frihet. Bildsättningen av Botkyrka, visionen som ska förmedlas är i grunden sympatisk, då den
syftar till att kommunen ska förknippas med annat än den negativa bild som ibland träder fram
i media.
Det totala priset majoriteten är villig att betala för att förverkliga visionen förefaller dock vara
mycket högt. Hur mycket av medborgarnas skattemedel har kommunen totalt investerat inom
området, som från början skulle vara ett föreningshus? Kommunens utgifter förefaller sedan
starten ha vuxit exponentiellt för att kunna nära upplevelseindustrin.
Argumenten för att göra ännu en investering har oftast varit att den är en förutsättning för att
verksamheten ska kunna vara kvar där, alternativt att man måste producera för att kunna
konsumera.
Däremot så bidrar otvivelaktigt upplevelsesatsningen och aktörer som Cirkus Cirkör till att såväl
marknadsföra kommunen som till att öka dess goodwillvärde. Dessa värden bör dock bli
föremål för en oberoende, professionell (upphandlad) värdering. När denna är klar så bör
värdena sedan vägas emot kostnaderna för det kommunala grundstödet till exempelvis UBAB
och Cirkus Cirkör.
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EKONOMI, LÅN- OCH PENSIONSSKULD
Kommunens låneskuld har mer än dubblerats på bara några få år och fortsätter stadigt att
öka. Detta samtidigt som skattekraftsutvecklingen under en längre tid stadigt har minskat, från
101 % av medelskattekraften i riket år 1995 till knappt 88 % år 2011.
Kommunens beroende av utjämningssystemen ökar för varje år. Som arbetsgivare med många
anställda har kommunen även stora, uppskjutna, pensionsskulder som en vacker dag skall
kunna betalas ut. Det finns ingen långsiktig plan för hur detta mönster skall brytas.
Vi moderater menar att detta inte är en hållbar utveckling. Även om Botkyrka kommun ännu
inte är lika högt belånat per capita som en del andra kommuner i länet så är det bara en
tidsfråga innan så är fallet och eftersom andra jämförbara kommuner i länet har en väsentligt
högre skattekraft, så kan de också hantera en större skuldsättning.
I ett moderat Botkyrka måste större ansträngningar göras för att öka skattekraften genom att
fler går från arbete till egen försörjning, genom att fler skattebetalare väljer att bosätta sig i
kommunen och genom att investeringar görs på ett sådant sätt att det inte äventyrar ekonomin
och ökar beroendet av utjämningsstöd. Det krävs ett långsiktigt strategiskt arbete för att
åstadkomma detta och det fordrar ett tydligt politiskt ledarskap och en väsentligt mer
progressiv hållning till samhällsutvecklingen. Vi kan inte av lättja låta hjulen fortsätta rulla i
samma hjulspår.
Vi vill se över kommunens borgensåtaganden för de kommunala bolagen, andra verksamheter
och andra kommuner. Ökade låneskulder och borgensåtaganden innebär ökade kostnader
och ökad sårbarhet för kommunens medborgare med mindre resurser till välfärdsverksamheter
som följd.
Vi vill ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska
kommunens bidragsberoende och att en långsiktig plan för att hantera låneskuldens utveckling
tas fram.

INTERNBANKEN
Moderaterna vill väcka frågan om att lämna internbankssamarbetet.
Det är av flera anledningar olyckligt att kommunen gått in i den s.k. ”internbanken”. Tanken
att samla kompetens för hantering av finansiella tjänster behöver nödvändigtvis inte vara fel –
tvärtom, rätt kompetenser med ett tydligt uppdrag/ramverk med stöd till kommunens olika
verksamheter kan bidra till positiva ekonomiska effekter. Det är dock olyckligt att kommunen
och dess bolag inte har full kontroll över stora delar av ekonomin då internbanken,
uppenbarligen på egen hand, inte följt de beslut som fattats rörande exempelvis
Botkyrkabyggens räntestrategi.
Vidare är det olyckligt att dela internbank med Södertälje kommun och
Igelstaverket/Söderenergi, då dessa befinner sig i ekonomiskt bekymmersamma lägen vilket
kan resultera i att någras behov nedprioriteras till förmån för de som har ekonomiska problem.
Ett annat bekymmer är att bolagen tvingas betala borgensavgift för den s.k. ”låneramen” och
inte faktiska lån, vilket resulterar i att man inte kan tillgodogöra sig de eventuella ekonomiska
fördelar som internbanken skulle kunna ge.
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UPPHANDLING
Kommunen bedriver idag en hel del verksamhet i s.k. ”egen regi”. För oss moderater är det
inte självklart att all verksamhet skall läggas ut på externa entreprenörer likväl som det inte
heller är självklart att ”egen regi” alltid är det bästa.
Vi vill säkerställa att vi får mesta möjliga verksamhet per skattekrona. Detta innebär att vi är
beredda att pröva de olika verksamhetsområdena mot marknaden. Kommunen ska ansvara för
att verksamheten utförs med en hög kvalitet och till rätt pris. Vi ska alltid hushålla med
medborgarnas skattemedel och inte ha överflödig administration eller för stora lokalytor.
För oss är upphandlingar att betrakta som kommunal kärnverksamhet. Kommun bör ha en god
kompetens överlag, men ska inte vara främmande för att köpa in rätt kompetens för enskilda
upphandlingar. Vi vill även utreda effekterna av s.k. jämställda upphandlingar.

MILJÖ
Vi vill att Botkyrka kommun ska ta sitt ansvar när det gäller arbetet att planera för, och
genomföra, klimatsmarta åtgärder. Modern teknik och utrustning ska användas där det så är
tillämpligt. Fordon och maskiner ska så långt som det är möjligt vara skonsamma mot miljön.
Botkyrkas sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att de går att bada i.
Vi står bakom den plan som kommunen har när det gäller gång- och cykelvägar, men vill
skynda på arbetet och prioritera områden där trafiken är tät, exempelvis mellan Tullinge och
Tumba samt Nynäsvägen mellan Malmsjö och Tegelvreten. Vi vill utreda möjligheten att
minska den tunga trafiken som använder Botkyrka som en genomfartskommun. I stort måste
trafiken flyta bättre genom smarta åtgärder. Luftkvaliteten och bullernivån är på vissa platser
oacceptabel och med kommande etableringar/exploateringar lär problemen bli ännu större.
I vår region finns det företag som verkar inom området att ta fram klimatsmarta produkter och
tjänster. Vi skulle gärna se att skolor i vår kommun samarbetar med dessa företag.

Övergripande mål
•
•
•
•
•
•

Fler i arbete och egen försörjning
Fler ska känna sig delaktiga i den demokratiska dialogen
Fler ska kunna göra boendekarriär i kommunen
Känslan av trygghet ska öka
Kommunen ska vara städad och välskött
Skatten ska, om möjligt, sänkas
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VAD ÄR KOMMUNENS UPPGIFTER?
Vi anser att kommuner i större utsträckning ska prioritera verksamheter inom välfärdens kärna
såsom skola, vård och omsorg. Andra exempel är arenor för idrott och bra verksamheter för
ungdomar på deras fritid. Att ge god service och att vara tillgänglig för allmänheten, hålla
kommunen städad och snygg, röja snö, ta bort (illegalt) klotter och erbjuda trygga miljöer
tillhör även det sådant som vi vill prioritera.
Jippon och festivaler som vänder sig till en liten grupp människor, i och utanför Botkyrka, är vi
tveksamma till. Kommunen ska betala för de tjänster de köper av kommunala bolag, stiftelser
och andra organisationer men vi är emot att skattebetalarna utöver detta ska finansiera
sådana verksamheter.
Vi moderater leds av principen att i stort sett alla tjänster kan och ska utföras av de som är
mest lämpade, oavsett om det är kommunen eller en privat entreprenör som utför dem.
Vi arbetar efter principen att stöd i första hand ska gå till barn, unga och gamla. Friska vuxna
ska, så långt det är möjligt, betala för de tjänster och fritidssysslor de själva använder och
ägnar sig åt. Här är ett axplock av det som kommunen inte bör ägna sig åt eller driva:
•
•
•
•
•
•
•

Bjuda in konstnärer som bor och äter gratis i kommunen
Anordna festivaler och jippon för ett fåtal människor stödjer vi inte
Erbjuda hyresgäster artister som kommer och dansar i deras hem är inte heller
välfärd
Driva kommunala bolag utan målet att kunna avyttra dem, eller delar av dem, inom
överskådlig tid
Göra dåliga upphandlingar, eller i förekommande fall, kringgå lagen och undvika att
göra någon upphandling alls

KOMMUNALSKATT
Botkyrka kommun är en stor kommun med en budget som i kronor omsluter över fyra miljarder
kronor. Vi ska aldrig debitera en högre skatt än vad som är nödvändigt och kommunens
ekonomiska planering måste alltid i första hand utgå ifrån att säkerställa kvaliteten i välfärdens
kärna. Uppstår stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter till sådant som
inte tillhör kärnverksamheten så är det vår uppfattning att pengarna i första hand skall gå
tillbaka till medborgarna i form av sänkt skatt istället för som idag, att politikerna får mer
pengar att spendera på sådant som av vissa uppfattas som ”roligt”.
Vi är övertygade om att det på sikt går att sänka kommunalskatten även i Botkyrka kommun,
vilket också de senaste femton årens överskott också ger för handen.
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Botkyrka kommun

Ekonomisk utveckling
Skattekraft
%

Kommunalskatt

Skatteintäkt

Varav

Skatteutj

Nettokostn

Resultat

År

utdeb

mkr totalt

skatteutj

andel %

mkr

mkr

1996

20,26

1789

396

22,1%

1788

160

99

70700

1997

20,26

1920

497

25,9%

1848

40

97

70778

1998

20,30

2026

554

27,3%

1952

47

94

70949

1999

20,38

2137

558

26,1%

2062

80

94

72153

2000

20,38

2249

575

25,6%

2146

93

94

73097

2001

20,38

2323

529

22,8%

2278

36

92

74151

2002

20,13

2415

529

21,9%

2416

32 **

92

75216

2003

20,13

2495

476

19,1%

2513

56

93

75432

2004

20,13

2569

507

19,7%

2626

2

92

75830

2005

20,13

2760

649

23,5%

2766

52

91

76592

2006

20,13

2979

744

25,0%

2885

181

91

77553

2007

20,13

3188

874

27,4%

3167

62

89

79031

2008

20,13

3359

927

27,6%

3323

70

89

80055

2009

20,13

3465

1005

29,0%

3442

96

88

81195

2010

20,13

3691

1170

31,7%

3565

201

88

82608

2011

20,13

3871

1243

32,1%

3753

149

87

84677

2012

20,13

4060

1317

32,4%

3925

175

88 ***

86400

46455

1532

12550
* Ingångsvärdet 1996 från år 1995.

101 *

Källor: SCB, kommunens årsredovisningar, ekonomer och statistiker

** Resultatet 2002 är minus 39 miljoner efter avräkning av extraordinära intäkter.
I resultatet ingår dock värdeminskningar av placerade medel med 75 miljoner (varav 71 miljoner orealiserade kursförluster).
Balanskravsresultatet är därmed positivt även 2002.
*** Prognos för helåret 2012 (enl. delårsrapport 2 2012)
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har ansvaret för att de mål och inriktningar som omnämns i detta dokument
genomförs av de olika förvaltningarna och kommunledningen ska ha de resurser som behövs
för detta uppdrag. Det finns även ett ansvar att arbeta för en ökad integration, tillsammans
med facken och personalen, för att motverka diskriminering i alla dess former. De
styrdokument som finns ska följas, hela kommunens organisation ska vara väl insatta i hur
detta arbete ska genomföras.
Kommunstyrelsen ansvarar även för de verksamheter som tidigare låg inom
Serviceförvaltningen, som ansvarar för en stor del av den service andra förvaltningar
behöver, som t.ex. IT, konsulter, tolkar, transporter och städservice.
Verksamheterna utförs enligt affärsmässiga principer och vi vill tillsätta en utredning som mäter
effektivitet och kostnader inom alla verksamhetsområden. Här finns även utrymme för att i
större utsträckning upphandla tjänster. Vi vet att det även utförs extern service till
organisationer utanför kommunens verksamhet, som enligt vår uppfattning strider mot gällande
konkurrenslagstiftning och konkurrerar med tjänster från den privata marknaden.
I och med att kommunstyrelsen numera har ett större ansvar för vissa verksamheter som
tidigare sorterade under den nu nedlagda servicenämnden, så är det än viktigare att KS får
löpande rapportering och insyn i verksamheterna. Kommunen måste generellt bli bättre på att
följa upp att politiska beslut effektueras och genomförs, att alla våra leverantörer levererar det
som har beställts samt med den kvalitet som har överenskommits.

Mål för kommunledningsförvaltningen
•
•
•
•
•
•

Effektivare organisation, utnyttja de resurser som redan finns
Mindre beroende av utjämningssystemen
Ta fram en plan för hur kommunalskatten ska kunna sänkas med 25 öre inför 2014
(vilket skulle belasta resultatet med c:a 35 mkr)
Breddat fokus på idrotten – tillsammans med de kreativa näringarna
Större satsning på klimatsmarta åtgärder
Demokrati- och integrationsarbetet ska ge mätbara resultat

FOLKOMRÖSTNING OM KOMMUNDELNING
Röster har de senaste åren höjts från medborgare som vill dela kommunen. Kommunen har låtit
genomföra en utredning om konsekvenserna vid en kommundelning. Det viktigt att vi har en
demokratisk process där alla kommuninvånare är delaktiga. Vi förespråkar att
kommunledningen och valnämnden arbetar fram riktlinjer för när en folkomröstning skulle
kunna äga rum och hur den ska genomföras för att alla medborgare ska känna att de varit
delaktiga i folkomröstningen.
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KOMMUNALA BOLAG/STIFTELSER
Kommunens uppgift är att medborgarna ska ha tillgång till god samhällsservice inom flertalet
områden. Exempel på sådan samhällsservice är bostadsförsörjning, räddningstjänst, vatten
och avlopp och en hel del annat. Vi tycker inte att det är självklart att sådant enbart ska
erbjudas via kommunalt ägda bolag – vi moderater ställer oss positiva att i högre grad än
idag konkurrensutsätta olika kommunala verksamheter och kommunägda företag.
I de kommunägda bolagsstyrelserna arbetar vi även för att privata företag inte ska konkurreras
ut - vi ska inte heller erbjuda tjänster eller agera på ett sådant sätt att det strider mot
kommunallagen och/eller gällande konkurrenslagstiftning. All kommunal verksamhet som
bedrivs i bolagsform skall så göras utefter affärsmässiga principer.
Bolag eller stiftelser såsom exempelvis Upplev Botkyrka AB, Mångkulturellt Centrum med flera
ska i större utsträckning själva finansiera sina verksamheter, där givetvis Botkyrka kommun kan
vara en av många kunder.
Det är viktigt att de bolag/stiftelser vi äger/har kontroll över ligger i framkant i utvecklingen,
om det så gäller återvinning eller forskning kring interkulturella processer. Vår grundhållning är
att vi bör utveckla verksamheterna så att vi på sikt ska kunna avyttra hela eller delar av
bolagen. Vid eventuella försäljningar kan vi minska kommunens låneskuld eller minska behovet
av att ta upp nya lån.

BOTKYRKABYGGEN
AB Botkyrkabyggen är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget har närmare 12 000
bostäder vilket motsvarar ungefär 90 % av alla hyresrätter i kommunen. Vi anser att fler
hyresvärdar skulle vara bra för våra medborgare. Detta kan åstadkommas dels genom att
sälja delar av fastighetsbeståndet till andra hyresvärdar och dels genom att hyresgäster som
vill omvandla sina hyreslägenheter till bostadsrätter, ska ges möjlighet till detta. Hyresrätter är
en viktig del i samhället.
En mångfald av fastighetsägare och sund konkurrens på bostadsmarknaden är till nytta för
samhällsutvecklingen. Som allmännytta har bolaget även ett viktigt socialt uppdrag. Ett särskilt
ansvar åligger bolaget att medverka till förverkligandet av boendekarriärer och till att
tillhandahålla bostäder åt ekonomiskt svaga och socialt utsatta kommuninvånare.
Vi vill även verka för att bolaget tar ett större grepp kring arbetet med att minska negativ
klimatpåverkan, exempelvis genom att reducera energi- och varmvattenförbrukning samt
värmeförluster. Bolaget har också en mycket viktig roll att spela när det gäller sådant som
trångboddhet, att stävja olovlig andrahands- och tredjehandsuthyrning, m.m.
Vi står bakom den kommande försäljningen av ”ca 1000” lägenheter i Alby. Vi vill även
pröva marknadsförutsättningarna för att sälja ytterligare ”ca 1000” lägenheter - i ett område
som bolagsstyrelsen väljer ut. Vi vill utöver detta starta en ombildningsprocess där samtliga
boende i allmännyttan får information kring ombildningar och en enkät om ett intresse för att
ombilda finns. Sammantaget kommer dessa åtgärder kunna frigöra medel för upprustning,
men också för en fördubblad nyproduktionstakt av hyresrätter – gärna tillsammans med andra
aktörer och i projekt med blandade upplåtelseformer.
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SÖDERTÖRNS ENERGI & SÖDERENERGI
Vi vill verka för att få in fler ägare i bolaget, det är inget självändamål att kommuner själva
producerar fjärrvärme och el. Det kan inte ses som en kommunal kärnverksamhet. De
tillgångar som därigenom frigörs i formen av likvida medel kan med fördel användas till andra
investeringsbehov kommunen har de kommande åren.
Även inom detta område vill vi framgent verka för ökad konkurrens och minskade kommunala
monopol. Regeringen har lagstiftat kring TPA (Third Party Access), som är avsett att luckra upp
kommunala monopol på området. Vi skulle vilja se att fler aktörer skulle kunna få möjlighet att
producera samt leverera fjärrvärme inom ”vårt” nät. Kunderna får då möjligheten att välja
vilken typ av fjärrvärmeproduktion man vill gynna, eller prisbild man själv föredrar. Vi vill även
aktivt verka för en försäljning av hela eller delar av Igelstaverket och Söderenergi.

SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME
Det fjärrvärmenät som vi idag äger ihop med Huddinge bör betraktas som infrastruktur och
något som vi även fortsättningsvis bör ha rådighet över.
Fjärrvärmebolaget har en central uppgift att tillhandahålla värmeenergi till medborgarnas
bostäder likväl som kommunala verksamheter och företag i kommunen. Den värme som
bolaget distribuerar innebär att vi på ett kontrollerat sätt använder den energi som finns i de
restfraktioner som uppstår i samhället. Detta ger både naturresursmässiga och miljömässiga
vinster i form av minskade koldioxidutsläpp, jämfört med framförallt energin från fossila
bränslen såsom kol och olja.
Fjärrvärmeproduktionen är idag ett offentligt monopol. Vi moderater vill därför verka för en
ökad konkurrens och ett minskat kommunalt ägande.

SRV ÅTERVINNING
SRV Återvinning AB, som Botkyrka kommun äger tillsammans med Salem, Huddinge, Haninge
och Nynäshamns kommuner, har en viktig samhällsroll att fylla inom renhållnings- och
avfallshanteringen. Målsättningen är att vi skall ha en väl fungerande verksamhet inom
bolagets affärsområden, exempelvis återvinning och utveckling av densamma. Bolaget bör
generera en större avkastning än vad som är fallet idag för att långsiktigt kunna göra
nödvändiga investeringar.
Målsättningen för detta interkommunala bolag måste vara att fortlöpande anpassa och
utveckla sina verksamheter och affärsområden för att tillgodose samhällets olika och ökande
krav på miljöavlastande och energibesparande hantering av olika avfallsfraktioner.
Bolaget skall vara en miljöcertifierad ”Returfabrik” där allt insamlat avfall effektivt sorteras så
att materialåtervinning och energiutvinning maximeras. ”Avfallstrappan” och
”Kretsloppstänket” skall utgöra grunden i all planering. De utsorterade ”avfallen” i olika
nyttofraktioner såsom; träbränsle, biobränsle och diverse materialslag skall hanteras så att
dessa värderas ekonomiskt rättvist utifrån vad dessa reellt bidrar till.
Ett par tydliga exempel är avfallsfraktionen ”träbränsle” som ersätter dyr olja i
fjärrvärmeverken och insamlat matavfall som processas till ”slurry” (kan jämföras med råolja)
och som efter upparbetning/jäsning blir till biogas och kan användas som fordonsbränsle. Vi
står även bakom förslaget att begränsa antalet gånger en medborgare avgiftsfritt kan besöka
sin ÅVC.
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Vi vill att kommunen initierar samarbete med övriga delägarkommuner i våra interkommunala
produktionsbolag för att ta fram ett gemensamt produktions- och ekonomiskt underlag för den
sammantagna energiproduktionen primärt inom områdena;
insamling/bearbetning/upparbetning/förbehandling/utvinning/transport av
träråvara/träflisbränslen, matafall/slurry och rötgas vid avloppsreningsverken och då sett till
exempelvis kraftvärmeverkens faktiska användning, nytta, löpande behov och produktion.
Vi vill gärna se över bolagskonstruktionen där vi vill väcka tanken om ett mellan kommunerna
samägt moderbolag där vi placerar olika delar av verksamheten i separata dotterbolag i vilka
näringslivet kan vara delägare. Exempel på verksamhet som kan vara delägt tillsammans med
näringslivet är utveckling och drift av biogasanläggning och transport/logistik-verksamheten.
På sikt vill vi avveckla ägarintressena i de delar/dotterbolag som kommer bedriva rent
kommersiell verksamhet.

SYVAB
Avloppsverkens verksamheter blir allt viktigare. Miljökraven stärks såväl, lokalt som regionalt,
nationellt och internationellt. Botkyrka måste som kommun vara en pådrivande ägare i denna
utveckling så att bolagets anläggning löpande uppgraderas till att kunna hantera nya krav och
förväntningar. Avskiljandet av rötslam för utvinning/upparbetning till biogas som
fordonsbränsle är en mycket viktig verksamhet. Här måste samverkan utvecklas både
ägarmässigt, produktionsmässigt och marknadsmässigt med framförallt övriga kommunägda
aktörer såsom SRV, Södertörn fjärrvärme och Söderenergi.
Politiken måste agera och samverka så att angivna bränsletyper och energislag blir värderade
efter den samhällsnytta och miljövinster som dessa bidrar till.
Vi är öppna för möjligheten att sälja hela eller delar av bolaget till en aktör som är villig att
göra nödvändiga investeringar i Himmerfjärdsverket. Det är i sådant fall viktigt att Botkyrkas
del säljs till ett marknadsmässigt pris samt att taxeutvecklingen är den bästa möjliga för
Botkyrkas skattebetalare.

BOTKYRKA STADSNÄT
Det stadsnät som byggts upp anses vara infrastruktur som är samhälleligt ägd, precis som
delar av elnätet och fjärrvärmenätet.
Det är viktigt att alla seriösa aktörer som vill erbjuda tjänster får plats i nätet så att ett positivt
konkurrensläge uppstår till fördel för konsumenterna (medborgarna). Det är dock inget
självändamål att fibernätet till 100 % skall vara kommunägt i framtiden.
Vi är positiva till att ägandet i ett första steg övergår från Botkyrkabyggen till att ägas av
kommunen direkt. När nätet uppnått en tillräckligt hög täckningsgrad i kommunen och bolaget
upparbetat sitt substansvärde kan det även vara rimligt att pröva kommunens fortsatta ägande.

MÅNGKULTURELLT CENTRUM
Vi är tveksamma till att verksamheten får ett grundbidrag på nära sex miljoner kronor ur den
kommunala budgeten. Det är inte nödvändigtvis en strikt kommunal kärnverksamhet att bedriva
exempelvis migrations-/integrationsforskning, utan det borde snarare, utöver det kommunala
engagemanget, vara en statlig och/eller regional angelägenhet.
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Vi har därför som ambition att successivt kunna trappa ner de årliga, fasta anslagen från
kommunen – om dessa via olika partnerskap kan ersättas med medel från annat håll.
Vi bör även fortsättningsvis kunna vara kunder inom ramen för vissa projekt, det kan röra sig
om utredningar, fortbildningar eller exempelvis arbetet med den interkulturella strategin.
Mångkulturellt centrum bör även fortsatt målmedvetet och mer intensifierat arbeta för att hitta
en mer stadigvarande finansiering från annat håll än kommunen. Möjliga vägar, bland flera,
som är värda att prova är t.ex. att försöka bli en del av ett Unesco-center eller att försöka bli
ett statligt migrationsinstitut. Andra alternativ är att försöka hitta fler vägar in i den statliga
forskningssfären eller hitta samfinansieringslösningar med andra kommuner i regionen.

UBAB (SUBTOPIA, LIDA)
Den moderata inriktningen är att bolaget, så länge det ägs av kommunen, ska arbeta för att
minska sitt beroende av ekonomiskt stöd från kommunen. Självklart ska kommunen betala för
de verksamheter som Botkyrkas medborgare åtnjuter och som idag är kostnadsfria att
nyttja. Fler externa företag måste få möjlighet att utföra verksamheterna i framtiden.
I Alby finns Subtopia där verksamheterna växer. En framtida utveckling är viktig för området.
En externt finansierad nationalscen, i samarbete med t.ex. landstinget och/eller staten, för
nycirkus skulle eventuellt kunna öka förutsättningarna för utveckling ännu mer. Vi menar att all
verksamhet på Subtopia ska kunna stå på egna ben och avser därför att gradvis avskaffa det
kommunala stödet.
Det kan inte vara, för att ta ett exempel, bland Botkyrka kommuns skattebetalares primära
uppgifter att, via ett kommunägt företag, förse produktionsbolag för TV och film med lokaler
för olika inspelningar.
Lida friluftsområde i Tullinge utvecklas positivt och nya spännande verksamheter som vi ser
fram emot är på gång. Även här är det viktigt att investeringarna kommer från näringslivet. Vi
är därför positiva till en externt finansierad skidtunnel på Lida. Vi vill att en seriös utredning av
goodwillvärdet genomförs av extern expertis.

HÅGELBYPARKEN / FAMILJEPARKEN
Hågelbyparken betyder mycket för Botkyrka och kommunens invånare. Vi är för en
utveckling av Hågelby och att verksamheten övertas av Familjen Lindgren AB. Vi anser att en
familjepark i området kommer att, på flera sätt, vara något positivt för kommunen.

Mål för de kommunala bolagen
•
•
•
•

•

Vi vill pröva försäljning av ytterligare 1000 lägenheter i allmännyttan
Samtliga boende i allmännyttan bör få information om ombildningar samt en enkät för
att anmäla sitt intresse för att ombilda
Vi vill att Botkyrkabyggen blir ännu mera offensivt i att bygga nya hyresrätter
Vi vill verka för att UBAB, i samarbete med föreningslivet, återuppbygger
graffitiväggen vid Hangaren. Denna bör sedan utvärderas efter en lämplig tids
användning för att se om en påverkan på antalet anmälda klotterbrott i kommunen kan
uppmätas
Sätt igång en process för att avyttra Botkyrkas ägarandel av Söderenergi och
Igelstaverket
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•
•

Vi vill att kommunen upprättar ägardirektiv, till de ägda och delägda bolagen, som
vägleder styrelserna till att aktivt tillvarata möjliga synergieffekter mellan de olika
bolagens verksamheter.
Vi vill att kommunen inventerar och upprättar en plan över sådana verksamheter som
kommunen bedriver via de ägda eller delägda bolagen, som inte direkt kan ses som
synergiskapande, om huruvida dessa kan konkurrensutsättas genom upphandling.
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VÅRD OCH OMSORG
Vård- och omsorgsförvaltningen ska, tillsammans med andra vårdgivare, garantera att
vården och omsorgen präglas av kvalitet, trygghet och stor valfrihet. Den politiska sfären ska
sätta målen, men det är förvaltningschefen och ledningen som ska kunna prioritera inom
uppsatta mål och kunna reformera själva verksamheten. Självstyrande personalgrupper inom
kommunen bör bli vanligare – då dessa ger mer inflytande för dem som arbetar inom vården.
Vi vill inleda ett arbete med att utveckla bemötandefrågorna. Vi kan se genom de enkäter som
kommunen låter göra att det finns en tydlig utvecklingspotential. Det är naturligtvis mycket
viktigt på vilket sätt vi bemöter människor som är gamla, sjuka eller har en
funktionsnedsättning.
Vår värdegrund, att alla människor har ett lika värde, måste genomsyra alla våra kontakter
inom vård- och omsorgsnämndens alla verksamheter.

VALFRIHET
Vi vet att många människor, även äldre, i allt större utsträckning vill kunna välja det
alternativ som passar honom/henne bäst. Därför vill vi införa ett kundvalssystem där
vårdpengen följer med den som behöver omsorgen, vilket skapar kvalitetsutveckling och
profileringar. För att människor ska kunna göra rätt val och kunna jämföra kvaliteten vill vi att
ett tydligt system ska finnas på Internet för kvalitetsjämförelser mellan kommunens samtliga
vårdgivare, i enlighet med de officiella kvalitetsindex som finns att tillgå. Informationen ska
finnas lättillgänglig på såväl kommunens hemsida som i tryckt form.
För de som bor i våra omsorgsboenden ska det finnas möjlighet till olika aktiviteter varje dag.
Det är viktigt att den sociala omsorgen blir bättre. Det behövs ”guldkant” - men det dagliga
livet måste kännas meningsfullt. Så långt det är möjligt, måste den boende få leva ett liv så
nära det tidigare vanliga livet (strykas?).
Det behövs mer och bättre kulturella aktiviteter för de boende, tidningsläsning, böcker och
musik liksom spel av olika slag. Vi vet genom forskning att ett gott vardagsliv ger innehåll i
livet och man kan på så sätt behålla sina kapaciteter bättre och längre. Därför måste kunderna
kunna välja vilka aktiviteter de vill delta i.
Det är viktigt att vi bejakar den tekniska utvecklingen och ständigt är beredda att pröva nya
metoder och nya möjligheter till ett fullgott liv.

BOENDEN
Antalet äldre i kommunen ökar. Det kommer att ställas högre krav på omvårdnad och på
utförarna av omvårdnaden.
Vi ser det som ett problem att kommunen inte kan tillhandahålla boenden för de människor
som fått biståndsbeslut för vård och boende. Detta gäller för boende inom äldreomsorgen,
såväl som gruppboenden och servicebostäder. Konsekvenserna av detta blir oroliga
människor, böter, långa köer och höga kostnader för kommunen.
Det behövs olika och nya boendeformer för människors olika vårdbehov. Hög ålder och
personens såväl dokumenterade, som upplevda omsorgs- och trygghetsbehov, ska finnas med
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som kriterier för att få ett positivt biståndsbeslut om särskilt boende. Därför är det viktigt att det
finns alternativ för dem som har vårdbehov och önskar boende inom omsorgen.
Vi vill att det ska finnas flexibla och varierande storlekar på äldreboendena i varje
kommundel, liksom mötesplatser anpassade efter behoven som finns i respektive kommundel.
Vi vill utveckla korttidsboenden för rehabilitering och avlastningsboenden för dem som behöver
det. Vi vill ha flexibilitet i växelvården, den ska vara individuell och styrd av efterfrågan.
Vi vill utforma kriterier för hur de som önskar bo tillsammans, även då bara den ena hälften
har fått biståndsbeslut, ska kunna göra det. Det är inhumant att skilja människor åt efter att de
levt ett långt liv tillsammans.
Vi tycker att det är viktigt att de som vill bo hemma ska få allt stöd de kan få till detta. Men
kvarboendet ska, för den enskilde, inte upplevas som ett tvång.
Vi vill pröva en ordning där vård- och rehabiliteringsinsatserna utreds (med samma insatser
som idag) i det egna hemmet och inte, som idag, på korttidshemmet eller på sjukhuset.

FUNKTIONSHINDER/FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Kommunen har antagit FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Detta är bra, men det måste inarbetas i, och tydligare genomsyra
verksamheterna.
Vi vill på ett tydligare sätt uppmärksamma de funktionshindrades problem i samhället och att
all kommunal service och verksamhet ska präglas av utveckling och nytänkande. Vi vill
underlätta vardagen för de av våra invånare som lever med ett funktionshinder.
Det är en självklarhet att alla människor ska kunna röra sig i kommunen på samma villkor som
de som inte har någon form av funktionsnedsättning. Trottoarkanters avfasning, ramper samt
blindskrift i samtliga allmänt tillgängliga byggnader och flerfamiljshus i kommunen, är tre
enkla exempel på åtgärder.

BOENDEN FÖR FUNKTIONSHINDRADE
Vi är mycket bekymrade över att kommunen inte har kommit igång med de boenden för
funktionshindrade som varit planerade och budgeterade för i flera år. Samverkan mellan
kommunens olika förvaltningar måste bli bättre. På detta område vore det utmärkt att låta
villiga aktörer på marknaden bygga och driva boenden till den kostnad och de
kvalitetskriterier som nämnden fastställt.
Boenden för människor med funktionshinder ska naturligtvis ingå i den stora övergripande
planen som ska utarbetas. Idag är det alltför många människor, barn, ungdomar och vuxna
som får vänta länge på att få en beslutad plats. Detta beror på att de redan planerade gruppoch serviceboendena blivit ständigt försenade eller ännu ej har påbörjats. Detta skapar inte
bara frustration, det skapar även ångest och leder till en än sämre hälsa för de drabbade.

HEMTJÄNST
Hemtjänsten behöver utvecklas i kommunen - många kunder/brukare är inte nöjda med de
insatser de får. Budgeten för verksamheten verkar vara omöjlig att få i balans. Det är svårt att
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jämföra kvalitet och kostnader med andra kommuner. Vi vill renodla systemet och ta fram de
verkliga kostnaderna. Vi vill därför upphandla ett geografiskt hemtjänstområde i full
konkurrens. Det måste finnas en större delaktighet för dem som får hemtjänst, dvs. den som får
beslut om hemtjänst måste kunna påverka sin hemtjänst utifrån t.ex. dagsform, etc. Vi måste
därför ha en öppenhet gentemot olika aktörer och olika profileringar inom området.

DAGLIG VERKSAMHET
Dagverksamhet, biståndsbedömd verksamhet och daglig verksamhet inom LSS är viktiga
komplement till hemtjänsten och ger ett stöd för anhöriga och närstående. De höjer
livskvaliteten och lindrar det aktuella vårdbehovet, samt underlättar för kvarboende i det egna
hemmet. Det behövs en kraftsamling av stödet till rörelse- och funktionshindrade, och vi anser
att det behövs en bättre samordning av resurserna över förvaltningsgränserna inom området
för LSS och SOL. Vi behöver utveckla och använda oss flitigare av den dagliga verksamhetens
tjänster. Vi måste få tillgång till dessa insatser även sommartid, då det för vissa är viktigare
med kontinuitet i verksamheten, framför exempelvis att ha semester.

ANHÖRIGSTÖD OCH HEMVÅRDSBIDRAG
Att vårda en anhörig eller närstående ska vara ett fritt val, både för den som hjälper och för
den som får hjälpen. En väl utvecklad anhörigvård kräver kommunala satsningar i form av
avlastningsplatser och rådgivning/utbildning av anhörigvårdare.
Vi vill utreda hemvårdsbidraget i ett brett perspektiv, t.ex. om det skapar oönskade
inlåsningseffekter. Detta då de som utför arbetsuppgifterna idag inte har tillgång till det
samhälleliga skyddsnätet. Med en F-skattsedel kan även dessa bidra genom att betala skatt,
vara med i sjukförsäkringssystemet och få en pensionsgrundande inkomst. Dessutom saknas
det kvalitetskriterier eller kännedom om kvalitetsnivån på vårdinsatserna.

MAT OCH MÅLTIDER
Kommunen har genomfört ett måltidsprojekt som inneburit positiva förbättringar för nutrition
och måltidernas utformning. Det måste implementeras i kommunens alla verksamheter för
äldreomsorg och omsorg om de funktionshindrade. Vi vill utveckla måltidsservicen för de som
får bistånd med matdistribution och också utveckla fler måltidsgrupper och försöka öka
möjligheten till att få maten lagad i det egna hemmet. Det ska även vara möjligt att få
maträtter från andra matkulturer. Vi är villiga att pröva möjligheten att låta lokala krögare ta
över måltidsdistributionen, förutsatt att de vinner en kvalitetsupphandling.
Vi bör kunna se över specialanpassad mat för respektive vårdtagare, men även
årstidsanpassad mat, tillagad med ekologisk medvetenhet osv. Vi vill gärna se över
förutsättningarna för ett utökat samarbete med Huddinge Universitetssjukhus/Karolinska kring
nutrition.

DE DEMENSSJUKAS SITUATION
Fler och fler blir äldre och äldreäldre. Det medför att människor med demenssjukdomar blir allt
vanligare inom våra omsorgsverksamheter. Man har också på senare tid blivit bättre på att
ställa tidigare diagnoser. Vi har fått bättre bromsmediciner och bättre utarbetad pedagogik för
att hjälpa människor i deras vardag.
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Det sker en stor utveckling inom det geriatriska området. Detta kräver en egen organisation för
att tillvarata de demenssjukas rättigheter och möjligheter. Här behövs
utbildningsinsatser hos medarbetarna och det behövs samordning över
förvaltningsgränserna. Det behövs fler boenden och fler dagverksamheter för människor med
demensproblematik.
Vi vill utveckla boenden för yngre personer med demensdiagnos och också speciell
dagverksamhet för dessa. Yngre personer med demenssjukdom kanske har familj kvar i
kommunen och då är det inte bra att köpa platser i andra kommuner som vi gör idag. Vi ska
därför ha en egen specialkompetens inom detta område, gärna i samarbete med externa
aktörer.
Vi vill att hemsjukvården ska kopplas till kommunen. Detta för att skapa bättre samordning,
bättre kontinuitet och för att förhindra att människor hamnar mellan stolarna.

Mål för vård- och omsorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla kriterierna för biståndsbeslut om särskilda boenden till att innefatta fler
bedömningsgrunder, såsom faktisk ålder, upplevd trygghet och sociala skäl
Ett tydligt system ska finnas på Internet för kvalitetsjämförelser mellan samtliga
vårdgivare i kommunen
Utveckla stödet till anhöriga och anhörigvårdare
Utred hemvårdsbidragets effekter i ett brett perspektiv, som t.ex. kring
pensionspoäng, A-kassa, integration och jämställdhet
En högre social och kulturell aktivitetsgrad inom samtliga särskilda boenden – alla
behöver ett vardagsliv, en fortsatt koppling till det liv man har levt förut
Genomför kvalitetsupphandlingar, där man sätter en ekonomisk ram och låter externa
aktörer konkurrera om innehållet utefter kvalitetsparametrar
Bygga fler äldreboenden i Norra Botkyrka, Tullinge samt Grödinges första.
Vi vill sälja Tumba Äldreboende till en extern aktör som ex. skulle bygga
studentbostäder där istället. Denne aktör kan sedan bygga 2-4 helt nya äldreboenden
som VoF hyr platser på.
Möjliggör att fristående alternativ etablerar boenden med t.ex. språklig profil
Våra nationella minoriteter ska kunna få vård på sitt modersmål, om efterfrågan finns
Starta/bygg de planerade gruppboendena, som ännu inte har kommit till stånd, för
människor med funktionsnedsättningar inklusive boende/skola för personer med
Aspbergers syndrom och för människor med demenssjukdom
Större valfrihet genom förberedandet för, samt införandet av, LOV-lagen (lagen om
valfrihetssystem)
Förbättra den skriftliga dokumentationen av vårdinsatser och andra insatser
Samt de individuella behandlingsplanerna. Genomförandeplaner ska omprövas två
gånger/år för att inte bli statiska
Palliativ vård och vård i livets slutskede ska utvecklas och statistik (utifrån de fastslagna
normer som finns) som möjliggör jämförelser måste tas fram.
Utveckla och samordna insatserna från olika frivilligorganisationer och föreningar
Implementera de goda resultaten från måltidsprojektet till alla särskilda boenden och
utöka projektet till att också omfatta matdistribution
Gör ett genomgripande planeringsunderlag för framtida byggnationer av boenden för
människor med särskilda behov
Vi ska, vid nyanställningar inom omsorgsarbetet, begära utdrag ur belastningsregistret.
Utreda huruvida vi ska ha mer differentierade personalgrupper anpassat efter
vårdtagarnas specifika behov, exempelvis mellan äldre- och funktionshindrade.
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SOCIALNÄMND
Vi ska alltid utgå från individen, ha särskilt fokus på förebyggande arbete och aktivt samverka
med andra myndigheter, förvaltningar och organisationer. Verksamheter, där så är möjligt,
ska genom upphandling kunna utföras av andra fristående aktörer. Företag och organisationer
inom den s.k. sociala ekonomin bör ses som naturliga komplement.
Utanförskap till följd av exempelvis arbetslöshet, bidragsberoende och dess konsekvenser, är
ett betydande problem i Botkyrka. De som söker bistånd på grund av sociala problem eller
tillfälliga ekonomiska svårigheter skall snabbt erbjudas anpassat stöd inom socialtjänsten.
Ekonomiskt bistånd skall så långt det är möjligt kopplas till krav på praktik eller arbete inom
kommunen eller näringslivet. Ett integrerat samarbete med Arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsförvaltningen (AVUX) är centralt.
För dem som blivit långtidsberoende av ekonomiskt bistånd är det extra viktigt att det formas
olika typer av komptenshöjande åtgärder och arbetsrelaterade korttidsuppdrag som ökar
möjligheterna till den reguljära arbetsmarknaden och till självförsörjning.
Budget- och skuldrådgivning skall alltid ingå som stöd till den som söker ekonomiskt bistånd!
Alla handläggningstider måste, så långt det är möjligt, kortas.

BOENDE
Bristen på bostäder är utmanande. Till socialtjänsten vänder sig allt för många, som per
definition inte har behov av socialtjänsten, därför att de saknar egen bostad vilket inte faller
inom socialtjänstens ansvar! Socialtjänsten har allt svårare att bistå de egna målgrupperna
som av ”sociala skäl” behöver bistånd med bostad. Här måste en aktiv samverkan komma till
stånd både inom kommunen men också med närliggande kommuner. Den generella
bostadsbristen ligger utanför Socialtjänstens åtaganden. Vi ser det som rimligt att det
”allmännyttiga” kommunala fastighetsbolaget tillförs ett större ansvar för den generella
bostadsförsörjningen.

TRYGGHET
Det behövs ett fortlöpande samarbete med polisen för att minska brotten och öka tryggheten i
kommunen. Polis, brandkår, andra myndigheter, organisationer och föreningar ska i
samarbete med kommunen arbeta förebyggande och med särskilt fokus på barn och
ungdomar. Det är en central uppgift att skapa ett tryggt samhälle för alla. Nolltolerans mot
brott skall tillämpas inom alla verksamheter för att stödja polisens brottsförebyggande arbete.
Samarbetet mellan socialtjänst, kvinnojour och brottsofferjour ska vara starkt liksom samarbetet
med det lokala brottsförebyggande rådet. Vi vill stärka brottsoffrens rättigheter.
Nattvandring fyller en viktig trygghetsfrämjande funktion. Vi vill utveckla denna funktion med
fler sociala och ideella aktörer. Att organisera nattvandring skulle kunna ingå som kriterier i ett
nytt resultatbaserat föreningsstöd.

FAMILJEHEM
Alla familjehem och vårdinrättningar som används ska fortlöpande kvalitetsgranskas och
omprövas. När en utredning visar att placeringen av ett barn antas bli långvarig, skall
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prövning om vårdnadshavaren initieras. Utifrån barnkonventionen kan en tidigare överflyttning
av vårdnaden till en fosterfamilj vara till barnets bästa.

FÖRÄLDRASTÖD
Socialnämnden erbjuder sedan hösten 2012 föräldrastöd i grupp under trivsamma
mötesformer där föräldrar kan utbyta erfarenheter och samtala kring föräldrarollen i
förhållande till barnens åldersadekvata utveckling i t ex skola- och/eller fritidssituation. Om
denna ”stödform” attraherar många föräldrar och härigenom bidrar till föräldrarollens
utveckling ser vi denna ”stödform” som en naturlig del i socialtjänstens utbud.
Vi vill att alla kommunala verksamheter i Botkyrka kommun skall arbeta aktivt för att minska
drog- och alkoholmissbruk och med särskilt fokus på unga.

UNGDOMSMOTTAGNING
Vi vill att en ”riktig” utredning genomförs för att ta reda på om det finns behov av ytterligare
en ungdomsmottagning i Botkyrka. Befolkningen i kommunen beräknas fortsätta öka under
flera år framöver. Sett till den nu gällande planeringen blir ökningen störst i södra Botkyrka.
Fler familjer innebär fler barn och ungdomar. Vi ser det som självklart att utredningen särskilt
vänder sig till ungdomarna för att få det eventuella behovet belyst. Om utredningen påvisar ett
faktiskt behov så skall kommunen initiera detta hos landstinget.

GLÖMDA BARN
De medel som kommunen ger till föreningar och organisationer, skall oavkortat gå till arbetet
med glömda barn och barn i riskzonen. Arbetet bör ske i projektform, med en tydlig
uppdragsbeskrivning och tydliga avstämningspunkter.

ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
I avtal med Migrationsverket vill vi öka mottagningen av ensamkommande flyktingbarn till
Botkyrka kommun.
Till de ”ensamkommande barn” som kommer till Botkyrka vill vi att Socialtjänsten erbjuder en
”fadderfamilj” för att ge barnet ett familjeliknande nätverk och på så sätt minimera ensamhet
och utanförskap.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste Botkyrka kommun aktivt verka i
enlighet med framtagna nationella riktlinjer. För att motverka utanförskap och främja ett gott liv
skall mottagandet av nyanlända präglas av respekt för den enskilda individens behov och
aktivt lotsa mot svenskundervisning, utbildning och arbetsmarknad.

PATRIARKALT FÖRTRYCK OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER
Det hedersrelaterade förtrycket innebär ofta förföljelse, hot, fysiskt och psykiskt våld i värsta
fall mord. Vi kan inte, bara för att det är enklast, välja att blunda för detta i grunden
patriarkala och kulturella förtryck. Bara för att hederskulturen känns främmande för oss som
inte har rötter i de länder där detta förekommer, innebär det inte att vi kan frånträda oss vårt
ansvar att skydda och hjälpa alla som behöver oss.
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Vi vill att kommunen fortlöpande arbetar med att kartlägga det aktuella läget i vår kommun,
och att kommunen parallellt med detta arbete aktivt implementerar policy och riktlinjer relaterat
till hedersrelaterat förtryck och våld. Våra tjänstemän måste löpande få möjlighet till
fortbildning kring dessa frågor och kunskap om hur vi kan förebygga och så långt det är
möjligt få bort förekomsten.
Det våld som främst kvinnor, oavsett etnicitet eller trosuppfattning, utsätts för inom hemmet är
oacceptabelt. Här är det viktigt att kommunen, och andra, tidigt fångar upp signaler om när
detta sker och sedan omedelbart agerar. Såväl kvinno- som brottsofferjouren behöver få
förstärkta resurser.

Mål för social verksamhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi vill göra särskilda insatser för ”glömda barn” samt avsätter 0,5 mnkr för detta under
2013.
Ta fram plan på verksamheter som är ”lagligt” möjliga att upphandla
Ta fram plan över verksamheter som sociala företagare kan bli aktiva komplement i
Korta alla handläggningstider
Inför arbetsrelaterad motprestation vid ekonomiskt bistånd tillsammans med Avux
Inför ”skuld- och budgetrådgivning” som erbjudande vid all ekonomisk
biståndsprövning
Initiera kommunal och interkommunal samverkan i ”bostadsfrågan”
Upprätta plan för hur stödet till ”brottsoffer” kan stärkas
Initiera i samarbete med Kultur- och fritid hur ”nattvandring” kan ingå som kriterium i
ett framtida föreningsstödssystem
Fortsatt fokus på Familjehemsplacerade barn för prövning av den framtida
”vårdnaden”
Standardsätt ”Föräldrastödet” som verksamhetsdel
Öka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn
Utred ”på riktigt” behovet av en ungdomsmottagning i södra Botkyrka
Starta och utveckla projekt för att hitta och hjälpa utsatta och glömda barn
Inför ”fadderfamilj” som socialtjänst för ensamkommande barn
Fortsätta arbetet att motverka förekomsten av patriarkalt och hedersrelaterat förtryck
och våld
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UTBILDNINGSNÄMNDEN – FÖRSKOLA
I Sverige har vi kommit längre än i många andra länder vad gäller pedagogisk verksamhet för
de mindre barnen. När man på andra ställen, även i det som betraktas som den rika världen,
fortfarande pratar i termer av dagis och lekis så har vi i Sverige lämnat dessa begrepp bakom
oss. Vi har idag en förskola med pedagogisk verksamhet i syfte att stödja barnen i deras
utveckling.

DEN PEDAGOGISKA FÖRSKOLAN
Redan i förskolan läggs grunden för barnens utveckling. Forskning visar att ett medvetet
pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig läsa, skriva
och räkna. En pedagogisk förskola är särskilt viktig för barn med läs- och skrivsvårigheter och
dyslexi. Den motverkar även socioekonomiska skillnader. Misslyckas vi med att fånga upp de
barn som tidigt halkar efter är risken för framtida skolmisslyckanden och ett liv i utanförskap
stort.
Vi är glada över att vi nu har en pedagogisk förskola med rätt till minst 35 timmar per vecka,
för alla barn (även barn till föräldralediga och arbetslösa). Platsgarantin ska gälla och
kommunen ska kunna bli skadeståndsskyldig om den inte klarar sina åtaganden.

TILLGÄNGLIGHET
Föräldrarna måste få möjlighet att kombinera sina egna yrkesambitioner och behovet av
vidareutbildning, detta med en mer flexibel förskoleverksamhet vad gäller öppettider, som
exempelvis kvällar och helgdagar.
Dock är vi också tveksamma till s.k. ”nattis” som lämnar föga möjligheter för pedagogisk
verksamhet i syfte att gynna barnen i deras utveckling. Där skulle vi hellre se en form av
”Nattbarnvakt” alt ”Nattmamma” där barnet får stanna kvar i den trygga hemmiljön.
Vi är också tveksamma till vårdnadsbidraget, som förutom att det hindrar barnet från att ta del
av en god pedagogisk verksamhet, även riskerar att spä på en inlåsningseffekt av framförallt
vissa kvinnogrupper. Dessutom motverkar vårdnadsbidraget såväl arbetslinjen som en modern
jämställdhetspolitik och riskerar att cementera förlegade könsroller.
En mångfald av anordnare och profiler ger varje familj möjlighet att välja den utövare som
passar familjen bäst.

BEHÖRIG PERSONAL
För att säkerställa rekryteringen av välutbildad personal är det viktigt med konkurrenskraftiga
lönenivåer, en god personalpolitik och att verksamheten i sig håller en hög kvalitet. Personalen
är den viktigaste faktorn för barnens lärande och förberedelse inför grundskolan.
Behörighetsgraden är, sett över hela kommunen, i dagsläget alltför ojämn. Vi vill ha fler
förskolelärare på enheterna, men även att våra idag outbildade barnskötare genomgår
utbildning till barnskötare på exempelvis betald deltid. De som arbetar i verksamheterna
måste själva få bestämma hur verksamheterna ska se ut.
Kommunen måste i högre grad, i sina verksamheter, kunna omdisponera personal mellan de
olika enheterna och kommundelarna, för att på så vis ge alla barn likvärdiga förutsättningar
och möjligheter. Det är mycket viktigt att vi kan behålla vår utbildade och behöriga personal.
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Kompetensfonden ska i första hand användas för barnskötare och vi ser även gärna en
utökning av denna på sikt.

ETABLERINGSFRIHET
Vi gläds åt att Alliansregeringen tagit bort kommunernas vetorätt ifråga om etableringar av
fristående aktörer. Riksdagens beslut om en barnomsorgspeng innebär att vi i Botkyrka
kommun också blir skyldiga att godkänna och ge kommunalt bidrag till andra pedagogiska
omsorgsformer, som håller en likvärdig kvalitet med de kommunala alternativen, i såväl enskild
regi som i förskolor och i fritidshem. I praktiken innebär det alltså en utökning av
etableringsfriheten till att omfatta all form av förskole- och skolbarnsomsorg.
Vi vill öppna upp för andra aktörer, dock ska tillsynen av dessa vara bra.

IT I FÖRSKOLAN
Med nya verktyg, såsom interaktiva pekplattor, har vi möjlighet att på ett tidigt stadium locka
fram barns nyfikenhet i ett lekande lärande. Vi måste ta till oss den nya tekniken och låta våra
barn tidigt få komma i kontakt med den. Detta kommer att leda till att tekniska verktyg blir mer
naturliga för barnen att använda, inom ramen för pedagogisk verksamhet, i t.ex. grundskolan.
Då läsplattan har en lägre inlärningströskel än exempelvis en dator, så tror vi även att
pekplattan kan komma att bli ett populärt arbetsredskap bland pedagogerna, som kanske i
flera fall ser datorn som något onödigt krångligt.
Dessutom kan en pekplatta fungera bättre som verktyg för barn med vissa typer av dyslexi eller
för personer som är analfabeter, t.ex. nyanlända. Det finns flertalet appar för ex. Ipad:s som
är framtagna för just det hindret.

Mål för förskolan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortare platsgaranti – det ska gå fortare att få plats i förskolan
Större flexibilitet inom förskoleverksamheten. Vi behöver anpassa utbudet av
verksamhet till nutidens behov
Inför skriftliga omdömen för sexåringar för att kunna se barnens utveckling och behov
av stödinsatser
Större grad av pedagogisk frihet i den enskilda enheten, minska centralstyrningen
Öka användandet av IT som verktyg i den pedagogiska verksamheten
Fler utförare än idag
Se över möjligheterna till att tidigarelägga utbyggnaden av förskoleverksamheten där
köerna är långa redan idag
Vi vill utveckla den mobila förskolan tillsammans med externa samarbetspartners
Implementera ”IT i förskolan”
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UTBILDNINGSNÄMNDEN – GRUNDSKOLA
Vi arbetar för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi eftersträvar
en skola som tillåter alla att lyckas, även elever med behov av särskilt stöd. Skriftlig
information och utvecklingssamtal ska ges redan från skolstarten. Betyg ska kunna ges tidigare
än idag och i flera steg. Målsättningen är att alla elever ska ha godkända betyg för att kunna
klara vidare studier.

KUNSKAPSMÅL
Tidiga stödinsatser skall underlätta övergången mellan skolans olika stadier. Kvalitetskraven på
skolan måste höjas och skolan måste ha utvärderingsinstrument som gör det möjligt att tidigt
mäta resultaten. Inga elever ska behöva lämna grundskolan utan gymnasiebehörighet. Vi kan
inte acceptera att det finns oupptäckta elever som lider i sin skolgång, med t.ex. läs- och
skrivsvårigheter, dyslexi eller andra problem. Föräldrar som misstänker att deras barn har
någon form av problematik ska inte automatiskt nekas utredning. En sådan elev ska, om vi inte
klarar av det i kommunen, kunna få hjälp i en annan kommun eller i ett fristående alternativ.
Det är viktigt att vi inarbetar ett synsätt som är kopplat till den erkända vetenskapliga diskursen
på området. Denna ger för handen att de viktigaste faktorerna som påverkar om en elev för
goda betyg är att ställa tydliga krav, sätta upp tydliga mål samt att lärarna är goda
pedagoger.

VALFRIHET
Möjligheten att välja mellan olika skolor höjer kvaliteten och ger ökad frihet. Både kommunala
och fristående skolor bör ha tydliga profiler för att underlätta föräldrars och elevers val.
Kommunen ska uppmuntra friskoleetableringar samtidigt som nödvändiga satsningar ska göras
för att utveckla den kommunala skolan.
Alla elever och föräldrar skall tillförsäkras rätten att välja skola, oavsett om den är kommunal
eller fristående. Valfrihet säkerställer likvärdiga möjligheter till utbildning för alla elever och
stärker den enskilde elevens ställning, oavsett bakgrund eller bostadsområde. Botkyrkas
kommunala skolor ska vara konkurrenskraftiga alternativ till både friskolor och kommunala
skolor i andra kommuner. Skolorna skall ges större möjligheter till att mera fritt utforma den
egna verksamheten. Personal inom kommunen bör själva kunna få möjlighet att överta sin
förskola eller skola genom upphandling eller genom att de startar upp en helt ny verksamhet
som kommunen ska ge kommunalt bidrag till (skolpeng). Vi är heller inte främmande för att
införa s.k. utmaningsrätt.

SKOLSKJUTS
Idag gäller närhetsprincipen för skolskjutsar, d.v.s. om avståndet till skolan är längre än 2-5
km, stigande efter ålder. Vi vil även se över avstånden kopplat till ålder. Från det närmaste
kommunala alternativet så kan eleven få möjligheten att erhålla ett SL-kort på kommunens
bekostnad. Detta erbjudande gäller inte om eleven valt att gå i en fristående skola eller en
annan kommunal skola i kommunen, oavsett hur långt skolan ligger från hemmet.
Närhetsprincipen är i detta avseende inte bra – den hämmar det fria skolvalet. Det finns en
inbyggd mekanism som snedvrider skolvalen till de geografiskt närmaste kommunala
alternativen. Vi anser därför att policyn bör ändras så att ett SL-kort utgår till alla elever med
längre än dessa 2-5 km till den skola de själva har valt – oavsett om huvudmannen är
kommunal eller fristående.
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En sådan frihetsreform skulle bli extra viktig för de elever i de områden som generellt anses ha
svaga sociala förhållanden och socioekonomiska strukturer som förhindrar de unga i området
att uppnå sin egna, fulla potential. Vissa av de elever som växer upp i socialt svaga områden
kan därigenom förvägras möjligheten att fritt välja skola, om föräldrarna saknar ekonomiska
möjligheter till att skjutsa sina barn eller köpa ett SL-kort till dem.

FLEXIBEL SKOLSTART
Vi vill arbeta för en flexibel skolstart, då eleverna inom samma årskull har olika mognadsgrad.
En flexibel skolstart harmoniserar även med att skolan går mer mot en individuell,
målanpassad utbildning utifrån den enskilda eleven. Kunskapsnivåer och utveckling får gå
hand i hand, elever får interagera med varandra och vara på samma nivå.

SKATTEFINANSIERAD UTBILDNING
All grundskoleutbildning finansieras med skattemedel och det betyder att kommunen ändå i
egentlig mening är att anse som huvudman. Vi ser inget problem i att friskolorna blir fler och
de kommunala skolorna färre. Det viktiga är att tillsynen fungerar. De skolor kommunen driver
i ”egen regi” skall självklart hålla en hög kvalitet. Den kommunala överbyggnaden måste
kraftigt reduceras – vilket innebär en revidering av organisationsstrukturen och dess totala
omfattning.

RESURSFÖRDELNINGSMODELLEN
Resursfördelningsmodellen bör modifieras då vi anser att skolpengen i större utsträckning bör
utgå efter den individuella elevens egna, dokumenterade, behov. Pengen bör i större
utsträckning följa den enskilde eleven, oavsett val av skola. Vi vill också minska skillnaderna i
beloppsnivåer mellan den som får minst respektive den som får mest. En del av resurspengen
bör även användas till att höja lärarlönerna.

MODERSMÅLSUNDERVISNING
I Botkyrka kommun bor det många människor med rötter i andra länder. För alla dem som har
ett annat modersmål än svenska är modersmålsundervisning i sitt eget språk viktigt. För barn
till nyanlända och barn till asylsökande som börjar i svensk skola utan kunskaper i svenska
språket är modersmålet ett extra viktigt inslag i skolan. Utvecklingen av modersmålet hjälper
och i vissa fall möjliggör för eleven att tillgodogöra sig kunskaper även i andra skolämnen
(ämnesundervisning på svenska). Svenskan är en förutsättning för att kunna gå vidare i sina
studier och för att komma in på arbetsmarknaden.
Botkyrka kommun ska erbjuda grundskoleelever, med grundläggande kunskaper i sitt
modersmål, modersmålsundervisning och detta skall erbjudas i maximalt sju läsår i enlighet
med gällande lagstiftning. En grundförutsättning är att samtliga lärare har behörighet i såväl
hemspråket som i svenska och att eleven har möjlighet att fortsätta läsa språket vid fortsatta
studier även efter grundskolan. Parallellt med detta vill vi även göra en särskild satsning för att
förbättra kunskaperna i det svenska språket.
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FÖRBEREDELSEKLASSER
Vi ser gärna att fler skolor i Botkyrka kommun arbetar med förberedelseklasser, då vi tror på
att de elever som idag går i förberedelseklass stärks av att integreras med övriga elever och
får en bra övergång till vanlig skolklass.
Vi kan nu se att många barn är äldre när de anländer till Sverige. Niondeklassare som
invandrat efter skolstart har i dag i genomsnitt bara gått fyra och ett halvt år i svensk skola. År
2001 var motsvarande siffra sex år.
Regeringen har gett skolverket i uppdrag att bl.a. utreda skolplikt till arton års ålder för
nyanlända elever, vilket vi tror kommer ge en bättre ingång för dessa till vidare studier och
arbetsliv. Mottagningsenheten för nyanlända barn, som startade hösten 2012, kommer att bli
en viktig insats i arbetet att ge nyanlända barn de bästa förutsättningarna för en skolstart i
Botkyrka.

KOMMUNALA SKOLOR, FRISKOLOR OCH KONFESSIONELLA SKOLOR
Det är vår uppfattning att varje skola ska granskas lika kritiskt och uppfylla samma, höga
kvalitetskrav. Vi ser därför fram emot skärpta sanktionsmöjligheter mot skolor som inte följer
regelverket eller som brister kvalitetsmässigt.
Ämnesundervisningen i alla skolor ska vara saklig och allsidig. Det innebär att den ska vara
opartisk och icke-konfessionell och att målen fullt ut ska motsvara Skolverkets kursplaner. Vid
sidan av ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen kan (enligt tvingande lagstiftning) en
fristående skola ha en konfessionell inriktning.
Vi är dock oroliga för att en konfessionell inriktning kan bidra till en ökad segregation.
Konfessionella skolor motverkar dessutom att elever med olika bakgrund får möjlighet att
mötas. Det finns också en uppenbar risk att den konfessionella inriktningen (oavsett vilken)
motverkar delar av läroplanen, exempelvis inom jämställdhet, HBTQ-frågor, biologi,
sexualundervisning, idrott o.s.v.

OFFENTLIGA BIDRAG PÅ LIKA VILLKOR
Vi välkomnar att riksdagen har fattat beslut om offentliga bidrag på lika villkor. Reglerna för
kommunala bidrag till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser
blir därmed tydligare. Bidraget ska fastställas på samma grunder som kommunen använder för
den egna verksamheten. Den friskola som anser att kommunens bidrag är orättvist beräknat,
ska kunna överklaga kommunens beslut hos allmän förvaltningsdomstol.

KUNSKAPSMÅL
Tidiga stödinsatser skall underlätta övergången mellan skolans olika stadier. Kvalitetskraven på
skolan måste höjas och skolan måste ha utvärderingsinstrument som gör det möjligt att tidigt
mäta resultaten. Inga elever ska behöva lämna grundskolan utan gymnasiebehörighet. Vi kan
inte acceptera att det finns oupptäckta elever som lider i sin skolgång, med t.ex. läs- och
skrivsvårigheter, dyslexi eller andra problem. Föräldrar som misstänker att deras barn har
någon form av problematik, ska inte per automatik nekas utredning. En sådan elev ska, om vi
inte klarar av det i kommunen, kunna få hjälp i annan kommun eller i ett fristående alternativ.
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STUDIEMILJÖ, PEDAGOGIK OCH KVALITET
Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall
ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda
nolltolerans mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga
skollokaler. Alla brott ska polisanmälas.
Lärarnas erfarenhet, behörighet och utbildningsnivå är avgörande faktorer som bidrar till en
högre kvalitet i undervisningen. Lärare som idag saknar behörighet ska kunna få möjlighet till
fortbildning. Kommunen måste prioritera att avsätta egna medel för detta ändamål, såväl som
att ta tillvara på de möjligheter till stöd som staten (alliansregeringen) har gett, som exempelvis
lärarlyftet.
Ett tydligt system ska finnas på Internet för kvalitetsjämförelser mellan kommunens olika
skolenheter. I ett jämförelsesystem på Internet, där man enkelt väljer exempelvis ny skola, ska
man kunna se och jämföra meritvärden eller vilka lärarbehörigheter de olika skolorna har.

SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSAN
Den stora ohälsan är ett allt större samhällsproblem i Sverige i allmänhet men i Botkyrka i
synnerhet. Ohälsotalen har uppmärksammats under flera års tid och vi vet, även genom
tidigare rapporter från Stockholms läns landsting, att det borde vara mer prioriterat att vi ger
våra medborgare större möjligheter till att motionera och idrotta. Särskilt viktigt är det att få
fler barn i Botkyrka att röra på sig och få bättre kostvanor, enligt en rapport så lider till
exempel 16 % av alla fyraåringar i hela Botkyrka av övervikt eller fetma.
Allt färre idrottar ”organiserat” (dvs. genom idrottsföreningar eller klubbar) på sin fritid. Skolan
måste förbättra samarbetet med idrottsföreningar och uppmuntra elever till en mer aktiv fritid,
gärna genom att ha idrott som en profil eller inriktning. Vi är glada att grundskolan numera
inte längre tillhandahåller onyttiga produkter inom ramen för sina caféverksamheter. Vi vill inte
att eleverna väljer bort skolmaten till förmån för t.ex. läsk, godis och snacks. Vi vill även
förbättra informationen till såväl elever som föräldrar kring kost, motion och hälsa.
Skolsköterska, skolläkare, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare ska ses som en självklar
tillgång på alla skolenheter.
Logopeder behövs också i en större utsträckning än vad som finns på skolorna idag.
Logopeder ska utreda och avhjälpa olika kommunikationsbekymmer, som kan röra sig om t.ex.
tal-, språk- eller röstproblem, läs- och skrivsvårigheter eller afasi.

SIMUNDERVISNINGEN
Genom att lära sig simma kan man rädda liv, både sitt eget och andras. Med tanke på
regionens närhet till vatten, så är det inte ovanligt att barn ibland faller i. I några fall har
föräldrar inte kunnat rädda sitt barn eftersom att inte heller de varit simkunniga.
Simskoleundervisningen erbjuds idag från skolår två, detta skulle vi vilja se över och, om
möjligt, tidigarelägga till sexårsverksamheten.

SKOLMATEN
Tillhandahållandet av en god och näringsriktig skolmat är en viktig uppgift. Det spelar ingen
roll hur bra skolan, är ifall eleverna väljer bort skolmaten och därför är trötta och därmed får
sämre möjligheter att ta till sig av vad som lärs ut. Alla barn som går i skolan i Botkyrka ska få
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äta sig mätta under skollunchen, för att sedan kunna prestera på bästa sätt och nå sina mål i
skolan. Vi är öppna för att skolrestaurangerna kan läggas ut på entreprenad.

EKUMENISKT ”ANDAKTSRUM” - ETT RUM FÖR EFTERTANKE
Det bor betydligt fler troende i Botkyrka kommun jämfört med i övriga Sverige. 54 % av de
som bor i vår kommun är antingen själva födda utomlands eller har utlandsfödda föräldrar och
det finns många olika trosuppfattningar. Vi skulle vilja möjliggöra för de skolor som så önskar
och där efterfrågan finns, att få inrätta ett ekumeniskt ”andaktsrum” alternativt ett rum för
eftertanke. Ett sådant rum ska i så fall vara en plats för samtliga trosuppfattningar.

SKOLGÅNG FÖR FUNKTIONSHINDRADE
Alla ska, utifrån sina fysiska förutsättningar, kunna delta i undervisningen på sina egna villkor.
Barn med funktionshinder ska, så långt det är möjligt, kunna delta i t.ex. skolidrotten.
Kommunen ska se till att alla skollokaler och idrottsanläggningar ska vara
handikappanpassade. Det är också viktigt att kompetenshöjande insatser kring frågorna görs
för personal inom våra verksamheter.

IT I SKOLAN
De system som införs i skolan måste vara anpassade efter den miljö och de områden som de
är tänkta att användas till. Det finns möjlighet att, med smarta multimedialösningar, ge elever
möjligheter till att utveckla sin kreativitet genom att arbeta med still- och rörlig bild, ljud, musik
och kombinationer av dessa. En egen dator ger också möjligheter för elever att själva söka
efter aktuell och uppdaterad information på ett bra sätt – vi lever i en föränderlig värld och
detta förhindrar att man lär in gamla och förlegade faktauppgifter som kan finnas i tryckta
böcker.
Datorn är också ett bra verktyg för barn med behov av särskilt stöd, så att även de kan följa
med och tillgodogöra sig kunskaper i ämnesundervisning - med särskilda applikationer,
tillämpningar och arbetsmetoder.
Överlag måste datortätheten i skolorna öka. Vi är glada att vårt förslag om en elev – en dator
nu blivit verklighet för elever i skolår sju till nio. Vi vill utöka detta till att även omfatta elever i
skolår sex. En riktig dator till varje elev är precis lika naturligt som när de för 100 år sedan
fick varsin penna. Inom ramen för ”en-till-en”-satsningen är det viktigt att vi säkerställer att en
nödvändig infrastruktur finns för att fullt ut hantera detta. Både vad gäller de fysiska datorerna
men framförallt för att utveckla det pedagogiska arbetet som följer av denna satsning.

FASTIGHETER, SKOLLOKALER OCH UTEMILJÖER
Underhållet av skolornas fastigheter är på många håll eftersatt. Det senaste decenniet har
inneburit stora investeringar i form av ny-, om- och tillbyggnationer runt om i vår kommun. Alla
elever ska ha tillgång till trivsamma, ändamålsenliga och fräscha lokaler. Vi tror att det går att
bygga och renovera till en lägre kostnad än vad den styrande majoriteten hitintills gjort. Vi vill
ha byggnader som är anpassade efter de behov som finns – d.v.s. hellre mer pengar till
undervisningen - än till arkitektbyråer och byggföretag. De tider skolorna står tomma bör
lokalerna användas till annat.
Vi vill även utreda formerna för införandet av ett lokalpengssystem i Botkyrka – i såväl
förskola, grundskola som gymnasieskola. Ett system med lokalpeng syftar till att öka
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medvetenheten för vad lokalerna faktiskt kostar och stärka insikten om att lokaler inte är en fri
nyttighet. Modellen ger ett tydligt regelverk visavi friskolorna (samma för alla). Utformandet av
lokalpengen syftar också till att ge förutsättningar för optimal lokalefterfrågan och yteffektivitet.
Det vill säga att varje skola ska vara en resultatenhet där rektor (resultatenhetschef) nyttjar sina
lokaler så effektivt som möjligt. Lokalen kan då vara ett konkurrensmedel för att rekrytera
kunder till sin verksamhet.

Mål för grundskolan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla elever ska ges rätt förutsättningar att fritt välja skola
Utred förutsättningarna för att inrätta ”ekumeniska rum” i de skolor vars elever har
behov av ett sådant
Fokus på kunskap och färdigheter, mätning av kunskaperna ska ske oftare och tidigare
Alla elever har rätt till klara och tydliga mål, skriftliga omdömen och betyg ska ges
tidigare
Insatser måste sättas in i låg ålder för att eleverna ska kunna nå sina mål
Förbättra resursfördelningsmodellen så att den blir mer rättvis samt använda en del av
resurserna till att höja lärarlönerna
Öka ansträngningarna för att fler elever ska bli godkända i fler ämnen
Ett tydligt system ska finnas på Internet för kvalitetsjämförelser mellan kommunens olika
skolenheter
Öka datortätheten generellt samt till en dator per elev förslagsvis fr.o.m. skolår 6.
IT som verktyg måste vara ett naturligt inslag i alla årskurser
Nolltolerans - ingen i skolans värld ska behöva utsättas för kränkande behandling eller
våld, oavsett om man är elev eller vuxen.
Polisanmäl alla brott i skolan
Rent och fräscht i våra skolor, särskild satsning på städning, i synnerhet
hygienutrymmen – höj nivån i kommunens s.k. ”lägsta städstandard”
Kommunens skolor ska vara konkurrenskraftiga och kommunen ska vara positivt inställd
till nya fristående alternativ/skolor
Översyn av modersmålsundervisningen, endast undervisning med behöriga lärare.
Vi är öppna för att skolrestauranger kan läggas ut på entreprenad
Kameraövervakning ska få användas i förebyggande syfte.
Skolor som drivs i egen regi ska frikopplas från detaljstyrning och istället, så långt det
är möjligt, drivas på samma sätt som fristående verksamheter. Låt skolan vara egna
resultatenheter, där rektor kan ses som VD för enheten.
Inför lokalpeng
Verka för utfasandet av lärarnas ferietjänster till förmån för semestertjänster
Säkerställ att de statliga medlen för ”en skapande skola” kommer varje skolklass till del
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UTBILDNINGSNÄMNDEN - GYMNASIESKOLA
Gymnasieskolan skall erbjuda möjligheter till att studera både teoretiska och praktiska ämnen.
Alla ungdomar vill helt enkelt inte gå vidare till högre studier. Gymnasieskolorna måste
fortlöpande göra omvärldsanalyser och därigenom se samhällets olika behov av kompetenser
och var bristyrkena kommer.
Flera olika yrkesinriktade utbildningsprogram har tillkommit, vilket vi ser som mycket positivt.
Både våra ungdomar och samhället vinner på att det, inom gymnasieskolan, finns såväl
utbildningar med studieförberedande inriktning som utbildningar med tydlig yrkesprofil.
De kommande 5-8 åren kommer att medföra stora utmaningar för gymnasieskolan. Vi ser ett
minskande elevunderlag i kombination med att många elever aktivt väljer gymnasieskolor i
andra kommuner. Vi måste göra våra gymnasieskolor i kommunen mer attraktiva med rätt
utbud av gymnasieprogram för att dels behålla våra egna elever i kommunen men även för att
attrahera elever från kranskommunerna.

STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Studieförberedande program skall ge grundläggande högskolebehörighet. Elever på
gymnasieskolans yrkes- och lärlingsutbildningar skall själva få välja om de samtidigt vill läsa in
teoretisk högskolebehörighet.

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
För att säkerställa att elever vid de yrkesförberedande programmen får de 16 veckors
”arbetsplatsförlagt lärande” som de har rätt till, vill vi att en modern och flexibel
lärlingsutbildning utvecklas. Detta medför krav på ett aktivt samarbete mellan
gymnasieskolorna och näringslivet. Vi tror att införandet av en ”praktikpeng” skulle öka
motivationen för företag att ta emot elever för praktik. ”Praktikpengen” skulle i någon mån ge
företagen kompensation för den handledning eleverna måste ha.

ARBETSMARKNADSANPASSAT UTBUD
Samarbetet med näringslivet skall utvecklas fortlöpande så att gymnasieskolorna får tillgång till
den upparbetade kompetens som finns där. Vi måste ligga i framkant när det gäller att
anpassa programvalen till den rådande verkligheten på arbetsmarknaden - kopplat till
samhällets framtida behov. Botkyrka har ett stort antal ungdomar under 24 år som saknar
arbete.
En förklaring är att de inte har lyckats fullfölja sin gymnasieutbildning. Detta är ett problem
som bl.a. kan lösas genom yrkesinriktade program men också genom kommunal
vuxenutbildning (för elever med icke godkänt). En annan, kanske ännu viktigare faktor, är att
grundskolan ger alla barn en bra grund att stå på.

SOMMARSKOLAN
Vi gläder oss över att majoriteten tillstyrkte vår motion och låter förvaltningen utreda
möjligheten till att införa sommarskola med inriktning för nyanlända. Detta skulle ge en bättre
skolstart efter sommarlovet för de barn som anlänt hit under sommaren. För de elever som
kommer under sommaren är det viktigt att det inte blir ett för ”stort glapp” i tiden från
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ankomsten till Botkyrka tills de får kontakt med skolan. Därför bör nyanlända elever erbjudas
delta i sommarskola.
Vi tror därutöver att om man erbjuder sommarjobb kombinerat med sommarskola, så kan man
öka intresset för sommarskolan. Detta skulle kunna erbjudas ungdomar som avslutat skolår nio,
så att de ges möjligheten till att läsa upp sina betyg inför gymnasiet. Det kan även riktas till
dem som avslutat första året i gymnasiet men som halkat efter.
Vi tror behovet av sommarskola är mycket stort. Det finns många ungdomar som är skoltrötta
när sommarlovet kommer.

UPPFÖLJNINGSANSVARET
Det kommunala uppföljningsansvaret är idag förlagt på Arbets- och kompetenscenter. Där
erbjuds ungdomar som inte har valt att gå gymnasium personlig coachning, studie- och
yrkesvägledning eller hjälp med att söka praktikplats. Här vill vi sätta mer fokus och insatser
på de som ”hoppar av” gymnasiet. Vart tar dessa vägen och vilka verktyg kan vi förse de med
för att vägleda in dem på ”rätt kurs” igen?

Mål för gymnasieskolan
•
•
•
•
•
•
•

Fler gymnasieelever ska ha minst ”godkänt” i kärnämnena vid kursslut
Fler gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning
Bredare program som tar hänsyn till hur arbetsmarknaden ser ut
Fullfölj gemensam gymnasieregion Stockholms län
Näringslivet ska vara mer delaktigt i skolan – de är framtida arbetsgivare
Se över antalet gymnasieskolor och gymnasieutbudet inför kommande läsår
Inför ett lokalpengssystem även för gymnasieskolan
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UTBILDNINGSNÄMNDEN SÄRSKOLA/TRÄNINGSSKOLA
Vi skulle gärna vilja se ytterligare enheter i kommunen med specialpedagogisk verksamhet för
barn med särskilda behov. ”Fyrens” korttidsskola gör en bra insats för de barn som behöver
bryta ett negativt mönster och kunna ”hitta tillbaka” till skolan igen. Kön dit kan vara lång och
det är långsiktigt en bra investering att hjälpa dessa barn snabbt. Utökandet av verksamheten
med en ytterligare enhet, belägen i ett naturnära område, där barnen kan erbjudas en del av
sin pedagogik i en lugn studiemiljö i små grupper under kortare eller längre perioder, vore ett
stort lyft.

GYMNASIESÄRSKOLA
Elever i gymnasiesärskolan ska ha möjlighet att välja ett program som motsvarar deras
förutsättningar i framtiden och som tillhandahålls inom regionen.
Gymnasiesärskola med lärlingsinriktning har varit ett lyckat koncept i Östra Göinge Kommun
(Mixen på Stenforsa), vars modell vi gärna skulle vilja låta utreda här i Botkyrka. Eleverna
läser sina kärnämnen kombinerat med mycket praktik. I ett samarbete med lokala företag, som
kan erbjuda dessa lärlingsplatser, går eleverna i ett fyraårigt program som, enligt
Stenforsaskolan, har visat på lyckade resultat där eleverna gjort sig eftertraktade på
arbetsmarknaden.

Mål för särskolan
•
•
•

Utöka till fler enheter för plats för träningsskola
Elever i gymnasiesärskolan ska ha möjlighet att välja ett program som motsvarar deras
förutsättningar i framtiden och som tillhandahålls inom regionen
Utred Östra Göinge-modellen för att se om den går att implementera här
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ARBETSMARKNADS- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Moderaternas arbetsmarknadspolitik handlar i grunden om att skapa förutsättningar för
människor att försörja sig själva. Genom en kvalitativ utbildning för alla åldrar, kombinerat
med ett stort och varierat arbetsutbud, skapas möjligheten för fler Botkyrkabor att i högre grad
klara sig själva.
Under alltför lång tid har Botkyrka misslyckats med att skapa tillräckliga förutsättningar för
invånarna att komma i arbete. Arbetslösheten i kommunen är hög, högre än genomsnittet i
riket, arbetslösheten ökar och de grupperna som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer allt
längre ifrån ett arbete.
Moderaterna vill reformera arbetsmarknads- och vuxenutbildningspolitiken i Botkyrka Kommun
genom att fokusera på att skapa fler arbetstillfällen, forma en politik för de grupper som står
längst ifrån arbetsmarknaden samt bygga en förvaltning som ser individer och anpassar
administrationen efter människor.
Vi är öppna för en ökad konkurrensutsättning inom nämndens verksamhetsområden, som ex.
inom SFI:n. Kommunen som aktör bör därför framöver sträva efter att kunna erbjuda ett mer
specialiserat utbud.

SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN
Grunden i arbetsmarknadspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för människor att
komma i arbete. För att lyckas med detta krävs dels ett utbildningssystem med hög kvalité samt
goda möjligheter till praktikplatser, men det krävs även att det kontinuerligt skapas nya
arbetstillfällen.
Genom ett attraktivt företagsklimat ökar jobben i Botkyrka. Det handlar exempelvis om
etableringsklara tomter, en företagslots samt ett generellt företagsvänligt klimat som välkomnar
alla typer av arbetstillfällen och en förvaltning som underlättar för nyetableringar. Botkyrka
måste föra en mer effektiv näringspolitik som skapar lokala arbetstillfällen, dels genom
etableringar och dels genom nystartade företag.

PRAKTIKPLATSER
För många arbetslösa i Botkyrka är de största hindren till arbete bristfällig utbildning och brist
på tidigare kontakt med arbetsmarknaden. Genom att skapa fler praktikplatser skapas fler
vägar in på arbetsmarknaden för de som fastnat i långvarigt utanförskap. Genom ett
kommunalt initiativ ökar antalet praktikplatser både i den kommunala förvaltningen, i de
kommunala bolagen, samt i det privata näringslivet i regionen. Vi ser AKC som ett välkommet
inslag i det arbetet.

SAMVERKAN MED STOCKHOLMSREGIONEN
Botkyrka ligger nära Sveriges huvudstad Stockholm, men även Södertälje. Med goda
kommunikationer till ett varierat arbetsutbud finns goda möjligheter för invånarna i Botkyrka att
hitta arbete. Tyvärr lyckas inte kommunen tillvarata närheten varken till Stockholm eller till
Södertälje på ett effektivt vis.
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Moderaterna vill samverka bättre med dessa kommuner och hela Södertörnsregionen och dess
lokala näringsliv för att, i större utsträckning än idag, skapa förutsättningar för Botkyrkabor att
dra nytta av möjligheterna till arbete i närområdet. Det handlar exempelvis om information om
arbets- och pendlingsmöjligheter samt tätare dialog med dessa kommuner och dess lokala
näringsliv.
VI måste förstärka vår arbetsmarknads- och vuxenutbildningspolitik för de som står längst ifrån
arbetsmarknaden. Det handlar exempelvis om utrikes födda som utgör 70 % av den totala
arbetslösheten, det handlar om ungdomsarbetslösheten som kontinuerligt utvecklas sämre än
genomsnittet i riket och det handlar om de med bristfällig utbildning.
Moderaterna vill forma en politik som skapar förutsättningar för de som står längst ifrån
arbetsmarknaden att få ett jobb. För att lyckas med det måste vi välkomna alla typer av
arbetstillfällen till Botkyrka och bidra till våra grannkommuners arbete med att skapa nya
arbetstillfällen. Detta kan exempelvis ske genom tätare dialog med andra kommuner och dess
näringsliv.
Men vi behöver även skapa ett utbildningssystem som i högre grad tillåter invånarna att
utbilda sig eller omskola sig för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. I detta arbete
inkluderas många av de goda insatser som redan görs i kommunen kring vuxenutbildningen,
men vi tror att vi kan bli mer effektiva genom bättre dialog med näringslivet kring vilka
förkunskaper som efterfrågas när Botkyrka kommun formar sina vuxenutbildningar.

SFI
Möjligheten för utrikes födda att snabbt komma in på arbetsmarknaden är givetvis avhängigt
den språkliga nivån. Det är viktigt att kommunens stöd till nyanlända Botkyrkabor sätts in
snabbt vad gäller validering och inventering av tidigare utbildningar, möjlighet att delta i SFI
samt få erbjudande om praktikplats. Kvaliteten på SFI är avgörande, därför måste Botkyrka i
större utsträckning prioritera SFI för att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser
gällande litteratur och material, samt att man engagerar kunniga pedagoger och att
lärartätheten höjs. Målsättningen skall vara att alla som beviljats uppehållstillstånd och/eller
uppnått sexton års ålder ska ha påbörjat sin språkutbildning i svenska inom fyra veckor.

MATCHNING
För att lyckas med uppgiften att skapa förutsättningar för fler invånare att komma i arbete
behövs alternativa vägar in på arbetsmarknaden. Vi vill införa mer av aktiv hjälp från
kommunens egen verksamhet, Arbetsförmedlingen och privata företag kring matchning av
arbetssökande och arbetsutbudet.

EN POLITIK FÖR INDIVIDEN
Moderaternas politik grundar sig i synen om att människor ska få större frihet att själva styra
över sina liv. Vi vill forma en politik som är flexibel och prioriterar invånarnas behov. Ingen
Botkyrkabo som vänder sig till kommunen för stöd om att komma ut på arbetsmarknaden eller
skapa förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden, ska hindras på grund av
organisatoriska hinder. Vi vill se en flexibel politik och förvaltning som välkomnar invånarnas
strävan att försörja sig och som är beredd att hitta alternativa vägar som gynnar den enskilde
och kommunen.
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ARBETE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Alla måste hjälpa till att genom olika sätt skapa förutsättningar till arbete efter bästa förmåga.
Det gäller staten, landstingen, kommunerna samt företag och organisationer. Botkyrka kommun
har i många år haft verksamheter i detta syfte, vi vill utveckla detta arbete och utöka
resurserna så att ännu fler av våra medborgare kan få möjlighet till en egen försörjning. Vi
anser att alla människor som vill och kan utföra något ska få den möjligheten, detta oavsett om
personen har något funktionshinder eller där det råder språkbarriärer.
Kommunens ansträngningar för att sysselsätta människor med funktionsnedsättningar måste
öka och bli bättre. Vi vill ge i uppdrag att utreda möjligheterna, att i större utsträckning än vad
som sker idag även anpassa verksamheterna i syfte att få plats för ännu fler personer som har
någon form av funktionsnedsättning. Alla kan inte prestera lika mycket, men alla vill och kan
göra något.
Vi vill ge förvaltningsledningen i uppdrag att utreda vilka insatser som behövs för att ännu fler
som har någon form av funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det var inte
länge sedan det fanns större möjligheter, då hade Samhall stor verksamhet, AMI med flera
andra aktörer hade stora resurser. Tror vi på att alla kan göra något så måste vi hitta
lösningar även för denna grupp människor - det måste vi ha råd med.

JOBB- OCH AKTIVITETSCENTER
Vi vill gärna se över möjligheterna att inrätta ett s.k. jobb- och aktivitetscenter i Botkyrka med
fokus på rehabilitering och ”stimulering av sinnena”. Detta är något som bl.a. finns på plats i
vår vänorter i Danmark och Norge. Där kallas det sinnedelen för ”Snozelhuset”. Fokus är på
att ”finna öppningar till den utvecklingsstördes sinnen och genom stimulans och upplevelser
som individen tar emot ge ökade förutsättningar för kommunikation och utveckling.
Miljön ska vara lockande och erbjudande så att den är värd att utforskas” som passar både
ung och gammal, särskilt fokus på personer med olika former av ADHD, hjärnskador, andra
diagnoser där man bl.a. arbetar med avslappning kombinerat med att öva
uppfattningsförmågor. I ett jobb- och aktiviteterscenter bör även inrymmas gym-faciliteter
inriktat på rehab, även anpassat för äldre samt personer med funktionsnedsättnng, med lyftar
och träningsmaskiner anpassade efter dessa ändamål. I delarna som mer motsvarar daglig
verksamhet kan ingå olika enheter som samarbetar med varandra, exempelvis hantverk,
glasmåleri samt som i som i Danmark en del som påminner om Samhall-liknande verksamhet
där man utför arbeten utan tidspress på uppdrag av andra mot betalning, exempelvis
manuella jobb med att blada i tilläggsblad till kataloger, paketeringar av olika slag, osv.
I denna typ av verksamhet är det viktigt med samordning/samverkan mellan kommunens olika
förvaltningar.

DAGLIG VERKSAMHET OCH LSS
Vi ska leva upp till kraven och riktlinjerna som finns inom LSS, Lagen om Stöd och Service till
vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet har idag flera föredömliga insatser för detta, t.ex.
”Miljöligan” som samlar in kommunens returpapper, ”Axet” som arbetar med trä och fäller
träd (huvudman är Socialförvaltningen), samt ”Tyg och Trä” som även de arbetar med
personer som har funktionsnedsättning.
Det är viktigt att deltagarna tycker verksamheten är meningsfull, den ska präglas av kvalité och
bli än mer inkluderande. Oavsett vem det är som har ansvaret för att så många som möjligt
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har ett arbete och möjlighet till egen försörjning, så är det ändå så att alltför många människor
kommer att sakna ett heltidsarbete i framtiden.
Vi måste vara öppna för att alla ska kunna jobba så mycket de klarar av - om än bara någon
enstaka timme om dagen. Den sociala ekonomin fyller en viktig funktion kring t.ex.
arbetsträning för individer som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det är viktigt
att den sektorn stöttas och får spela en större roll.

Mål för arbetsmarknad och vuxenutbildning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi vill aktivt stärka förutsättningarna för att ge arbetslösa möjligheter till arbete istället
för bidragsberoende
Vi vill se fler åtgärder för att kunna ge nyanlända invandrare/flyktingar möjlighet till
egen försörjning
Nyanlända ska erbjudas att påbörja sin språkutveckling i svenska senast fyra veckor
efter ankomst och så långt det är möjligt i kombination med arbete, praktik eller annan
aktivitet
Vi vill att fler blir godkända på SFI:n än föregående år
Introduktionsutbildningen bör, utöver samhällsinformation, även innehålla moment om
svensk lagstiftning och internationella konventioner (enligt regeringens intentioner)
Vi vill ha ökat fokus på coachning och matchning i samarbete med arbetsförmedlingen
och andra aktörer
Höj och indexera dagersättningen inom HAB. Lunchen bör ingå som en del av
ersättningen. Håll igång delar av verksamheten under sommartid.
Alla KY-utbildningar måste som regel motsvara arbetsmarknadens behov
Vi vill se fler externa aktörer i aktivt arbete med arbetsmarknadsåtgärder
Vi vill att kommunen utmanar näringslivet i skapandet av 200 nya praktikplatser
(100+100)
Skapa fler etableringsklara tomter
Utveckla formerna för ”företagslots”
Ha en tätare dialog mellan kommunen och näringslivet
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
En av kommunens viktigaste uppgifter är att arbeta med den övergripande och långsiktiga
samhällsutvecklingen. Vid sidan av t.ex. skola, vård och omsorg är samhällsbyggnad en
kommunal kärnverksamhet. En väldimensionerad och kvalitetssäker infrastruktur är grunden för
en god samhällsplanering. Det må gälla för skola, omsorg om barn, äldre och
funktionshindrade såväl som för gator, vägar, parker och andra allmänna ytor samt vatten och
avlopp. Inte minst är det viktigt med planer för framtida exploateringar för bostäder och
arbetsplatser. Vi vill att det ska finns byggklara tomter för dem som vill bli, eller fortsätta vara,
Botkyrkabor. All drift inom Gata-Parks område ska konkurrensutsättas och upphandlas.

BOSTÄDER OCH MILJONPROGRAM
Botkyrka kommun behöver fler skattebetalare – inte färre. Vi vill genomföra förtätningar av
våra bostadsområden, i första hand i kollektivtrafiknära lägen men också i kommunen i stort.
Samtidigt är det viktigt att ha nära till natur- och grönområden, oavsett var i kommunen man
bor. I våra landsbygdsområden är det viktigt att utveckla även dessa samtidigt som man
bejakar den lantliga karaktären.
Vi måste se till att det alltid finns byggklara tomter för nyproduktion, i alla våra kommundelar,
likväl för villabebyggelse som för radhus och flerfamiljshus. Vi ser en stor potential i att förtäta i
centrala och kollektivtrafiknära lägen, såsom i anslutning till Tullinge och Tumbas
pendeltågsstationer.
Nuvarande infartsparkeringar, som idag utgörs av stora och öppna asfalterade ytor i centrala
A-lägen, skulle lika gärna kunna ligga under markplan eller i vart fall under ny bebyggelse.
Vi vill verka för att det ska byggas fler bra och billiga studentbostäder i kollektivtrafiknära
lägen. Det finns exempel från andra kommuner såsom Huddinge, Stockholms Stad och Örebro
(för att nämna några) där man har lyckats bygga små, ändamålsenliga lägenheter, med liten
kokvrå och WC/dusch, men med ett gemensamt kök och förvaring i korridor och
cykelparkering på balkongen.
Vi är även öppna för att pröva förutsättningarna för fler exploateringar i mer sjönära lägen.
Miljonprogrammen måste till stora delar renoveras och omdanas, framförallt i den norra
kommundelen. Detta kan bara göras genom en moderat bostadspolitik där sådant som
ombildningar, försäljningar och rivningar av vissa fastigheter måste prövas. Dessa åtgärder
bidrar även till en välbehövlig förändring av gatubilden. Detta arbete måste påbörjas under
2013/2014.

GESTALTNINGSFRÅGOR
Botkyrka kommun skulle behöva en uppgradering av det allmänna rummet. Detta bör bl.a.
göras genom ett aktivt arbete med gestaltningsfrågor. I princip i stort sett i hela kommunen
finns det gator, vägar, torg, rondeller, korsningar, gångstråk och cykelvägar som inte bara
skulle kunna fylla en praktisk funktion utan också vara vackra och trivsamma platser, med hjälp
av t.ex. grönska, konstnärlig utsmyckning eller utformning.
Kommunen skulle kunna göra mer för att uppmärksamma de privatpersoner eller företag som
gör kommunen estetiskt mer tilltalande. Något som bidrar till att höja livskvaliteten för alla som
bor här, eller något som bidrar till en hållbar utveckling. Vi skulle därför vilja instifta ett årligt
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skönhetspris, som ges till den privatperson eller det företag som hjälpt till att försköna
kommunen genom t.ex. en byggnad, tomt, trädgård, park, konstnärlig utsmyckning eller något
annat som förvaltningen kommer fram till.
Stockholmsregionens befolkning växer och Botkyrka måste ha beredskap och en plan för att få
många av dessa inflyttare att vilja bosätta sig här. I Botkyrka finns det plats för fler människor
och vårt läge i Stockholm blir mer och mer attraktivt. Vi har, jämfört med exempelvis Tyresö,
Nacka eller Vallentuna, konkurrensfördelen med nära avstånd till såväl tunnelbana, pendeltåg
som E4:an och Huddingevägen för de som behöver pendla till sitt arbete.
Vi ser gärna en utveckling där området mellan Fittja-Alby-Slagsta utvecklas till en stadsmiljö,
med en överdäckning av E4:an som en tänkbar väg för att förverkliga detta.
Vidare kan även området mellan Tuna och Tumba C med fördel förtätas till att på sikt bli en
stadsmiljö. Vi har länge förespråkat förtätning i främst kollektivtrafiknära lägen, då den typen
av exploateringar är klimatsmarta och då dessa exempelvis uppmuntrar till att fler använder
sig av kollektivtrafiken. Vi ska inte vara rädda för att planera för att bygga på höjden, med
bilparkeringarna under marknivå.
Vi vill inte bara skapa förutsättningarna för utvecklandet av stadsmiljöer som tål att jämföras
med innerstan, vi behöver därutöver även ”bygga ihop” våra stadsdelar/kommundelar i en
allt större utsträckning. Ett framtida exempel skulle kunna vara att, runt Tullingesjön, bygga
ihop Hamringe med Alby och Tullinge - eller förtäta längs med hela kommunens norra
strandlinje vid Mälaren. I den här typen av strandnära lägen bör fokus främst ligga på
bostadsexploateringar, med t.ex. villor, radhus och lägre flerfamiljshus.
Våra mer landsbygdsliknande delar av kommunen, med längre avstånd till spårbunden trafik,
kan även den vara föremål för varsamma nyexploateringar i form av bostäder. I samband
med att VA-nätet byggs ut till exempelvis Kagghamra så uppstår möjligheten att stycka av
tomter och exploatera nya för att kunna få till fler bostäder i Grödinge.

HÅLLBAR UTVECKLING
Vi vill intensifiera kommunen och allmännyttans praktiska arbete för en hållbar utveckling. Vi
vill minska kommunens lokalytor genom lokaleffektiviseringar. De lokaler och utrymmen vi har
kvar skall klimatanpassas med olika moderna, tekniska lösningar. Exempel på sådana
åtgärder kan vara rörelsevakter för belysning i allmänna utrymmen, snålspolande toaletter,
treglasfönster, sänkta temperaturer i lokaler under tider då ingen vistas där. I allmännyttan kan
exempelvis individuella vattenmätare i samtliga lägenheter bidra till ett minskat resursslöseri.
Vatten, varmvatten i synnerhet, är energi och ingen – oändlig – fri nyttighet.

MYNDIGHETSUTÖVNING MED SERVICEKÄNSLA
Övermåttan av samhällsbyggnadsförvaltningens arbete är avhängigt att det är
myndighetsutövning. Men icke desto mindre så är det till yttermera visso essentiellt att denna
myndighetsutövning präglas av smidighet och grundläggande servicekänsla. Den enskilde
medborgaren, oavsett ärende, eller om denne råkat bryta mot bestämmelserna, ska städse
känna sig väl emottagen och sakenligt informerad.
Vi har lagt fram initiativ för att förenkla för den enskilde medborgaren som söker bygglov för
inglasningen av sin altan. Vi har även ifrågasatt att Botkyrka kommun höjde bygglovstaxorna
så att dessa matchar, eller överstiger, kommuner som har lägre kommunalskatt än vad
Botkyrka har.
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BYGGLOV OCH PLANER
Tjänstemännen och bestämmelserna uppfattas ibland som för rigida av invånarna kring
exempelvis bygglovsfrågor. Man har en, i realiteten, servicefunktion, som man inte alltid
verkar klara. Man måste klara av att vara tydliga visavi invånarna kring t.ex. varför man fattar
ett visst beslut.
När det gäller stora projekt som Riksten, så finns det en större frihet för byggbolagen att
utforma en byggnad än för våra medborgare. Kommunen ska ha möjlighet att snabbt
aktualisera planer och ha en god beredskap för att kunna tillmötesgå invånarnas önskemål om
bygglov. Den nya lagstiftningen, PBL, ställer ännu större krav på kommunerna, bl.a.
tidsgränser för hur lång tid hanteringen av ett bygglov får ta (max tio veckor). Ett annat
exempel är att markägare har rätt att inom en viss tid få planbesked (maximalt fyra månader).
Detta kommer oundvikligen att ställa större krav på den kommunala organisationen, vilket vi
ser som positivt ur ett medborgarperspektiv.
Vi vill göra en översyn av bygglovsreglementet och taxorna samt införa en förenklad process
för enklare om- och tillbyggnader av altaner och uterum. Kommunen skulle kunna ta fram ett
särskilt ramverk med tydliga regler och riktlinjer. Om den enskilde medborgaren håller sig
inom detta ramverk, så menar vi att det, i de allra flesta fallen, bör räcka med att
medborgaren anmäler åtgärden i efterhand och att denne sedan får betala en låg avgift för
den administrativa hanteringen av ärendet.

SERVICEGARANTIER
Vi är inte främmande för att flera förvaltningar, inklusive samhällsbyggnadsförvaltningen, ska
kunna ge olika former av servicegarantier. Når man inte sina mål och garantin inte hålls, så
bör det få konsekvenser.

MARK OCH TOMTBANK
En ständigt uppdaterad mark- och tomtbank för eget byggande, för såväl företag som
privatpersoner, måste upprättas. Detta för att, på ett bättre sätt, kunna attrahera nya
skattebetalare att vilja flytta hit och nya företag att etablera sig. Vi bör avyttra all mark som
kommunen äger i andra kommuner.

MEDFINANSIERING
Vi bör ta fram ett enhetligt regelverk, som gäller hela kommunen, för medfinansiering av vägar
och VA. Det ska inte finnas några oklarheter för vare sig invånare eller potentiella inflyttare.
Vi har idag en policy som bör kunna bli bättre, upplevas som mer rättvis och inte slå lika hårt
mot enskilda fastighetsägare. Detta kommer i annat fall bli ett ständigt återkommande problem
för varje område som kan komma att exploateras så att gatukostnaderna ska bäras av de
boende i området.
Ett alternativ vi vill utreda är införandet av ett så kallat ”takbelopp” för att avgiften ska vara
rimlig. Vi bör se över möjligheten att kunna få skjuta upp betalningen längre fram i tiden, t.ex.
tills någon säljer eller styckar av sin fastighet. Vissa grupper, som pensionärer, kan behöva
betalningsvillkor. Det är även tänkbart att kommunen kan hjälpa till med att förmedla bra lån
till en låg ränta.
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TRAFIK
Trafiksituationen i Botkyrka är på flera ställen problematisk. Hela sträckan på väg 226 från
Flaggplan i Tullinge ned till Vårsta C måste vara prioriterad för trafiksäkerhetsåtgärder.
Trafiken runt Alby och de köer som uppstår på Hågelbyleden och på Huddingevägen mot
Tumba måste byggas bort. Vi anser att vägförbindelsen Flemingsberg-Vårsta (med bl.a.
Dalvägens utformning), Hågelbyleden, gång- och cykelbana mellan Tumba-Tullinge respektive
Vårsta-Grödingevallen ska prioriteras i kontakterna med Trafikverket.
Det behövs fler tvärförbindelser inom kommunen. Vi vill pröva möjligheterna för en bilväg
mellan nordvästra Tullinge och sydöstra Alby. Vägunderhållet måste prioriteras bättre över
hela kommunen. Vi bör exempelvis åtgärda sådant som trafikhindret mellan Tumba C och
Uttran som orsakar köer och trafikstockningar. Investeringar i gång- och cykelnätet behöver
också prioriteras under perioden.

KOLLEKTIVTRAFIK
Vi skulle gärna se en spårförbindelse som knyter samman Alby med Tumba. Det skulle också
vara bra med bättre tvärförbindelser från Tullinge mot Fittja och Tullinge mot Kungens Kurva.
Tankarna kring Spårväg Syd bör därför inkludera en sträckning mellan Flemingsberg och
Tullinge-Tumba.
För att förbättra säkerheten vid våra busshållplatser bör dessa ses över, där exempelvis
reflexsnurror kan vara ett hjälpmedel på vissa hållplatser där belysning saknas.
Vidare så vill vi göra det möjligt för fler att kunna pendelparkera, fler platser bör skapas,
gärna under marknivå med ny bostadsbebyggelse ovanpå. Ett exempel är längs med
pendeltågsspåret i Tumba och Tullinge, där de befintliga ytorna istället skulle kunna utgöra en
plats för kollektivtrafiknära flerfamiljshus i olika upplåtelseformer, med parkeringarna undertill.
Möjligheten att kunna ta pendeltåget från Tumba till Arlanda är något som vi såväl bejakar
som har drivit på.

TRYGGT OCH SNYGGT
Parker, torg och kollektivtrafikanläggningar ska vara trygga och snygga. Vi vill genomföra en
särskild satsning där vi inför en nolltolerans mot sådant som (illegalt) klotter, nedskräpning med
mera. På många håll finns behov av att mer aktivt jobba med den fysiska naturmiljön i
tätbebyggda områden, gallring, röja sly med mera.

Mål för samhällsbyggnad
•
•
•
•
•
•
•
•

Illegalt klotter ska tas bort inom 24 timmar – oavsett kommundel.
Gång- och cykelvägen från Vårsta mot Grödingevallen bör byggas färdigt
Mark- och tomtbank för eget byggande, för såväl företag som privatpersoner
Särskild satsning för att göra Botkyrka tryggt och snyggt
Korta ned handläggningstiderna för bygglov och inför en servicegaranti i enlighet med
ny lagstiftning
Ta initiativ till att se över möjligheten till etablering av externt finansierad vindkraft i
kommunen
Ägardirektiv till det allmännyttiga bostadsbolaget – praktiskt arbete med klimatfrågorna
för att minska slöseriet med energi
En handlingsplan, som är finansierad, ska tas fram för miljonprogramsområdenas
omdaning/upprustning i samarbete med de olika fastighetsägarna
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•
•
•
•
•
•

Kommunen ska ha möjlighet att snabbt aktualisera planer för exploatering
Kommunen ska ha en god beredskap för att kunna tillmötesgå invånarnas önskemål
om bygglov
Tillämpa markanvisningstävlingar vid nybyggnationer där efterfrågan från byggherrar
är stor
All drift inom Gata-Parks område ska konkurrensutsättas och upphandlas
Avyttra all mark som kommunen äger i andra kommuner
Ta fram ett enhetligt regelverk, som gäller hela kommunen, för medfinansiering av
vägar och VA. Det ska inte kunna finnas några oklarheter för vare sig invånare eller
potentiella inflyttare
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TEKNISKA NÄMNDEN
Vi har som mål att ha en bättre planering, framförhållning och en effektivare organisation som
håller en hög kvalitet och ger en hållbar utveckling till lägre kostnader för VA- och
Fastighetsenheten. Detta innebär att man ger medborgarna en god kommunal service.
Medborgardialogen skall inriktas mot att både underlätta och uppmana boende till att lämna
synpunkter och felanmäla brister. Det finns ett stort åtgärdsbehov då de senaste årens klena
anslag har resulterat i eftersatt underhåll och ökade kostnader för att klara det som är mest
akut.
För att klara målen måste förvaltningen ha en effektivare organisation som håller en högre
kompetens, på upphandlings- och projekteringsområden vad gäller byggentreprenader och
drift, för att kunna hålla nere kostnaderna.
Det finns ett antal prioriterade åtgärder som skall genomföras: VA-utbyggnaden i Kagghamra
och Sibble. Projektering och upphandling skall ske under 2013 för att kunna vara i drift senast
under 2016. Det finns planer på att inkludera ytterligare ett antal närliggande områden.
Dagvattenhanteringen i Norra. Utbyggnaden i Eriksberg, Fittja och Alby ska samordnas i
samband med att man genomför Albys utvecklingsprogram. Det är en viktig fråga som har
diskuteras under lång tid och bör vara klart till 2016. Planering och godkännande från
Länsstyrelsen bör vara klart under 2013.
Vi vill se över samtliga kommunala skolors utemiljöer, vilket vi även har motionerat om. Vi vill
också undersöka om de skolpaviljonger vi har idag kan samanvändas med andra
förvaltningar.
Vi föreslår att man under flerårsplaneperioden utreder förutsättningarna att slå samman Miljö
och Hälsoskyddsnämnden med Tekniska nämnden och bildar en ny nämnd, exempelvis ”Miljö
och tekniknämnden”.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Man ska gå igenom befintliga avtal för att bedöma deras kvalitet och pris. Ett större inslag av
markanvisningstävlingar bör införas i kommunen, där ett flertal företag får chansen att
konkurrera med anbud, men även får möjlighet till att visa om man uppfyller de
kvalitetsparametrar vi efterfrågar.
Kommunledningen skall ta ett större ekonomiskt ansvar när det gäller fastighetskontorets
verksamhet. Fastigheterna utgör ett mycket stort kapital i kommunens verksamhet. Vi har under
många år i nämnden och kommunfullmäktige framfört våra tydliga krav på att ett ökat
underhåll är viktigt. Den ekonomiska utvecklingen kommer inte att ge de intäkter som behövs
för att kunna hålla en hög standard i verksamheten. Man kan tydligt se en ökad kostnad för
energi, byggmaterial, personalkostnader och pensioner. För att klara av dessa kostnader bör
rutinerna vid upphandlingar gällande avtal, nyttjandet av ny teknik alternativt att köpa externa
tjänster förbättras.

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Vi anser att det är viktigt att underhåll och drift sker långsiktigt, allt för att säkerställa att det
inte sker någon form av kapitalförstöring. För medborgarna är det viktigt att infrastrukturen
fungerar. Stora investeringar är gjorda i våra fastigheter samt i distributionsnätet för vatten och
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avlopp. Därför är det viktigt att det sker ett noga planerat underhåll, för att undvika onödiga
kostnader för framtiden. Det måste ske en avvägning mellan förebyggande, akut och planerat
underhåll. Det är också viktigt att driften sker till lägsta kostnad men med hög kvalitet.
För att kunna påverka kostnaderna och för att se vilka fastigheter som är möjliga att sälja för
att få in kapital till nyinvesteringar bör förvaltningen löpande inventera fastighetsbeståndet.
Det finns fastigheter som inte har anknytning till kommunala verksamheter, dessa fastigheter
bör i första hand vara föremål för en försäljning.
Lokaler som delvis står tomma borde användas i olika verksamheter i stället för att ständigt
bygga nya. På äldre fastigheter bör man i först hand undersöka om det är ekonomiskt
försvarbart att investera i dem. Ibland kan det löna sig att istället riva och bygga nytt. Dessa
utredningar skulle kunna förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att klara drift och
underhåll.

KLIMATSTRATEGI – HÅLLBAR UTVECKLING
Vid all planering och vid genomförande av verksamhet är det viktigt att vi tar hänsyn till
eventuell miljöpåverkan, detta skall gälla både internt och externt för att minska
miljöeffekterna. Den nya klimatstrategin skall genomsyra allt underhåll, drift och nyproduktion.
I den nya klimatstrategin finns tydliga mål uppsatta och vilka ligger till grund för att minska
koldioxidutsläppen i Botkyrka, som 2040 skall vara helt klimatneutralt.

VA-ENHETEN – VATTEN OCH AVLOPP
Dricksvatten klassas som livsmedel och är en viktig del av vår livskvalitet. VA är i dag uppdelat
på två enheter; VA-enheten som har beställarrollen och VA-drift som svarar för utförandet. Vi
föreslår att slå samman enheterna då vi inte finner det ekonomiskt försvarbart med två
organisationer. Där igenom har man möjlighet att få en mer effektiv organisation. Genom en
sammanslagning skulle det med största sannolikhet utvecklas ett bättre samarbete vad gäller
planering och kundfokus samt ge en tydligare bild av struktur, rutiner och de resurser som är
nödvändiga för att säkra och utveckla kvaliteten inom enheten. Frågan är inte ny.
En utökning inom bostadsbebyggelsen kommer att ske de närmaste åren, något som kommer
att påverka VA-verksamheten. I planen ingår en utbyggnad av vattenledningen mellan Tumba
och Vårsta samt att bygga ut huvudvattenledningen i Tumba och i Rikstens företagspark.
När det gäller Grödingelandet är vatten och avloppssituationen otillfredsställande, vi föreslår i
en utredning som ska resultera i en långsiktig plan för hur VA-nätet på sikt skall prioriteras och
i vilka områden. Eriksberg bör finnas med i de kommande planerna.
Stora delar av VA-nätet är i behov av löpande reinvesteringar för att det ska hållas intakt.
Förnyelsetakten är i dag ca 300 år, målet på sikt bör vara att komma ner till 100 år.

DAGVATTENHANTERING OCH DRICKSVATTEN
Det är viktigt att redan nu påbörja åtgärder av dagvattenhanteringen i Eriksberg och norra
Botkyrka. Investeringen avser dagvattendammar, kanaler och ledningsnät. Idag rinner det
orenat direkt ut i Albysjön, något som på sikt kan påverka vattenkvaliteten i Mälaren negativt.
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Den nya VA-lagen klassar dagvatten som avloppsvatten. Den totala utbyggnadskostnaden är
beräknad till ca 80 - 100 Mkr. Något som är förödande då Stockholmsområdet viktigaste
råvattentäkt är just Mälaren. Det är viktigt att vi redan nu förbättrar skyddet för våra
dricksvattentäkter, för att på lång sikt klara av vattenförsörjningen inom kommunen.
Tullingeåsens grustäkt är en viktig vattentäkt för Tullinge vattenverk och som förser boende i
Tullinge och Riksten, men den fungerar även som reservvattentäkt för övriga delar av
kommunen.
Under 2011 visade ett provsvar att vi hade föroreningen PFOS i både dricksvattnet och i
grundvattnet. Man håller på att utreda detta med myndigheterna. Detta innebär att Tullinge
vattenverk är avstängt för leverans av vatten till Tullinge. Det är viktigt att man kan åtgärda
detta genom en reningsanläggning och att vattenverket kommer igång senast under 2013.
Täktverksamheten i Tullinge skall avslutas senast när avtalet går ut år 2013. Vi anser att det
inte är förenligt med verksamheter inom våra vattentäkter. Det är viktigt att kommunen
förbereder för att starta upp Segersjö vattenverk, detta för att skapa en större leveranssäkerhet.
Idag svarar Stockholm vatten för leveranserna till Norra, Tumba, Vårsta och Tullinge.
Ytterligare ett viktigt område är att göra översyn på avloppstunnlarna till Himmerfjärdsverket
(SYVAB). För att klara miljökrav och kostnader gäller det att verksamheten effektiviseras genom
minskad energiförbrukning och att man bygger ut säkerheten och använder ny teknik.

Mål för VA-enheten och Fastighet
•
•
•
•
•
•
•

Att man ökar förnyelsetakten i VA-nätet för att komma ner till ca 100 år.
Planera och genomföra dagvattenhanteringen i Norra Botkyrka.
Bygg ut VA-nätet till Vårsta och ny VA-ledning i Tumba
Se över möjligheten att kunna starta upp Segersjö vattenverk
Se över VA-tunnelsystemet (SYVAB) samt elledningar och armaturer
Genomföra en planering för utbyggnad av VA i Grödinge, starta utbyggnad av
Kagghamra
Arbeta fram en plan för möjlig utbyggnad av en vindkraft

UTVECKLING AV VERKSAMHETEN
Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att se över förutsättningarna för större
vindkraftsanläggningar. Vi moderater anser att man bör utreda lämpliga förslag på områden i
kommunen där det ur miljösynpunkt kan vara mest lämpligt att uppföra olika typer av
vindkraftverk. Eftersom kommunen strävar efter hållbar utveckling är det en nödvändighet att se
över möjligheterna.

FASTIGHETSENHETEN
Kommunen förvaltar idag lokalytor på 423 340 kvm, inhyrda lokaler 68 178 kvm. Tomställda
lokaler är på 2 066 kvm. Lokalytan har ökat genom att antalet inhyrda lokalers, har först över
som tidigare har redovisas i nämnderna.
Vi föreslog 2012 att kommunen skall utreder möjligheten att lägger över alla kommunala
fastigheter i ett separat bolag som drivs enligt marknadsmässiga principer. Vi tror att detta
skulle innebära att uppförande, drift och skötsel av fastigheterna sker mer professionellt och
mer kostnadseffektivt än idag. Lednigen har låtit genomfört en förstudie för att bedöma hur
verksamheten skulle kunna genomföras.
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UTVECKLA FASTIGHETSENHETEN
Eftersom underhållet fortfarande inte är tillfredställande måste det ske åtgärder för att utveckla
verksamheten organisationen och ekonomin. För att klara av detta måste man se över följande
punkter:
Kommunledningen måste inta en mer strategisk och ekonomisk roll i verksamheten.
Lokalförsörjningsprocessen omfattning och styrning måste ske fullt ut. Projekt och
investeringsmodellen bör förbättras. Det måste finnas ett bättre samspel med nämnderna och
den långsiktiga planeringen. Det måste finnas en långsiktig underhållsplanering.

BOLAGSBILDNING
För över samtliga fastigheter till ett kommunalägt bolag. Det finns både fördelar och nackdelar.
Bland fördelarna kan nämnas tydligare ansvar, att beslutsvägarna blir kortare samt lättare att
bedriva en aktiv fastighetsförvaltning med effektiviseringar, förvärva och avyttra fastigheter.
Konsekvenser
1. Lokalförsörjnings- och fastighetsförvaltningsprocesserna blir tydligare.
2. Rollfördelning mellan hyresgäst och fastighetsförvaltare blir ett tydligare.
3. Möjligheten att påverka och styra investeringar och underhållsåtgärder ökar.
4. Hyresgästernas frihetsgrad ökar samtidigt som det ställer högre krav på
fastighetsverksamheten att anpassa beståndet till de långsiktiga behoven.
Konkurrensutsatt ägande, byggande och genomförande av investeringar bedöms ske på ett
friare sätt med verksamhet i bolagsform.
Ett alternativ finns att driva fastighetsverksamheten i separat förvaltningsform inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen med egen ”Slutenredovisningsenhet”. Man ställer i stort
samma krav som i bolagsform genom att man har en egen resultat- och balansräkning och
egen styrelse.
Innan man fattar beslut om bolagsformen är det viktigt att man i detalj utreder de olika
förutsättningarna och de ekonomiska och långsiktiga effekterna. I samband med att
”Serviceförvaltningen” avvecklas bör deras verksamhet ingå i den utvärderingen.

LOKALER
För att redan idag effektivisera verksamheten kan man genomföra alternativa åtgärder:
1. Sälja fastigheter som ligger utanför verksamheterna.
2. Välja ut några fastigheter till försäljning till en fastighetsförvaltare. Samtidigt tecknas ett
långsiktigt hyresavtal med köparen. Intäkterna används för nyinvestering och vi har då
möjlighet att minska vår låneskuld samt kapitalkostnader.
3. Vid nyinvestering i/av en fastighet ska upphandling göras, med ett fastighetsbolag som
bygger och äger fastigheten. Kommunen tecknar ett långsiktigt hyresavtal. Fördelen är att vi
inte behöver låna upp eget kapital och vi belastar ej låneskulden.
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RÄTT UTFORMADE LOKALER
Det är viktigt att förvaltningarna ser över sin lokalsituation, då det är en stor kostnadspost i
verksamheten. Viktiga frågeställningar som alla förvaltningar bör ställa sig är; Har man rätt
anpassade lokaler för att kunna genomföra verksamheten ur personal- och miljösynpunkt?
Målet skall vara att minska sina lokalytor och se till att det inte finns lokaler utan verksamhet.
Det bör ske ett bättre utnyttjande av våra fastigheter, för att minimera kostnaderna. För att få
ett effektivare nyttjande av fastigheterna är viktigt att man utvecklar och ser över den tidigare
lokalanskaffningsprocessen. Den skall omfatta all hantering vad gäller intern- och extern hyra,
köp och försäljning.
Målet är att ta fram de mest optimala lokalytorna, för att kunna få den utformning som krävs
för att passa verksamheterna. Under de senaste åren har det planerade underhållet varit helt
otillräckligt. Detta har påverkat kostnaderna negativt.
Förvaltningen har inte erhållit medel för att kunna utföra de underhållsåtgärder som krävs. Det
planerade underhållet är viktigt för att undvika kapitalförstöring. Driften skall vara effektiv och
utföras till lägsta kostnad men med bibehållen kvalitet.
Vi moderater är inte främmande för att sälja fastigheter och lokaler som vi inte behöver, likväl
som fastigheter kommunen inte nödvändigtvis behöver äga till exempel där det bedrivs
kommersiell verksamhet av näringslivsaktörer.

RENOVERING OCH INVESTERING
Behovet av renoveringar, ombyggnation och nybyggnation skall noga utvärderas innan man
fattar beslut om genomförande, storlek och utformning av förskolor, skolor och äldreboenden.
Man skall ha framförhållning när det gäller framtida exploateringar och även den
befolkningsökning som förväntas ske i våra olika kommundelar. Utbyggnad av nya områden
bör ske där det redan i dag finns möjlighet att utnyttja redan befintlig infrastruktur.
Vid planering av investeringar skall det göras en långsiktig prognos och analys av
verksamheterna om de kommande behoven av lokaler. Frågan vi skall ställa oss är om vi
kommer att kunna uppnå att ett fullt utnyttjande av lokalerna?
Verksamheterna måste ta ett större ekonomiskt ansvar och samarbeta med fastighetsenheten
om planering och behovet av lokaler, samt godkänna kalkylen för hyreskostnad som Tekniska
förvaltningen räknat fram, för att kunna genomföra förändringar och nya investeringar.

FASTIGHETSUNDERHÅLL
Det planerade underhållet har under lång tid varit eftersatt. Fördelningen mellan planerat och
akut underhåll bör vara i storleksordningen 30 % akut underhåll och 70 % planerat underhåll.
Eftersom en stor del av vårt fastighetsbestånd är byggt under 1970-talet finns det stora brister
som måste åtgärdas. Eftersom det fortfarande finns ett stort eftersatt underhåll måste man öka
takten på underhållet för att inte kapitalförstöring skall ske.
Förvaltningen har genomfört en utredning av för- och grundskolor där man gjort en prioritering
av vilka som har störst behov av underhåll. Resultatet visar att investerings- och
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underhållsbehovet 2012 är på ca 275 Mkr. Åtgärderna behöver genomföras inom en
sexårsperiod och anpassas till dagens krav för att underhållet inte ytterligare skall försämras.
En inventering av förskole- och skollokaler har gjorts av Utbildnings- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen har man bedömt att 13 enheter är av ”mycket stort
renoveringsbehov”.
Målet skall vara att öka den nuvarande underhållsbudgeten med 25 Mkr per år under 20132016. I samband med underhållet är det viktigt att man samtidigt prioriterar miljöåtgärder för
att minska energiförbrukningen av el, värme, ventilation och vatten samt övriga utsläpp av
miljöskadliga gaser. En löpande uppföljning av resultaten skall ske.
När man inventerar fastighetsbeståndet och planerar för underhållet, skall det samtidigt göras
en övergripande tids- och handlingsplan för varje fastighet under en femtonårsperiod. Den
skall innehålla en checklista med vilka miljöåtgärder som vidtagits. Detta skall genomföras i
samband med underhållsarbetet, där den nya energideklarationen kan vara ett bra
hjälpmedel.
Under denna period har det planerats för ett flertal investeringar som kommer att påverka
lånebehovet. Kommunens kapitalkostnader kommer att öka och drift- och underhålls-kostnader
kommer att påverkas negativt. Det är därför viktigt att det finns med i planer och att man
stärker ekonomistyrningen och kontrollen över kostnadsutvecklingen.
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KULTUR OCH FRITID
Idrott och kultur - vägen till trivsel och ett sundare liv.
Vi vill att Botkyrka ska vara en kommun som satsar på skola och idrott i samarbete med bl.a.
det lokala näringslivet. En kommun som ungdomar finner det attraktivt att växa upp i och där
man kan tänka sig att bo kvar. Verksamheten inom kultur- och fritid har en viktig uppgift att
fylla i detta arbete.
Arbetet med att skapa en bättre folkhälsa ska alltid prioriteras, att vara aktiv inom någon
idrott, motionera och vara ute bidrar till detta. Det finns även andra former av aktiviteter som
innebär bättre folkhälsa, t.ex. musik hjälper oss att hantera stress och återhämtning från
detsamma och att överhuvudtaget ha en meningsfull fritid, gärna tillsammans med andra, är
bra och utvecklande för alla.
Våra anläggningar måste regelbundet ses över både vad gäller renoveringsbehov och
städning såväl som klottersanering. Våra medborgare har rätt till fräscha, ändamålsenliga
lokaler att utöva sina aktiviteter i. Vi ska verka förebyggande vad gäller droger, tobak och
alkohol och därmed förbjuda användandet av dessa, på våra kommunala ytor och i
anslutning till friskvårdsanläggningarna.
Botkyrkas egna fritidsutbud, ska främst inrikta sig på aktiviteter för barn och ungdomar,
funktionshindrade och äldre. Verksamheterna ska i första hand finansieras inom förvaltningens
budget och de ska fungera som komplement till det som föreningslivet och eller andra aktörer
erbjuder. Verksamhet som utförs inom förvaltningens ansvarsområde ska alltid syfta till att vara
utvecklande för deltagarna. Vi anser inte att skattepengar ska finansiera vuxenverksamheter
såsom exempelvis mötesplatsföreningar med fokus på annan verksamhet än de som ingår i
våra prioriterade områden.
Vi måste arbeta för att få ett utökat samarbete med det lokala näringslivet och jobba aktivt
med att få igång projekt och stöd från företag. Vi vet att företagare vill sponsra olika
evenemang eller anläggningar men saknar kanske motivation och kontaktnät, därför behöver
kommunen vara aktiv vid kontakter med företagare och ta upp denna fråga.
Vi behöver följa medborgarundersökningarna för att få veta vilka verksamheter som våra
medborgare uppfattar som värdefulla för deras fritid. Dessa bör till stor del ligga till grund för
hur nämnden i sin tur prioriterar fördelningen i sin budget. Vi ska även via
medborgarundersökningarna få en bättre överblick över den kvalitet som våra anläggningar
har.

FÖRENINGSLIVET
Föreningslivet spelar en viktig roll för många av våra invånare. Vi vill främst ge bidrag till
verksamheter för barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade.
Vi anser således att inte all verksamhet ska vara bidragsberättigad. Mötesplatsföreningar som
inte specialiserar sig på verksamhet för barn- och ungdomar, äldre eller personer med
funktionsnedsättning, ska inte vara berättigade till att få grundbidrag, d.v.s. bidrag till hyror, el
och värme. Däremot ska man ha möjlighet till att söka rörligt bidrag för den verksamhet som
man har speciellt riktad till våra prioriterade målgrupper.
Vi vill att man ser över befintligt bidragsreglemente och tar bort den nedre åldersgränsen för
bidragsberättigande verksamhet hos idrottsföreningar. Kommunen har, enligt landstinget, ett
högt ohälsotal bland våra yngre barn. Kommunen måste ta ett större ansvar i att försöka
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vända denna negativa trend genom att se till att det finns olika former av fysisk aktivitet att
tillgå även för de yngre barnen. De idrottsföreningar som i dagsläget erbjuder rörelse och
motion för barn under sex år bör kunna söka och få aktivitetsstöd även för barn i dessa
åldersgrupper.
Vi skulle gärna se över möjligheten med att återinföra parklekar som en del av
lovverksamheterna och där föreningslivet skulle kunna ansöka rörligt bidrag för att förestå
detta.

BIBLIOTEKEN
Vi vill att alla bibliotek ska ha ett modernt och efterfrågat utbud även om de inte är likadana
eller lika stora överallt.
En självklarhet är att biblioteken finns tillgängliga via Internet 24 timmar om dygnet och att
bibliotekens öppettider anpassas så att så många som möjligt kan använda tjänsterna. Den
tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för litteratur att finnas tillgänglig i andra medier än
bara i tryckt form, därför är vi för ett utökat utbud av e-böcker.
Det finns kända problem kring specifikt pojkars läsning, vi tror därför att en tidig kontakt med
böcker och den känsla, som att själv få botanisera i beståndet ger, kan öka intresset hos de
flesta barn.
Vi ser även biblioteken som utmärkta mötesplatser både för den enskilda Botkyrkabon, som för
föreningar och för grupper som inte är så stora eller har krav på egna lokaler. Bibliotek som
har utrymme ska därför göra det möjligt att låna sådana utrymmen.
Vi är positiva till att pröva möjligheten att låta något eller några av våra folkbibliotek drivas i
privat regi. Vi tror att ett eget ansvar och möjligheten till att få utveckla egna idéer skulle ge ett
större engagemang, något som i sin tur även skulle locka nya besökare.

FRITIDSGÅRDAR, PROFILINRIKTNING
Många ungdomar väljer att tillbringa en stor del av sin fritid tillsammans med andra på en
fritidsgård. Vi anser det viktigt att fritidsgårdar finns nära våra ungdomar och har öppettider
som anpassas till behoven. Fritidsgårdarna ska, om det behövs, ha öppet sommartid. Detta
bör ingå i verksamheten och finansieras inom befintlig budgetram.
Med tanke på att samhället förändras, ändras även barn och ungdomars fritidsintressen. Nya
fritidsaktiviteter tillkommer och dessa konkurrerar med de verksamheter som vi redan har.
Fritidsgårdarna måste utformas så att de är lika attraktiva för både flickor och pojkar. Vi tycker
att det skulle kunna vara en idé att pröva att ge någon eller några av våra fritidsgårdar någon
form av profil. Det skulle kunna röra sig om exempelvis en multimedieprofil, hälsoprofil eller
tjejfokus.
Vi vill även att man utreder möjligheten till att öppna en fritidsgård för de barn och ungdomar
som på grund av funktionshinder inte känner att de kan vara delaktiga i befintliga
fritidsgårdars verksamheter. En fritidsgård som bedriver verksamhet utifrån LSS, där varje
ungdom har en genomförandeplan som visar hur och vad man ska arbeta med på just deras
fritid för att bl.a. stimulera deras finmotorik och koncentrationsförmåga.
Det finns redan kommuner, exempelvis Lidingö, som endast har profilinriktade fritidsgårdar
och som till följd av detta har en stor tillströmning av besökare.
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EFTERMIDDAGSVERKSAMHET
Fritidsgårdarna ska ha en nära kontakt med skolorna för att exempelvis kunna fungera som en
naturlig sluss mellan fritids och fritidsgårdarna men även för att ha möjlighet till att fånga upp
barn och ungdomar med högre bakomliggande riskfaktorer och ge det stöd som kanske vissa
ungdomar inte har. Det är därför oerhört viktigt att vi kan hjälpa och stötta även dessa barn i
alla situationer, framför allt så fordrar det att personalen har både ett genuint engagemang
såväl som adekvat utbildning och kompetens.
Genom att kultur- och fritidsförvaltningen övertagit utbildningsförvaltningens
eftermiddagsverksamhet för 10 - 12-åringar måste rekrytering av utbildad och kompetent
personal prioriteras. Detta måste även resultera i att kompetensnivån bland fritidsgårdarnas
personal höjs. I dagsläget har vi skolområden som saknar intilliggande fritidsgårdar, det är
därför viktigt att vi omgående ser till att lösa detta genom att öppna nya, så att
eftermiddagsverksamheten och även övrig fritidsverksamhet fungerar även i dessa områden.
För att fritidsgårdarna i nuläget ska kunna anställa och behålla utbildad personal behöver de
mer långsiktiga avtal.

SOCIALT ANSVAR/SAMHÄLLSANSVAR
I nuläget drivs våra fritidsgårdar av föreningslivet, studieförbunden och kommunen. För oss är
denna verksamhet så viktig och vi vill därför säkerställa att vi endast erbjuder de mest
kvalificerade parterna, att driva våra fritidsgårdar. Vi vill därför kvalitetsupphandla denna
verksamhet för att säkerställa att vi verkligen får rätt kompetens. Upphandling skall ske med
tydliga kriterier med efterföljande uppföljning för att se till att dessa uppfylls.
Förutom möjligheten att spela olika spel och använda datorer ser vi med fördel att personalen
ska kunna starta upp olika projekt som kan genomföras inom olika områden, exempelvis
läxhjälp, lära sig att söka praktikplats, knyta kontakter med näringslivet och att delta i olika
arrangemang som hålls inom området.
Alla fritidsgårdar ska aktivt informera om hur skadligt det är att bruka narkotika, tobak och
alkohol. Vi anser även att alla fritidsgårdar ska ha nolltolerans mot brott och införa samma
regler som gäller i kommunens skolor. Vi vill även att personalen aktivt arbetar med att
förändra i vissa fall dåliga attityder och fördomar gentemot exempelvis invandrare och även
mot flickor. De ska uppmuntra till jämställdhet mellan könen.

UNGA VUXNA
Vi ser fram emot ett öppnande av Alby Fritidsgård då vi vet att behovet av en fritidsgård i
detta område är stort, men endast i form av en fritidsgård för barn och ungdomar t.o.m. 19
år. Vi tror inte på att ha en verksamhet där vi blandar bredare åldersgrupper. Albyvägen 7
bör därför inte inhysa verksamhet för ”unga vuxna” ihop med yngre personer, såsom
exempelvis ungdomar mellan 16 och 19 år.
Vi är för att våra traditionella ungdomsgårdar förbereder våra ungdomar inför vuxenlivet
genom att exempelvis lära ut hur man skriver en CV, men för personer mellan 20-25 år finns
det redan liknande hjälp att tillgå på våra arbetsförmedlingar.
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Dock bör det kunna inrymmas verksamhet för ”unga vuxna” i form av en samordningsfunktion
mellan studievägledare samt personal från berörda myndigheter och aktörer såsom
Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Avux och aktörer inom den sociala
ekonomin. Vi anser även att denna form av verksamhet, för unga vuxna, bör ingå i ett större
förvaltningsöverskridande projekt.

FÖR ÄLDRE
Våra äldre som bor på våra boenden ska också ha tillgång till stimulerande kulturella
verksamheter. Oavsett om man lider av sjukdom, funktionshinder eller demens behöver
människor kontinuerligt kunna få ta del av musik, litteratur och andra upplevelser. Alla behöver
en värdefull fritid oavsett ålder.
Vi tror att själslig stimulans i många fall kan lindra eller t.o.m. förbättra en sjukdomsbild.
Aktiviteter som att lösa korsord och sudoko bidrar till att fortsatt stimulera ett rörligt sinne och
intellekt. Vi vill se att mediebestånden på våra äldreboenden, som i nuläget är mycket små,
ska uppdateras, utökas och användas mer frekvent. Även kultur för äldre ligger sedan en tid
tillbaka på kultur- och fritidsförvaltningens ansvar och vi tycker att denna viktiga verksamhet
måste utvecklas. Vi tycker egentligen att det är konstigt att kultur och fritid inte inbegriper alla
kommunens invånare oavsett ålder och varför man särskiljer de äldres möjlighet till att få ta del
av det ordinarie utbudet.
Vi får heller inte glömma bort alla de äldre som fortfarande har eget boende och som kanske
besöker våra dagliga verksamheter eller de som inte har möjlighet att ta sig dit utan istället blir
sittandes hemmavid. Även de behöver få samma möjlighet till kulturell stimulans.
Landstingets satsning, Kultur i vården, erbjuder stora valmöjligheter av kulturaktiviteter på alla
former av äldreboenden och vi tycker att det kan vara en idé att ta intryck ifrån deras arbete
eller eventuellt inleda ett samarbete.

IDROTT
För att det ska vara roligt att idrotta måste det finnas bra förutsättningar. Det är viktigt att
kommunens idrottshallar, utomhusplaner och andra utrymmen såsom exempelvis duschrum,
håller en god standard, är välstädade och att utrustningen fungerar. Många av våra
medborgare känner sig missnöjda med våra anläggningars städstandard, vilket bl.a. resulterar
i att man väljer att inte duscha efter träningar eller helt enkelt väljer bort föreningslivets
idrottsaktiviteter och även gymnastiken under skoltid. Följden av detta blir att vårt föreningsliv
förlorar befintligt medlemsantal men även potentiellt medlemsantal från våra
skolidrottsföreningar efter att eleverna avslutat skolan. Vi tror mer på att höja lägsta
städstandard framför att bygga enskilda duschrum, då kultur- och fritidsförvaltningens förstudie
visar på att det är den bristfälliga städstandarden som främst påverkar om man duschar eller
ej.

HYROR/ARENOR
När det gäller lokalhyra och andra taxor har vi inget emot att, om det är praktiskt
genomförbart, införa ett fungerande nolltaxesystem. Vi är endast för nolltaxa som tillämpas för
barn och ungdomar mellan 0 och 20 år och som står i direkt koppling till idrottslivet.
Nolltaxesystemets främsta funktion är att det förenklar föreningarnas och kommunens
administrativa arbete. Vi kan också se ett behov i att komplettera nolltaxan med ett stöd till
idrottsföreningarna i form av rörligt bidrag.
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Vi anser fortfarande att driften och verksamheten av Botkyrka Rackethall ska läggas ut på
någon extern entreprenör genom upphandling.
Alla arenor som kommunen ansvarar för ska vara av bra skick och kunna erbjuda utövaren
möjlighet att kunna utöva den sport arenan är avsedd för. Vi har länge förordat en
upprustning av Rödstu Hage IP och gläder oss åt att denna arena snart kommer att står klar.
Tennisen är den sjätte största idrotten, för att den även i framtiden ska vara en attraktiv sport i
vår kommun är det viktigt att utreda möjligheten till att bygga en ny hall i kommunal eller
extern regi. Denna utredning bör påskyndas, en arena för tennis är önskvärd.
Kommunen och idrotten bör frekvent stå i kontakt med näringslivet för att få hjälp med
sponsring av exempelvis byggnationer av nya arenor, men även för renoveringar av äldre
arenor. Det finns mycket att vinna för båda parter. Vi vill att Botkyrka blir känd som en
idrottskommun och vi ser gärna att vi i samarbete med näringslivet bygger en multiarena för
flera idrottsgrenar. Som inspiration kan nämnas exempelvis Stadium Arena i Norrköping.

VERKSAMHET FÖR FLICKOR
Många flickor har av olika skäl ofta svårare än pojkar med att involvera sig i någon form av
aktivitet och står därför utanför föreningslivet och dess gemenskap. Det är därför viktigt att vi
arbetar hårdare för att få föreningslivet att bli motiverade till att aktivt försöka få in fler tjejer i
olika idrottsaktiviteter. Detta innebär att vi behöver kartlägga flickors behov och önskemål för
att på så sätt kunna erbjuda verksamhet som attraherar tjejer. Vi är positiva till att man bifallit
vår motion i ärendet och hoppas på att vi snart ska kunna erbjuda det faktiska utbud som
flickor efterfrågar. Vi tror att upprustningen av Rödstu Hage IP, kommer att ha en positiv effekt
då friidrotten är en verksamhet som vi vet attraherar flickor.

SIMHALLAR/SIMSKOLA
Beträffande kommunens två simhallar anser vi att det räcker med att kommunen ansvarar för
verksamheten inne i själva simhallen. Övrig verksamhet ska upphandlas då den med fördel
kan drivas av annan.
Klubbar som har resurser för det och vill sköta driften av hallar eller arenor ska erbjudas
möjlighet att göra detta. Vi prövar gärna att kvalitetsupphandla driften av simhallarna.
Genom att lära sig simma kan man rädda liv, både sitt eget och andras. Vi är medvetna om
att simkunnigheten bland både unga och äldre i främst Norra Botkyrka är låg och vi vill därför
att kommunen mer aktivt informerar om vikten av att kunna simma och vad vi kan erbjuda i
form av undervisning.
Vi behöver utöka antalet platser i den kommunala simskolan alternativt erbjuda simsällskap
möjlighet till att bedriva simskola. Vi vill även nå ut till fler familjer så fler anmäler sig till
simskolorna. Vi skulle gärna se över om detta skulle kunna ingå i fritids-/förskoleverksamheten
för sexåringar istället för som i dagsläget, då skolan erbjuder simundervisning först fr.o.m.
årskurs två.
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SPONTANIDROTT, UTOMHUSISBANOR, FRILUFTSGYM OCH
PARKOURBANOR
Spontanidrott är oerhört viktigt. Alla kommuninvånare främst barn och ungdomar som inte är
anslutna till någon förening, ska kunna nyttja kommunens spontanidrottsplatser. För att undvika
missförstånd eller skada på anläggningar ska vi vara tydliga med vilka idrotter som är
lämpade för varje spontanidrottsplats. Goda exempel på sådana ytor kan vara friluftsgym av
olika storlek och svårighetsgrader samt utomhusisbanor, utlokaliserade på centrala platser runt
om i kommunen, för främst allmänheten och skolans verksamheter.
Vi skulle vilja se över efterfrågan kring parkourbanor och, om intresset är stort, att en sådan
eventuellt anläggs någonstans i kommunen.
Vi tycker att det är bra att det satsas på konstgräsplaner, ett av syftena med konstgräsplaner är
att få ut mer speltimmar under året. Vi har sedan Maxihallen byggdes om till
inomhusfotbollsarena, tre ishallar i kommunen.

KULTUR, KONSTHALL, KULTURHUS
Kommunen satsar idag en hel del på upplevelsenäringen som har ett stort utbud; film, cirkus,
teater och många andra former av underhållning och upplevelser. När det gäller
finansieringen av allt detta anser vi moderater att pengarna i större omfattning ska komma från
exempelvis investerare, sponsorer och intäkter via försäljning av biljetter mm. Liksom många
andra näringar måste även dessa kunna stå på egna ben. Kommunen ska därmed endast
betala för det som kommunen beställer.
Vi vill inte använda skattemedel till verksamheter som endast kommer ett fåtal personer till
godo. Som exempel kan nämnas Residence Botkyrka och Drömdeg.
En konsthall med ett innehåll som attraherar allmänheten är en tillgång för vilken kommun som
helst, detta oavsett i vilken regi den drivs. Vi är inte främmande för att ompröva
huvudmannaskapet. Botkyrka kommun har nu under flera år varit ansvarig för konsthallen i
Tumba. Konsthallen har inte i tillräcklig grad lyckats med sitt publika uppdrag. Däremot har
Konsthallen lyckats med sitt konstnärliga uppdrag, med såväl uppmärksammade som
prisbelönta utställningar. Vi vill gärna att fler Botkyrkabor hittar till och besöker konsthallen
regelbundet. Vi är inte heller helt säkra på att den nuvarande lokalens prisbild kring hyran är
helt optimal. Vi vill därför att förvaltningen tar ett nytag i att försöka se över eventuella
alternativa lokaliteter.
Den styrande majoriteten har fattat beslut om att bygga ett kulturhus i Tullinge. Vi menar att
den politiska majoriteten, i stället för att se till det faktiska behovet av kulturverksamheter,
endast haft själva nybyggnationen i sig i fokus. Vi vill därför nu bidra till att relevant
verksamhet fyller detta hus och förordar därför att man kontaktar några av våra
grannkommuner som redan har väl fungerande kulturhus.

KULTURSKOLAN
Kulturskolans verksamhet bidrar till att ge barn och ungdomar möjlighet till ett kreativt
skapande. Det råder ett stort tryck på att få börja spela ett instrument.
Vi vill korta ner, eller helst få bort, kötiderna till de populäraste instrumenten. En konsekvens
som uppstått till följd av den halverade avgiften till kulturskolan, är att köerna till de
populäraste instrumenten blivit ännu längre.
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Tanken om en halvering, för att även barn från familjer med begränsad ekonomi skulle kunna
få börja spela ett instrument var god, men effekten har uteblivit då man inte tillsatt de resurser
som krävs för att möta tillströmningen av ansökningar.
Kommunen har svårt att möta den efterfrågan som finns. Vi vill att man utreder möjligheten till
att införa en kultur- och fritidscheck. På så sätt möjliggör man inte bara för att barnen ska få
chans till att utöva den fritidsaktivitet som man önskar, man öppnar även upp för privata
aktörer att utföra tjänster.
Utöver detta så tror vi på en satsning på musik som spontanaktivitet. Vi vill ge barn och
ungdomar chansen att i skolmiljön prova på olika instrument m.m. Slagverks-projektet i Fittjaskolan och kurser efter skoltid är två viktiga bevis för att det finns ett behov av att satsa på
Kulturskolans verksamheter.

Mål för kultur- och fritid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioritera barn och ungdomar framför vuxna i verksamheterna
Kommunala verksamheter inom kultur eller fritidsområdet ska inte konkurrera med
näringslivet
Alla fritidsgårdar ska upphandlas och längre avtal ska erbjudas
Förvaltningen ska noga utvärdera de verksamheter som erhåller kommunalt stöd och
bidrag
Gör om föreningsbidragen för mötesplatsföreningar till att bli renodlade
verksamhetsbidrag som är kopplade till våra prioriterade områden
Pröva förutsättningarna för att få nya huvudmän till Konsthallen och Rackethallen
Satsa på musiken som spontanaktivitet
Korta köerna till kulturskolan
Prioritera verksamheter som kommer en större del av kommuninvånarna till godo
Samarbeta med det lokala näringslivet.
Utomhusisbanor (även enklare) för skolor och allmänhetens åkning
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Botkyrka är en kommun med stora och betydelsefulla naturområden med höga naturvärden,
friluftsområden och kulturlandskap som är uppskattade av många. De hör till kommunens
viktigaste tillgångar. Dessa naturvärden är av stor vikt för bilden av Botkyrka som en attraktiv
kommun att bo och leva i samt att besöka.
I det perspektivet hävdar vi bestämt att verksamheter som är miljöförstörande och
trafikalstrande så långt det är möjligt inte ska förläggas i eller intill värdefulla och känsliga
grön- och naturområden.
Vi anser att nyckeln till en bra miljöpolitik ligger i långsiktiga lösningar baserade på vetenskap
och sunt förnuft. Vi anser att miljöpolitik ska vara baserad på fakta och absolut inte bygga på
ideologisk symbolik. Vi tar bestämt avstånd från att använda miljöpolitik som ett kortsiktigt
politiskt verktyg för att ta hem politiska poäng.

TILLVÄXT, UPPHANDLINGAR OCH MILJÖN
Vi vill att Botkyrka ska vara en kommun som visar att ansvarfull tillväxt och utveckling kan gå
hand i hand med hänsyn till miljön. Vi bör i större utsträckning än i dag använda oss av olika
miljöpåverkande parametrar vid upphandlingar av varor och tjänster, exempelvis genom att
mäta mängden Co2 per transport eller per levererad vara.
Som enskild kommun kan vi inte ensamma lösa alla miljöproblem och möta de allt svårare och
större hoten av den ökande växthuseffekten och andra negativa klimatförändringar. Det är av
en stor vikt att det finns en bred och långsiktig samverkan och samordning lokalt, regionalt och
nationellt, kring miljö- och klimatfrågorna med exempelvis andra kommuner, landsting,
industrier och näringslivet, SL, SJ, Trafikverket, universiteten, med flera. Dessa aktörers
delaktighet och varje enskild människas eget ansvar är avgörande om vi ska lyckas med våra
ambitioner. Här kan vi som kommun gå före som ett gott exempel och även anordna aktiviteter
i syfte att nå ut med information.

MARK OCH NATURRESERVAT
Riksdagen har beslutat att en viss mängd areal ska utgöras av naturreservat, Botkyrka ska
naturligtvis vara med och uppfylla detta mål. Dialogen med markägare och samförstånd i
detta arbete anser vi vara en förutsättning. Det finns även andra lösningar i form av
skötselområden eller andra överenskommelser som innebär att marken får samma värde men
inte klassas som naturreservat.

MYNDIGHETSUTÖVNING OCH TILLSYN
Det lagstiftade tillsynsarbetet inom kommunen ska utvecklas när det gäller service till
medborgarna och brukarna. Vi vill se tillsynsarbetet inte enbart som myndighetsutövande men
också som en servicefunktion och stöd för de som verkar och bor, men också för de som vill
etablera sig i vår kommun.
Därför vill vi betona vikten av en god samordning och goda samarbeten mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringschefen och näringslivschefen samt ett nära och
kontinuerligt samarbete med näringslivet, företag och privatpersoner.
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AVFALLSHANTERING
Sophämtning och avfallshantering är frågor som måste lösas med största möjliga
hänsynstagande till de enskilda kommuninvånarna. Hanteringen behöver vara enkel, lätt och
måste upplevas ge en hög servicenivå.
Vi ser gärna att antalet miljöstationer utökas och att skötselavtalen följs. Det skall vara rent och
snyggt även vid våra miljöstationer. Miljöstationerna bör vara strategiskt placerade i hela
kommunen och tillgängliga för alla, även för personer som inte reser med bil.

KLIMATSMART ENERGIBESPARING
Vi bör upprätta en klimatsmart checklista för kommunens fastigheter och lokaler för att minska
resursslöseri genom att t.ex. installera lågenergilampor, vattenbesparande köks och
tvättställsblandare och rörelsedetektorer för belysningen.
Vi vill verka för ett brett samarbete med andra kommuner och miljöorganisationer för att främja
utvecklandet av produktionen och användningen av klimat-/miljövänliga och förnyelsebara
energikällor, som t.ex. biogas. Det är lika viktigt att det finns tankningsställen för biogas, eller
annat förnyelsebart bränsle, som framställandet av det.

MILJÖ
Botkyrka kommun ska vara en kommun som ligger i toppen när det gäller arbetet att planera
för och genomföra klimatsmarta åtgärder. Med hjälp av modern teknik och utrustning när det
gäller uppvärmning, belysning, fordon och maskiner når vi det målet.
Botkyrkas sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att de går att bada i där det är
möjligt. Vi står bakom den plan som kommunen har när det gäller gång och cykelvägar, men
vill skynda på arbetet och prioritera områden där trafiken är tät, exempelvis på Nynäsvägen
mellan Malmsjö och Tegelvreten. Vi vill utreda möjligheten att minska den tunga trafiken som
använder Botkyrka som en genomfartskommun. I stort måste trafiken flyta bättre genom smarta
åtgärder, luftkvaliteten och bullernivån på vissa platser är inte acceptabel. Vår vision är att
Botkyrkas nettoutsläpp av växthusgaser minskar.
Vi vill att Botkyrka ska vara en ren och städad kommun där (illegalt) klotter och skräp snabbt
tas bort. Vi ser gärna att Botkyrka kommun tar emot anmälningar när sådant inträffat, och så
snabbt som möjligt med de resurser som står till förfogande ser till att det tas bort.
Kampanjer med organisationer för att hålla rent och samla in skräp ska genomföras
regelbundet. Kampanjerna ska även syfta till att informera Botkyrkabor om vart de kan vända
sig om de upptäcker klotter eller skräp i naturen.

MARIN MILJÖ
Trots de många naturvärden vår kommun har på torra land måste man komma ihåg att
Botkyrka även är en skärgårdskommun med start vid Mälaren i norr och slut vid Östersjön i
söder. Däremellan finns också flertalet sjöar och våtmarker som är av stor vikt för den marina
biologin.
Bottenfärg från båtar som läcker ut i vårt vatten är ett stort miljöproblem som förstör det marina
djurlivet. Med modern teknik som båtbottentvättar och spolplattor går det att undvika stora
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delar av dessa utsläpp. För att värna om kvaliteten på sjö och havsvatten är vi positiva till att
medverka till att det anläggs båtbottentvättar och spolplattor på strategiska platser. Dels i
Botkyrka, men även i samarbete med våra grannkommuner då detta är en fråga som måste
lyftas över kommungränserna.
Från och med 2015 kommer fritidsbåtar inte längre tillåtas att tömma sina avloppstankar ute
tills havs vilket är bra för miljön och allas trevnad. Vi anser att detta också ställer krav på
kommunen att medverka till att tanktömningsstationer inrättas i samarbete med våra
grannkommuner och i samråd med de marinor och gästhamnar som finns i närområdet.

Mål för Miljö- och hälsoskydd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botkyrka ska vara en föregångskommun som visar att miljöhänsyn och ekonomisk
tillväxt kan gå hand i hand
Kommunen ska inventera/kartlägga trafikstråken och komma med förslag som kan
leda till att den tunga trafiken leds till de stora motorvägarna/motortrafiklederna.
Vidta åtgärder för att få trafiken på Hågelbyleden att flyta bättre
Användandet av fossila bränslen i fordonsparken måste minska och på sikt avvecklas
Samarbetet med andra kommuner och aktörer måste fortsätta och utvecklas mer
En ökad satsning på tillsynsverksamheten, genom omprioritering inom budget
Säkerställ att värdefulla miljöprojekt permanentas och blir en integrerad del i alla
kommunens verksamheter
Utveckla samarbetet på regional nivå, samt i harmoni med regeringens
Östersjösatsning, för att kunna minska utsläppen från jordbruk, industri och hushåll till
Östersjön.
Vi vill verka för att tankställen för mer miljövänliga drivmedel etableras i kommunen,
exempelvis biogas, el och etanol.
Vi vill verka för att tydligare införa negativ miljöpåverkan som kriterium i kommunens
upphandlingar, exempelvis mängd co2 per levererad vara.
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REVISIONEN
Revisionen ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god
revisionssed och revisionsreglemente, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och
styrelsernas förvaltningsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett
ändamålsenligt, och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande, sätt samt granska om
räkenskaperna är rättvisande och om internkontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Kommunens nämnder och förvaltningar får genom revisionen impulser som bidrar till
effektivisering av verksamheten, säkrare rutiner och i vissa fall besparingar. Det innebär också
att revisionen är en värdefull resurs i arbetet med att kvalitetssäkra kommunens verksamheter
samt att verka för en god ekonomisk hushållning.
Revisionens ambitionsnivå är vidare att ge kommunfullmäktige ett fullgott beslutsunderlag för
dess ansvarsprövning. Revisionen har, i dialog med kommunfullmäktiges presidium, fastställt
en ambitionsnivå att verka för ett totalt revisionsanslag på en promille av kommunens
omslutning.
Vi avsätter 0,2 Mkr mer till revisionen än majoriteten.
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BUDGETRAMAR

DRIFTSAMMANDRAG

Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet
Serviceförvaltning (nämnd)
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutb.
Utbildningsnämnden

S+V+MP

M

Diff

Noter

2013

2013

-266,2

-258,8

7,4

1

11,3

11,3

0

3,7

3,7

0

2

-142,3

-150

-7,7

3

-0,5

-0,5

0

-10,5

-10,5

0

-206,6

-206,6

0

4

-192,4

-190

2,4

5

-2075,5 -2062,5

13

6

Socialnämnden

-506,2

-503,5

2,7

7

Vård- och omsorgsnämnden

-876,9

-885

-8,1

8

Revision

-3,5

-3,7

-0,2

9

Effektiviseringar

9,7

9,7

0

KF/KS förfogande

-9,9

-9,9

0

Övrigt
Summor totalt

0
-4265,8 -4256,3

10

0
9,5
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Noter (driftsammandrag)
1: Årliga besparingar genom effektiviseringar samt lägre bidrag till icke kärnverksamheter.
Lägre driftsstöd för UBAB. Under 2013 utgår vi ifrån att en allt högre andel av MKC:s
finansiering kommer utifrån.
2: Från 2013 räknar vi med att IT-stödets överdebitering av UTBN har upphört.
3: Vi har en högre ambition för underhåll av gator/vägar, kortare handläggningstider för
bygglov samt i gestaltningsfrågorna: 2013 = 4,7 mnkr. Utöver detta en Tryggt & Snyggt
satsning på 3 mnkr 2013.
4: Omprioriteringar inom budgetram: Från kulturella mötesplatsföreningars grundbidrag tar vi
1,3 mnkr för 2013 till utökade resurser på Kulturskolan. Från Drömdeg och Residence
Botkyrka 2013 tar vi 0,6 mnkr till sommarlovsverksamhet för fritidsgårdarna.
5: Utökning av 1 mnkr 2013 för innehållet i HAB-verksamheten, bl.a. sommaröppet.
Effektiviseringar overhead, för 2013: 3,4 mnkr. Vi menar även på att vår och regeringens
politik leder till att fler kommer in i stadigvarande arbete.
6: Minskad overhead, 2013, 13 mnkr. Omprioritering inom budget, totalt 3,4 mnkr för SLkortsreform (2,4 mnkr) och 1:1-program för även för skolår sex (1 mnkr).
7: Lägre kostnader för försörjningsstöd än förväntat 2013, 3,2 mnkr. Vi vill utöver detta satsa
0,5 mnkr på ”glömda barn”. Vi menar även på att vår och regeringens politik leder till att fler
kommer i arbete och färre in i bidragssystemen.
8: Utökade ramar för att möta behovet. Vi omprioriterar även 5 mnkr inom befintlig budgetram
genom bl.a. effektiviseringar i administrationen. Dessa medel vill vi använda för att minimera
risken för vitesförelägganden. Vi har även en högre ambition kring måltider och nutrition.
Vardagslivet på våra särskilda boenden ska vara mer innehållsrikt.
9: Utökat revisionsanslag, 0,2 mnkr/år.
10: Vi har samma generella effektiviseringskrav som majoriteten. Utöver detta minskar vi även
på overheaden på ett par förvaltningar.
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INVESTERINGSSAMMANDRAG
S+V+MP
2013

M
2013

-29,1

-24,1

5

-27

-27

0

-122,5

-127,5

-5

Kultur- och fritidsnämnden

-7,5

-7,5

0

Arbetsmarknads- och
vuxenutb.

-2,5

-2,5

0

Utbildningsnämnden

-197,5

-197,5

0

-3

-3

0

Vård- och omsorgsnämnden

-224

-224

0

Avsatt för särskilda ändamål

-20

-20

0

Försäljningar

0

25

25

Summor totalt

-633,1

-608,1

25

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Socialnämnden

Diff Noter

!

1

2

!

!

!

!

3

!

Noter (investeringssammandrag)
1: Minskat anslag för inköp av fordon. Vi vill upphandla verksamheten och börja avyttra fordonsparken.
2: Ökad reinvestering VA.
3: Avyttrande av kommunala fastigheter samt markförsäljningar.
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ETTÅRSPLAN 2013
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig:
Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till ettårsplan för
2013.
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2013 till 20 kronor och 13
öre.
Nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den
egna budgetramen.
Kommunstyrelsen får under 2013 inom en total låneram på 4,5 miljarder
kronor uppta nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för
Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka AB inom ramen för
kommunens internbank.
Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som
ingår i kommunens internbank ska under 2013 vara:
1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor.
2. Söderenergi 1 102 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 25 miljoner kronor.
4. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive
upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 725 miljoner
kronor.

Att fastställa borgensramen för 2013 för Södertörns Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1 410 miljoner jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Ramen för kommunens övriga borgensåtaganden exklusive Botkyrkabyggen,
Söderenergi, Södertörns Energi AB och Upplev Botkyrka AB fastställs för
2013 till 275 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt
minska kommunens låneskuld.

Inledning
Den svenska ekonomin står stark i en värld av ekonomisk oro. Detta beror på en lång period
av reformer och ansvarsfull ekonomisk politik. Den politiska majoritetens förslag lägger som
vanligt tyngden på en rad andra saker som ligger utanför de kommunala kärnområdena. Det är
ju alltid lätt att skylla på regeringen och landstingsmajoriteten om man inte kan genomföra
allt. Botkyrka kan bättre än vad de röd/gröna presterar och Folkpartiet vill med vårt förslag till
ettårsplan tydligt visa på detta.
För oss i Folkpartiet vill vi speciellt lyfta fram förskola, skola och äldreomsorg som områden
som måste prioriteras också när det är ont om pengar. Det är också viktigt att vi vidtar
kraftfulla åtgärder för att mildra effekterna av arbetslöshet.
Vi vill också inledningsvis betona att vårt alternativ aldrig kan bli lika väl genomarbetat som
majoritetens. De har hela tjänstemannaorganisationen att ta hjälp av och vi som ett
oppositionsparti får inte tillgång till majoritetens slutliga förslag förrän ca tio dagar innan
behandlingen i kommunstyrelsen.

Barn och ungdomar är vår framtid
Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning
är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn
och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de
behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier. Skolan i
Sverige genomgår just nu stora förändringar tack var de åtgärder som regeringen genomfört
såsom t ex en ny skollag, en ny läroplan och ett nytt betygssystem. Det gäller att Botkyrka
också följer med i denna utveckling och därför skulle ett Botkyrka lett av Folkpartiet präglas
av:

– Höjda lärarlöner samt ökad individuell lönesättning som premierar duktiga lärare.
– Att eleverna utvecklas utifrån sin förmåga. De får hjälp och stöd i tid men även utmaningar
om de behöver det.
– Lärare ska kunna stöttas av mentorer och de ska erbjudas karriärvägar.
– Ökad satsning på förskollärarna bla genom ökad lönekonkurrens
– Satsning på språkutveckling i förskolan.
– Uppvärdera skolmaten. Alla barn ska kunna äta lugnt i en trivsam miljö. Anställ kockar på
alla skolor för att öka kvalitén.

– Ökade förutsättningar för utsatta barn att lyckas i skolan
– Att ordning och reda i skolan skapar en god arbetsmiljö och på sikt bättre resultat.
– Att alla lärare ges möjlighet att klara behörighetskraven genom utbildningssatsningar. Alla
barn ska möta lärare som har en god ämnesdidaktisk kompetens.
– Att rektorerna får ökat stöd i sitt ledarskap vilket leder till kvalitetsförbättringar för alla i
skolan
– Modersmålsundervisningen kvalitetssäkras.
– En satsning på den fysiska skolmiljön. Detta gäller i synnerhet skolorna i Tullinge.
Arbetsmiljön måste vara acceptabel för både elever och lärare.
– Att de skolor som har störst utmaningar får mer. Skolor med god ekonomi och
tillfredsställande resultat har möjlighet att flytta med vinst från ett år till ett annat. Det ska
löna sig att vara duktig!
– Att socialsekreterare placerats på våra skolor för att kunna vara ett stöd för barn som
behöver det.
– Gymnasieorganisationen måste anpassa till elevkullarnas storlek.
Vi ser med tillfredsställelse att majoriteten tillfört mer resurser till nämnden bla till lärarlöner
och lärartäthet. Därför kan vi oss bakom denna ram. .

Man ska få leva livet hela livet i Botkyrka
Att åldras i Botkyrka ska ingen behöva vara orolig för. För folkpartiet är omsorgen om av de
äldre en av de allra viktigaste frågorna. Omsorgen måste präglas av valfrihet och anpassning
efter den enskildes behov. Ett Botkyrka lett av Folkpartiet skulle innebära att:
– Individen sätts i centrum. Äldre och funktionshindrade ska inte ses som ett kollektiv.
– Alla får ”leva livet hela livet”. Det sociala livet på våra vård- och omsorgsboende ska
förbättras. Vårt förslag är att på sikt anställa en fritidsledare på varje äldreboende
– Kompetensen hos alla personal höjs genom utbildning. Det ska gälla såväl nyanställda som
befintlig personal.
– Fler äldreboenden i Botkyrka byggs och i en snabbare takt. Det behövs t ex äldreboende i
Grödinge och ett helt nytt i Tumba som kan ersättas nuvarande Tumba äldreboende.
– Läkemedelsanvändningen bland de äldre ses över, var tredje medicin som de som fyllt 80 år
äter är direkt olämpliga.
– Det prioriteras bra mat med kvalitet inom äldreomsorgen. God mat sätter färg på vardagen
och förbättrar hälsan.
– Det finnas valfrihet inom hemtjänsten. Andra än kommunen ges möjligheten att utföra
hemtjänst.
– Seniorboende enligt det s.k. Bovierakonceptet byggs.

Folkpartiet tillför fem miljoner kronor mer än majoriteten på driftsbudgeten till vård- och
omsorgsnämnden. Dessa pengar ska gå till kvalitetshöjande åtgärder.

Social omsorg
Stödet till det mest utsatta i samhället för aldrig svikta. Genom insatser i rätt tid kan samhället
spara mycket såväl när det gäller resurser som mänskligt värde. I ett Botkyrka där Folkpartiet
styr skulle vi se till så att:

- Det satsas på aktivt arbete med ungdomar som har stor skolfrånvaro för att förhindra att de
hamnar i utanförskap. Tidiga insatser är viktiga. Kraftsamlingsprojektet har utvidgats och
utvecklats.
− De glömda barnen uppmärksammas och prioriteras. Dessa barn måste få allt stöd och hjälp
som de behöver. Barnens behov måste sättas i centrum. Personal som arbetar med dessa barn
måste få allt stöd de behöver och är även premierade lönemässigt.
− Alternativ till kommunen ska också finnas inom socialtjänsten. Allt görs inte i kommunal
regi. Det finns fler alternativ än idag. Goda erfarenheter av att få människor i arbete tillvaratas
även om det inte skett i kommunal regi.
− Verksamheter för personer med missbruksproblem måste finnas också i södra Botkyrka.
− Fler boendeplatser för utsatta människor inrättas.
− Den höga personalomsättningen inom vissa delar av socialförvaltningen måste minska
genom satsning på löner och karriärmöjligheter för erfarna socialsekreterare.

Jobben
Framtidens arbetsmarknad är betydligt mer flexibel och rörlig än gårdagens. Jobb måste
skapas inom alla branscher och sektorer. Det är fel att som majoriteten gör att så ensidigt
uppmuntra och stödja företagande inom den s.k. upplevelsenäringen.
Dessvärre är arbetslöshetstalen högre i Botkyrka än i de flesta andra kommuner i Stockholms
län. All kraft måste sättas in för att få ner arbetslösheten i Botkyrka. Alliansregeringens
politik för fler i jobb och ett bättre företagsklimat är en bra hjälp på vägen.
Etableringsreformen för nyanlända flyktingar är också ett mycket bra verktyg, med
folkpartisignum, för att flera ska kunna komma i arbete snabbare.
Den regionala kärnan Flemingsbergs betydelse för utvecklingen i Botkyrka är av stor
betydelse. Här växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk
forskning och bioteknik fram.
Vi är också oroade av att så många som ca 15 procent av alla i arbetsför ålder i Norra
Botkyrka är ”osynliga” d.v.s. de varken jobbar, är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller
Försäkringskassan, studerar inte och får inte försörjningsstöd. Insatser måste vidtas för att
hjälpa denna grupp till arbete.
Inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens område skulle därför ett Botkyrka lett
av Folkpartiet särskilt satsa på att:
− En vuxenutbildning av god kvalitet med fortsatt inriktning på yrkesvux.
− En uppbyggd organisation för lärlingsutbildning i samverkan med närliggande kommuner.
− Yrkesutbildning och SFI för att nå sysselsättningsmålen.
− Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.
− Andelen förvärvsarbetande ökar till snittet för Stockholms län
− Botkyrkabornas förvärvsinkomst är detsamma som snittet för Stockholms län
− Det finns kraftfulla åtgärder för att hjälpa de ungdomar mellan 16 och 24 år som varken
arbetar eller studerar.
– En utbyggd, bred vägledningsfunktion införs.
− Att antal företag i Botkyrka ökar inom alla näringar

− Att kommunen uppfattas som en lots och är ett stöd för företag som vill starta, växa eller
etablera sig i Botkyrka.
− Uppmuntra socialt företagande och den sociala ekonomin.
Trots att nämnden och förvaltningen önskat få öka antalet platser på Komvux så har detta inte
skett i det slutliga förslaget till ettårsplan. Vi beklagar detta. En höjd ambitionsnivå när det
gäller Komvux innebär att vi kan motverka arbetslösheten och på sikt se till så att fler
Botkyrkabor står bättre rustade för att möta framtidens arbetsmarknad. Vi anslår där 8
miljoner kronor mer än majoriteten till denna nämnd för att bättre nå de av oss föreslagna
målen.

Kultur- och fritid
För Folkpartiet som ett liberalt parti är det viktigt med en kulturpolitik av högsta kvalitet.
Kulturen ska också uppmuntra och stödja valfrihet. Majoriteten i Botkyrka lever inte upp till
detta genom att man envisas med att viss kultur t ex nycirkus och gatuteater anses bättre än
annan kultur. Det är långt ifrån deras paroll om att kultur främjar demokrati och delaktighet,
entreprenörskap och näringslivsutveckling.
Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt,
interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar
för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift. Här vill Folkpartiet
tillägga att det är viktigt att alla föreningar likabehandlas.
Botkyrka kommun ska präglas av att:
– Fler Botkyrkabor har möjlighet att vara kreativa och entreprenörer.
– Alla Botkyrkabor som vill kan delta i föreningsliv, studiecirklar, besöka bibliotek och andra
kulturarrangemang
– Botkyrkas kulturliv är variationsrikt. Kommunens rika föreningsliv tas till vara och
utnyttjas. Biblioteken är en grundbult för god kultur och är av allra högsta klass.
– Fritidslivet tar sikte på såväl elit- som bredd inom idrotten. Fritidsverksamheter som inte
handlar om idrott måste också få stöd. Verksamheter riktade mot barn- och ungdomar
kommer alltid i första hand.

Samhällsbyggnad samt miljö och hälsa
Låt oss till att börja med slå fast att Botkyrka inte är en stad. Botkyrka är en förortskommun
till Stockholm och präglas av såväl mer tätbebyggda områden som ren landsbygd. Att som
företrädare för majoriteten gör tala om att Botkyrka är en stad kan sända ut fel signaler.
Folkpartiet anser att Botkyrka ska vara en ekologiskt hållbar kommun där vi minskar
miljöbelastningen och gynnar den biologiska mångfalden. Målet ska vara att Botkyrka ska bli
fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten kan vi utveckla levande
kommundelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande
och hållbara transportsystem ska stimuleras.

I ett styre med Folkpartiet:
– Uppmuntras alla former som gör att hushållen blir miljövänligare och energieffektivare.
Kommunen tar inte ställning för att en åtgärd är bättre än någon annan om resultatet för
miljön blir bättre.
– Fortsatt införande av ett nytt system för sopsortering som är hushållsnära. Detta tjänar både
individen och miljön på.
– Bostadsbyggandet i kommunen präglas av variation i upplåtelseform i alla kommundelar.
Fler än Botkyrkabyggen kan erbjuda hyresrätter. De som vill kan bilda om sina hyresrätter till
bostadsrätter eller ägarlägenheter.
– Freda våra vatten från byggnation. Botkyrka har gott om mark och behöver inte bygga
flytande villor på vattnet.
– Satsning på produktion av attraktiva hyresrätter så att t ex äldre som säljer sina villor kan
flytta till hyresrätter i kommunen enligt t ex Bovieramodellen.
– Ökade anslag för drift och underhåll av vägar och gång- och cykelvägar.

Demokrati och inflytande
Folkpartiet liberalerna driver sin politik med utgångspunkten från den enskilda människan. Vi
vet att den som är bäst lämpad att veta vad som är bäst för henne och är ingen annan än hon
själv. Vår uppgift som politiker är därmed att riva hinder och skapa förutsättningar för var och
en att förverkliga sina drömmar om ett gott liv. Detta gäller alla oavsett kön, etnicitet,
trostillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning utan undantag. Därmed är
demokrati inte bara en rättighet men en förutsättning för Folkpartiet för att kunna driva
igenom vår politik.
I Botkyrka kommun har man under det senaste årtiondet satsat mycket på
demokratiutvecklingen genom att inrätta en rad olika organ och driva en mängd projekt.
Resultaten av detta arbete har visat ytterst små resultat och uppfattas av medborgarna som
kvasi demokrati.
För oss är det viktigt och självklart att alla ska känna sig delaktiga och sedda i det
demokratiska arbetet, det tar vi allvarligt på. Vi vill se ett Botkyrka som präglas av
jämställdhet mellan könen, där alla känner inflytande och en kommun där man ser bortom
ytligheter som etnicitet där man istället lyfter fram individen och hans suveränitet.
Vi vill att:
– Fler invånare upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor.
– När en fråga diskuteras förutsättningslöst finns det inte några färdiga alternativ från
kommunen i förväg.
– Alla Botkyrkabor upplever att de har lika möjligheter som medborgare o avsett kön, ålder,
etnicitet, religion, sexuell läggning eller personer med funktionhinder
-Alla partier ska vara representerade i dialogforum.

Kommunens ekonomi
Folkpartiet anser att det är viktigt att kommunens förvaltningar och verksamheter är
Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den
kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår
bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.
Kommunen ska koncentrera sin verksamhet mot kärnområdena och sträva efter att lägga ut
verksamhet på entreprenad eller avyttra den där det är möjligt.
Kommunens ekonomi ska vara stabil och i ordning. Kommunen ska vara en föredömlig
arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet.
Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt
kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska satsa på
att kompetensutveckla sin personal. Det är bra att det nu finns medel avsatta till det. Allra
viktigast är det att personal inom vård- och omsorg, lärare och socialsekreterare får del av
kompetensutvecklingsmedlen.
Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla
ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas
eller diskrimineras.
För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på att bra sätt måste kommunens anställda i
allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen.

Ekonomi
När det gäller den övergripande ekonomin så måste kommunens totala låneskuld och det
kommunala borgensåtagandet minska. Detta är inte minst viktigt i dagens rådande
ekonomiska läge. Kommunen bör därför ta fram en långsiktig plan för detta. Folkpartiet anser
att nu när det bildats en internbank mellan flera kommuner så bör Södertäljes andel i skulden
för Söderenergi AB överföras dit för att minska låneskulden. Likaså bör kommunens
borgensåtagande för Botkyrkabyggen avvecklas snarast. Vi kan också beklaga att de
långsiktiga mål när det gäller t ex procentnivån i balanskravet gåtts ifrån.
För Kommunstyrelsens egen budget kan effektiviseringar göras inom den kommunala
organisationen. En del projekt som ligger under kommunledningsförvaltningen kan utgå. Som
vi varit inne på ovan behöver kommunen inte pröva allt nytt på alla områden.
Folkhälsofrågorna ligger under Kommunstyrelsen genom Folkhälsokommittén. Här måste
kommunen satsa mer. Hälsotalen i Botkyrka måste bli bättre. Detta ska också gälla för de som
är anställda i kommunen. Under kommunledningsförvaltningen ligger och ansvaret för
exploateringsverksamheten och trygghetsfrågor. Vi anser att takten i
exploateringsverksamheten måste öka både vad det gäller företagsetableringar och bostäder.
Det tjänar kommuner pengar på. På trygghetssidan anser vi att nattvandrare, kvinnojour och
brottsofferjour måste få det stöd de behöver av kommunen.
Stora insatser måste göras på att rusta upp de skollokaler som kommunen äger. Folkpartiet har
tidigare krävt en plan för upprustning av skolorna i Tullinge som är i ett stort behov av
upprustning. Vi vidhåller detta krav och avsätter pengar till det i vår investeringsbudget.

För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser Folkpartiet att det är viktigt med
fler utbildningsplatser, främst i yrkesvux, liksom flexibla utbildningsformer inom
ungdomsgarantin. Satsningar på yrkesvux, lärlingsutbildning och SFI kan ske genom
omprioriteringar. Nämnden bör också ha beredskap för snabba insatser om arbetslösheten
skulle öka med anledning av den ekonomiska krisen.
Inom socialnämndens område vill Folkpartiet satsa pengar på boende för utsatta grupper. Det
är också viktigt att vi avsätter medel på att hitta och hjälpa de utsatta barnen. Socialsekreterare
som arbetar med dessa barn bör också premieras lönemässigt. Riagården har fått sitt anslag
indraget. Vi är beredda att satsa medel så att den viktiga verksamhet som Riagården driver ska
få fortsätta. Också här gäller det att ha eventuella ökningar i försörjningsstöden som en följd
av den ekonomiska nedgången i beaktande. Vi utökar investeringsramen för jourboenden med
0,5 miljoner kronor.
Under Vård- och omsorgsnämnden tycker vi att det är bar att det finns pengar till två nya
äldreboenden under 2013. Resurser måste också avsättas för att ordna fler platser för
korttidsboende. På driftsidan anslår vi fem miljoner kronor mer än majoriteten. Dessa pengar
ska användas till kvalitetshöjande insatser t.ex. ska personalen så långt som möjligt erbjudas
möjlighet till heltidsanställning framför vikariat.
När det gäller Kultur- och fritidsnämnden så anser Folkpartiet precis som tidigare att
aktiviteter som är riktade mot vuxna måste stå mer på egna ben. Det är viktigt att biblioteken i
kommunen håller en hög standard. Folkpartiet är berett att satsa extra medel på bokinköp
under perioden. Men vår koncentration på verksamheter riktade mot barn och unga gör att vi
kan spara 6 miljoner kronor jämfört med majoriteten på nämndens driftbudget. Detta kan ske
genom en modernare och effektivare bidragsgivning. På sikt anser vi dock att nolltaxa ska
gälla för barn och ungdomar. Upprustningen av Rödstuhage måste påbörjas under 2013 och vi
avsätter därför extra medel till detta i investeringsbudgeten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en förvaltning där tre nämnder finns under nämligen
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inom
dessa områden är vi beredda att satsa mer medel på underhåll av det kommunala vägnätet
samt våra gång- och cykelvägar. Vägnätet har tagit ordentligt stryk av ett par hårda vintrar
och måste nu återställa i gott skick. Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område vill
prioritera nämndens kärnverksamhet som handlar om inspektioner för att garantera att ett gott
skydd för miljön och hälsan säkras.

Resultaträkning
mnkr
Nämndernas verksamhet
Interna och gemensamma
poster
Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostn
Skattenetto
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter

Utfall
2011

Budget
2012

Flpl
2013

Förslag
2013

Flpl
2014

Förslag
2014

-3 859,5

-4 024,9

-4218,3

-4 262,2

-4 410,2

-4 410,2

314,7

291,5

297,0

302,9

307,0

310,5

-190,4

-194,0

-205,0

-208,0

-210,0

-213,0

-3 735,3

-3 927,4

-4126,3

-4 167,3

-4 313,2

-4 312,7

3 871,3

4 014,7

4 186,4

4 219,8

4 334,7

4 337,4

-224,4
237,4

-129,0
131,0

-21,0
25,0

-109,0
115,0

-29,0
25,0

-117,0
115,0

148,9

64,1
20,0
84,1

58,5
20,0
78,5

17,5
22,5
40,0

22,7
22,5
45,2

Balanskravsresultat

148,9

89,3
17,5
106,8

Utrymme för investeringar
Utlagd ökning driftkostnader
Resultat i % av skatteintäkter
Balanskravsresultat i %

339,3
54,5
3,8
3,8
116,1

300,8
215,4
2,2
2,7
120,4

289,1
-193,4
1,5
2,0
125,6

286,5
-237,3
1,3
1,8

250,0
191,9
0,4
0,9
130,0

258,2
-191,9
0,5
1,0

Utfall

Budget

Flpl

Förslag

Flpl

Förslag

2011

2012

2013

2013

2014

2014

2 556,6
71,6
785,5
179,3
20,4
84,3
59,1

2 695,4
15,7
857,1
196,0
38,2
42,7
50,0

2 840,4

2 956,8

2 947,8

935,0
205,1
14,5
20,7
50,1

2 867,4
-36,2
938,9
213,7
34,2
34,7
46,4

986,6
211,7
7,6
0,5
50,8

976,0
226,2
7,6
12,0
47,1

114,4

119,6

120,7

120,7

120,7

120,7

3 871,2

4 014,7

4 186,4

4 219,8

4 334,7

4 337,4

143,5

171,7

205,1

148,3

117,6

Res. efter skatt och finansnetto
Pensionskostnader från avsättn

Resultat = 3 procent

Skatteintäktsberäkning
mnkr
Skatteintäkter
Slutavräkningar
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämning
Befolkningsförändringar
Regleringsbidrag/ avgift
Utjämning LSS
Fastighetsavgift
Summa
Ökning per år

Interna poster mm
Mnkr
Kapitaltjänst
Pensionsutbetalningar
Fastighetsskatt
Försäkringar
Täckning av hyror
Internt försäkringssystem
Avgifter bankgirot
Översk arbetsgiv avg
Semsterlöneksuld, ökn
Timlöner mm
Övriga finansiella poster
Försäkringsers
Interna poster
Pensionskostnad
Schablonbidrag
Summa

Utfall
2011
331,8
-66,2
-2,9

Budget
2012
351,0
-70,0
-1,0
-3,6
-7,4
-1,0
-0,5
140,0

Flpl
2013
365,0
-72,0
-1,0
-3,6
-7,9
-1,0
-0,5
144,0

Förslag
2013
353,0
-70,0
-1,0
-3,6
-5,9
-1,0
0,0
150,0

Flpl
2014
380,0
-76,0
-1,0
-3,6
-7,9
-1,0
-0,5
148,0

Förslag
2014
366,0
-71,0
-1,0
-3,6
-5,9
-1,0
0,0
154,0

407,5

423,0

421,5

438,0

437,5

-133,1
19,2

-127,0
11,0

-134,0
8,0

-130,0

-137,0

-133,0

8,0

6,0

6,0

314,6

291,5

297,0

299,5

307,0

310,5

-3,2

149,1
-8,0
3,4
-1,2
25,7
428,5

Finansiella poster
Mnkr
Finansiella kostnader
Räntor lån
Avgår ränta under byggtid
Räntor pensionskuld
Uppräkning pensionsskuld
Realiserad kursförlust
Orealiserad kursförlust
Nedskrivning av aktier
Bankavgifter
Summa finansiella kostn
Finansiella intäkter
Aktieutdeln, egna bolag
Borgensavgifter
Återbet, fondavgifter
Realiserad kursvinst
Återförd nedskr, plac medel
Fondutdeln, placerade
medel
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter
Finansnetto

Utfall
2011

Budget
2012

Flpl
2013

Ny
beräk
2013

Flpl
2014

Ny
beräk
2014

-130,3
6,9
-9,1
-24,7
-25,0
-27,4
-14,2
-0,7
-224,5

-35,0
10,0
-14,0

-16,0
7,0
-12,0

-104,0
7,0
-12,0

-23,0
7,0
-13,0

-111,0
7,0
-13,0

-39,0

-21,0

-109,0

-29,0

-117,0

0,2
9,1
1,9
52,3
25,3

5,0
8,5

15,0
9,0

15,0
9,0

15,0
9,0

15,0
9,0

10,2
138,2
237,4

27,5
41,0

1,0
25,0

91,0
115,0

1,0
25,0

91,0
115,0

12,9

2,0

4,0

6,0

-4,0

-2,0

Driftsammandrag
Ettårsplan FP-Ettårsplan 2013

Mnkr
Kommunstyrelsen
Exploateringsverksamhet
Serviceförvaltning

2012
-250,4

VerkLöner/ samh Ramförpriser förändr ändring

-5,7

11,3
3,3

-1,7

-10,0

Miljö- och hälsoskyddsn.

-9,2

-0,3

0,3

Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknads- o
vuxutb.

-189,7

-3,6

-3,0

-185,9
-1945,4

-4,5
-45,0

-10,0
-55,5

-490,2
-829,9

-12,9
-23,3

-2,6
-28,3

Utbildningnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Revision
Effektiviseringar
KS/KF förfogande

Summa totalt

-3,3

0,014

0,0 -4,272
0,050
-35,9 6,339
-0,6 0,098
-1,6 0,0938

-96,9

-264,7
15,0
3,3
-142,3
-0,5

-200,6
-193,9
-2075,5
-490,2
-881,9
-3,5

10,0
0,5
-98,1

Summa
2013

-9,8

-0,1 -0,1

5,0
-10,4
-4024,9

-5,9 -1,634
0,3 0,067

-2,7

Teknisk nämnd

Ramjustering

3,7

-129,6
-0,5

Samhällsbyggnadsnämnd

FP

15,0
-9,9
-43,7

1,6 -4262,2

Investeringssammandrag
Miljoner kronor

Majoritetens
ettårsplan 2013

FP2013

Skillnad
Majoritet FP

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd

-29,1
-27
-122,5

-29,1
-27
-122,5

Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknads- o
vuxenutbildningsnämnd
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd

-7,5
-2,5

-8,5
-2,5

-1

-197,5
-3,0
-224,0

-203,0
-3,5
-224,0

-5,5
-0,5

Avsatt för särskilda ändamål

-20,0

-13,0

7

Summa totalt

-633,1

-633,1

0

Följande avvikelser finns i Folkpartiets investeringssammandrag jämfört med majoritetens för
år 2013:
Kultur- och fritidsnämnd: 1 miljon kronor satsas på påbörjan av upprustning Rödstuhage.
Utbildningsnämnd: 5,5 miljoner för att påbörja upprustning av skolor i Tullinge
(Falkbergsskolan
Socialnämnden: En halv miljon ytterligare satsas på jourboenden

Driftssammandrag
Mnkr
Kommunstyrelse
Exploateringsverksamhet
(är egentligen intäkter)
Servicenämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk Nämnd
Miljö- och hälsoskyddsn.

FP 2013
-0,8
-3,7
0
0
0
-0,7

Kultur- och fritidsnämnd
-6,0
Arbetsmarknads- o vuxutb. +8
Utbildningsnämnd
0
Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Revision

0
+5
0

Effektiviseringar
KS/KF förfogande
Övrigt

-5,3
0

Summa totalt

-3,5

Följande avvikelser finns då i Folkpartiets driftssammandrag jämfört med majoritetens för år
2013:
Kommunstyrelsen: besparing 0,8 Mnkr
Exploateringsverksamhet: ökade intäkter 3,7 Mnkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: besparing 0,7 Mnkr
Kultur- och fritidsnämnd: besparing 6 Mnkr
Arbetsmarknads- och vuxenutbildning: satsning 8 Mnkr
Vård- och omsorgsnämnd: satsning 5 Mnkr
Effektiviseringar: större effektivisering 5,3 Mnkr
2012-11-05

Lars Johansson (FP)

YRKANDE
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige

Ärende: 197- Ettårsplan 2013
Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2013 i balans. Vi vill föra en politik som har
människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Vi anser det viktigt att i alla sammanhang
arbeta för att genomföra åtgärder som gör kommunen även ekonomiskt boattraktiv.
Beträffande åtaganden av olika slag som presenteras i majoritetens förslag under målbeskrivningarna
om vad som skall göras för att uppfylla målen. Här gäller generellt för oss kristdemokrater att vi
principiellt instämmer i målen men inte alltid om medlen på vägen dit.
Vi delar uppfattningen att kommunens inre och yttre IT-stöd inte fungerar tillfredställande. Vi anser
dock att detta huvudsakligen borde fungera på ett mer tillfredställande sätt med redan gjorda
investeringar inom IT-driften och kommunens IT-stöd.
Vi minskar fyra miljoner kronor från de medel som står till utbyte av fordon för Serviceförvaltning 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 2013.
2) att fastställa skattesatsen för år 2013 till 20,13 per skattekrona.
3) att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.
4) att beloppsramen för upplåning under 2013 fastställs till 4,5 miljarder kronor, inklusive den
upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka 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 2013 vara:
1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor.
2. Söderenergi 1 102 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 25 miljoner kronor.
4. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till
kommunens bolag) föreslås uppgå till 725 miljoner kronor.
6) att fastställa borgensramen för 2013 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta
lånebelopp om 1 410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7) att ramen för kommunens övriga borgensåtaganden exklusive Botkyrkabyggen, Söderenergi,
Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

121005- 197-yrk(kd) budget 2013

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)

Södertörns Energi AB och Upplev Botkyrka AB fastställs för 2013 till 275 miljoner kronor.
8) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens
låneskuld.
9) att tilldela 4 miljoner kronor som extra investering till Tekniska nämnden för att starta arbetet med
dagvattenhantering i Tullinge.

Botkyrka 2013-11-05

Stefan Dayne (kd)

Förslag till ettårsplan 2013

Botkyrka den boattraktiva kommunen
med trygghet
valfrihet
och välfungerande näringsliv

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba
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Sammanfattning av kristdemokraternas ettårsplan 2013
Vi kristdemokrater presenterar en ettårsplan för 2013 i balans samtidigt som vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,13 per skattekrona.
Kristdemokraternas förslag innebär en total nämndsomslutning på 4 265,7 MSEK.
Vår Vision
Vår vision är att Botkyrka skall vara en kommun där den enskildes kraft och kreativitet tas tillvara. En kommun som hela tiden förbättrar förutsättningarna för att var och en ska kunna göra sin röst hörd.
En kommun där de enskilda individernas förmågor används på ett positivt sätt för att utveckla Botkyrka till en
spetskommun vad det gäller sysselsättning, företagande, nyttjande av medborgarnas unika kunskaper om
andra kulturer och språk och vad det gäller att vara med och påverka kommunens beslut till medborgarnas
nytta. Botkyrka skall vara en kommun som ser individens möjligheter.
Kristdemokraterna vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.
Varje människa är unik och född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende.
Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet. Solidaritet med svaga och förtryckta och ansvarigt
förvaltande av växter, djur och natur är grundläggande när vi kristdemokrater formar vår kommunpolitik.
Medborgarperspektivet ska alltid vara utgångspunkten för politiken i Botkyrka. Vid all kommunal planering
ska medborgaren sättas i centrum. Den kommunala verksamheten är till för medborgarna. Inte
tvärtom! Medborgarna ska också garanteras insyn i den kommunala verksamheten.
Även om den kommunala verksamheten finansieras genom skatter och avgifter är det inte självklart att kommunen alltid ska vara utförare av verksamheten. Att finansiera och garantera kvaliteten är kommunala huvuduppgifter. Stor öppenhet ska råda för initiativ från medborgare, personal, föreningar,
församlingar och andra som vill starta förskolor, äldreboenden med mera.
För att ta Sverige ur den ekonomiska situation som präglat landet och världen de senaste åren, krävs ett politiskt ledarskap som präglas av handlingskraft och ansvarstagande. Ett ledarskap som lyssnar, som inte drivs av
maktbegär, utan som brinner för att ge enskilda människor bättre möjligheter. Ett ledarskap som står förlångsiktighet och som är ödmjukt inför uppgiften.
Omvärlden påverkar Botkyrkabornas förutsättningar
Botkyrka kommun och dess utveckling är dels beroende av de beslut som ligger inom den lokala självbestämmanderätten och dels av vad som händer i omvärlden.
På lokal nivå påverkas besluten bl.a. efter vilka riktlinjer och principer den styrande majoriteten arbetar. Här
finns på många områden samsyn i att ta beslut som gör Botkyrka boattraktivt. Vi kristdemokrater driver som
bekant tesen att vi har valts för att jobba för Botkyrka och dess bästa. Vi vill utveckla – inte avveckla Botkyrka! Det är ofta inte målet utan medlen som skiljer partipolitiken åt. I barnomsorgsfrågan förespråkar kristdemokraterna t.ex. ökad rättvisa och ökad valfrihet (föräldrarna skall kunna välja mellan olika omsorgsformer
inklusive egenomsorg och alla barnfamiljer skall få del av offentligt stöd oavsett omsorgsform – inte bara
kommunalt finansierade omsorgsformer).
Vidare påverkas Botkyrkabornas och Botkyrka kommuns ekonomi av ställningstaganden som görs av riksdag
och regering. Alliansregeringen, som består av företrädare för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna
och Centerpartiet, föreslår bland annat i statsbudgeten för 2013 följande:
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Generellt kan sägas att budgeten värnar starka offentliga finanser i en orolig tid där ekonomin snabbt försämras. Samtidigt prioriteras i budgeten att förbättra för grupper med små ekonomiska marginaler – de unga,
barnfamiljer, pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Därutöver införs bland annat avdragsrätt för gåvor
till ideell hjälpverksamhet och satsningar görs på sjukskrivna med låga inkomster och på att förbättra sjukförsäkringen, samt på att förbättra tillgängligheten i sjukvården och stärka tryggheten för barn i den sociala barn
och ungdomsvården, vilket innebär att den sociala profilen på budgeten stärks ytterligare.
Kristdemokraternas högst prioriterade frågor i budget 2013
• Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen
Föräldrapenningens grundnivå höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag. Detta stärker ekonomin för föräldrar som inte uppfyller kraven för att få föräldrapenning på sjukpenningnivå. Särskilt vanligt är detta bland
unga föräldrar. Vid ett uttag av 30 dagar per månad innebär det en höjning av föräldrapenningen från 5 400
kronor till 6 750 kronor per månad före skatt.
Kostnad: 300 miljoner/år
• Sänkt skatt för pensionärerna
Skatten sänks för pensionärerna med mellan 500 och 700 kronor per år. Denna skattesänkning är den fjärde
skattesänkningen sedan 2008. Ytterligare en skattesänkning planeras till 2014 om inget oförutsett händer med
det ekonomiska läget. Sammanlagt har skatten för pensionärer i genomsnitt sänkts med 600 kr i månaden sedan 2008.
Kostnad: 1,15 miljarder
• Järnvägssatsningar
Satsningen innehåller tre delar. 1. Ostlänken mellan Järna och Linköping ska byggas och möjliggör snabbtåg
mellan Stockholm och Linköping. 2. Utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. 3. Investeringar i drift och underhåll. Den tillfälliga satsningen under 2012-2013 permanentas.
Kostnad: Totalt 55 miljarder under perioden 2013-2025, varav 20 miljarder är drift och underhåll.
Övriga satsningar
• Reform av föräldraförsäkringen
Ett förslag om att reformera föräldraförsäkringen skickas ut på remiss. Regeringen vill höja gränsen för när
föräldrapenning kan tas ut till barnet fyller tolv år, att jämföra med dagens åtta år. Detta för att kunna tillgodose föräldrars önskemål om ledighet från arbetet när barnet är äldre, exempelvis vid lov och planeringsdagar i
skolan. Samtidigt föreslås att högst 20 procent av föräldrapenningdagarna ska kunna sparas efter barnets fyraårsdag. Denna regel kommer inte innebära någon märkbar förändring för de allra flesta föräldrar då 80 procent av föräldradagarna redan idag tas ut före fyra års ålder. Nyanlända kvinnor kommer däremot att få förkortad etableringstid på arbetsmarknaden.
• Höjning av bostadstillägget för pensionärer
En riktad satsning på ensamstående pensionärer med låga inkomster. Bostadstillägget för ensamstående pensionärer förstärks med 170 kr. Tillsammans med förra årets höjning av bostadstillägget innebär det att ogifta
pensionärer får sammanlagt 340 kr mer i månaden. Cirka 232 000 ensamstående pensionärer berörs av reformen.
Kostnad: 400 miljoner
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• Investeraravdrag
Med investeraravdraget får fysiska personer som investerar i företag dra av halva investeringen i sin deklaration. Investeraravdraget ger således starka incitament för investeringar i tillväxtföretag.
Förslaget genomförs för att öka tillgången på kapital i främst nystartade och växande företag. Detta är en fråga
som Kristdemokraterna under många års tid har arbetet för.
Kostnad: Införs först 2014 och beräknas då kosta cirka 800 miljoner/år.
• Ungdomspaketet – fler vägar till jobb
För att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala
yrkesutbildningen. För att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.
Kostnad: 2,2 miljarder 2013 Totalt 8,1 miljarder under perioden 2013-2016.
• Förstärkning av hyresrätten och enklare byggregler för studentbostäder
Sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus och förlängt undantag från fastighetsavgiften för nyproducerade bostäder. 5 års undantag blir nu 15. Reglerna för att bygga studentbostäder ska förenklas. Andrahandsuthyrning
underlättas bland annat genom att schablonavdraget för inkomst av uthyrning höjs.
Kostnad: 580 miljoner 2013. På längre sikt blir den årliga skattesänkningen 1,5 miljarder.
• Kortare handläggningstider får fart på byggandet
För att öka byggtakten får länsstyrelserna 30 miljoner extra för att förkorta handläggningstiderna, bland annat
när det gäller överklagande beslut enligt plan- och bygglagen.
Kostnad: 30 miljoner
• Den andliga vården inom sjukvården
Den andliga vården inom sjukvården, i folkmun kallad sjukhus- kyrkan, får tre miljoner mer i statsbidrag nästa
år. Det är en ökning med 50 procent. Bidraget kan användas för att anställa fler sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar, imamer med flera i den ekumeniska verksamheten inom sjukvården.
Kostnad: 3 miljoner
• Höjning av trossamfundens lokalbidrag
Regeringen föreslår att statens stöd till att köpa, bygga eller renovera religiösa lokaler höjs med 10 miljoner
kronor. Bidraget fördelas via Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Församlingar kan enligt söka bidrag
för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, bygga om eller rusta upp befintliga lokaler och anpassa
lokaler för handikappade. Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera lokaler för en församling lämnas med högst 30 procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst en
miljon kronor.
Kostnad: 10 miljoner
• Sänkt bolagsskatt
Regeringen sänker bolagsskatten från dagens 26,3 procent till 22 procent. En sänkning av bolagsskatten har av
flera bedömare pekats ut som en mycket viktig åtgärd för att skapa nya jobb och säkra en fortsatt tillväxt. Nu
får Sverige en bolagsskatt som ligger under genomsnittet i både OECD och EU.
Kostnad: 16 miljarder, varav 8,8 finansieras av begränsade ränteavdrag
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• Ökad rättssäkerhet på skatteområdet
Skatteverket får i uppdrag att se över vilka åtgärder verket kan vidta för att förbättra servicen, informationen
och kommunikationen till företag samt även förbättra processföringen för ökad enhetlighet.
Kostnad: 35 miljoner
• Insatser för unga med aktivitetsersättning
För att minska förtidspensioneringen av yngre personer så föreslår regeringen att dagens möjlighet till vilande
aktivitetsersättning förlängs så att unga förtidspensionärer ska kunna arbeta och studera utan oro för att förlora sin ersättning. Dessutom utökas det särskilda introduktions- och uppföljningsstödet som arbetsförmedlingen erbjuder. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skolverket får i uppdrag att fortbilda yrkesvägledarna om ungdomar med funktionsnedsättning och det stöd som olika myndigheter kan bidra med.
Kostnad: Totalt 568 miljoner år 2013-2016.
• Bredbandsutbyggnad
Regeringen satsar ytterligare pengar på bredbandsutbyggnad på landsbygden. Detta är ett tillägg till satsningen
på 495 miljoner kr som beslutades i den förra budgeten. Regeringens bredbandspolitik är att bredband så långt
som möjligt ska byggas av marknaden, men i vissa lands- och glesbygder saknas det incitament för marknaden
att investera i bredbandsinfrastruktur.
Kostnad: Totalt 600 miljoner kr under perioden 2013-2014.
• Satsning på svensk elitforskning
Ett nytt elitprogram för de allra bästa unga forskarna skapas. Dessutom tillförs resurser för rekrytering av utländska elitforskare.
Kostnad: 3 miljarder under en tioårsperiod.
• Stimulansmedel till utanförskapsområden
Ett prestationsbaserat bidrag till nio kommuner för att utveckla arbetet med att minska utanförskapet i ett
antal stadsdelar. Bidraget betalas ut baserat på förbättrade resultat inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.
Kostnad: 100 miljoner/år.
• Utbildning av vårdchefer
En treårig satsning för att höja statusen och kompetensen för vårdchefer. Satsningen avser främst chefer med
verksamhets-, budget- och personalansvar. Detta skapar förutsättningar för en chefsutbildning inom äldreomsorgen. Huvudansvaret för finansieringen kommer att ligga på kommunerna eftersom äldreomsorgens
chefer är kommunalt och inte statligt anställda.
Kostnad: Sammanlagt 100 miljoner (för staten) under perioden 2013-2015.
• Nattis - stimulansmedel
Regeringen föreslår därför ett riktat bidrag för att stimulera kommuner i ökad omfattning erbjuda omsorg på
kvällar, nätter och helger. Pengarna betalas ut till de kommuner som erbjuder omsorg på kvällar, nätter och
helger. De som gynnas av förslaget är de föräldrar som idag inte får den omsorg som de behöver när de jobbar kväll, natt eller helg.
Kostnad: 2013: 15,5 miljoner, 2014-2016: 31 miljoner/år
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• Forskning med fokus på Life science
Regeringen satsar 4 miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning
som en framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science-området att
genomföras. Målet är att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning
och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och högkvalificerade jobb.
Kostnad: 2013: 4 miljarder. Total 11,5 miljarder år 2013-2016
• Extra stöd för invandrarelever
Regeringen gör en satsning för att förbättra språkkunskaperna och språkutbildningen bland nyanlända invandrare. Det handlar dels om utökad språkundervisning i grundskolan och dels om förbättringar i SFIundervisningen. Dessutom införs en samlad bedömningsverksamhet (validering) av utländska betyg.
Kostnad: ca 100 miljoner/år i 2013-2016
• Extra pengar till gymnasieskolan
Med en nyss genomförd gymnasiereform upprätthåller huvudmännen (kommunerna) två olika gymnasiesystem under ett par års tid. Tillsammans med minskade elevkullar och en försvagad kultur så gör det att regeringen skjuter till extra pengar till kommunerna under de närmaste två åren.
Kostnad: Sammanlagt 895 miljoner 2013-2014.
• Förstärkning av brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet får en 50-procentig anslagshöjning för att förstärka den kunskapsbaserade verksamheten inom rättsväsendet. Satsningen ska bidra till en ökad effektivitet i rättsväsendetoch se till att Brå kan
tillgodose regeringens och rättsväsendets behov av beslutsunderlag.
Kostnad: 2013: 12 miljoner, 2014: 18 miljoner, 2015 och framåt: 25 miljoner/år
• Mer resurser till Kriminalvården
Regeringen föreslår att ytterligare resurser tillförs Kriminalvården för satsningar på återfallsförebyggande åtgärder för såväl unga dömda som gruppen våldsamma män. Åtgärderna ska bl.a. inriktas på att förbättra unga
dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden och förstärkta insatser avseende bl.a. riskbedömningar och behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda.
Kostnad: ca 35 miljoner/år under 2013-2016.
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Kristdemokraternas förslag till ekonomiska ramar uppdelad per nämnd
Övergripande
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Vi kristdemokrater anser det viktigt att i alla sammanhang arbeta för att genomföra åtgärder som gör kommunen även ekonomiskt boattraktiv. Samtidigt anser vi det viktigt att sträva efter att uppfylla målet om ett ekonomiskt resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna.
I vårt förslag till budget finns också angivet förslag på förändringar och dylikt. För vissa av dessa kommer vi
att återkomma med ageranden i andra sammanhang bl.a. motioner.
Effektivare organisation
Vi kristdemokrater menar generellt sett att kommunens verksamhet måste effektiviseras så att kostnadsramarna kan minskas för att klara framtida satsningar i syfte att uppnå den boattraktiva kommunen. Det finns enligt
vår uppfattning inom så gott som samtliga verksamhetsområden möjligheter till effektiviseringar och/eller
rationaliseringar. Det är en nödvändighet för att få medel för framtida nödvändig investeringar och/eller för
att minska skatteuttaget från medborgarna. I princip gör vi fortfarande bedömningen att det behövs göras
besparingar, men med tanke på finanskrisens påverkan anser vi att en skattesänkning med tillhörande besparingar måste senareläggas tills de ekonomiska förutsättningarna förbättrats.
Vi noterar t.ex. att de administrativa tjänsterna ökar och att det i stort sett finns specialistfunktioner på varje
förvaltning. Det kan vara informatörer, personalsamordnare, lokalsamordnare för att nämna några. Dessa
funktioner borde finnas centralt och ”inköpas” då behoven uppstår. Information skulle t.ex. kunna resultera i
en rationalisering och minskning av medborgartidningar eller andra trycksaker.
Här och var finns uttrycket ”i övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.” Detta skall tolkas som att vi gör
det men med beaktande av den effektivare organisation vi beskrivit ovan.
Övergripande kommentarer till Driftbudget
I förslaget till ettårsplan redovisas som framgår av de ekonomiska sammanställningarna, nämndvis budget för
verksamheter.
Beträffande pris- och löneökningar baseras våra antaganden, precis som majoritetens, på löneökningar inkl.
lönerelaterade tjänster på 2,8 procent. Prisökningarna på inköp av material, uppräkningen av kommunens avgifter och vissa andra typer av intäkter har beräknats till 2,0 procent.
Beträffande åtaganden av olika slag som presenteras i majoritetens förslag under målbeskrivningarna så är dessa
förhållandevis detaljerade om vad som skall göras för att uppfylla målen. Här gäller generellt för oss kristdemokrater att vi principiellt instämmer i målen men inte alltid om medlen på vägen dit.
Övergripande kommentarer till Investeringar
Beträffande investeringsutrymmet generellt sett så delar vi uppfattningen att det långsiktiga målet är att det bör
ligga på en nivå som gör att de kan finansieras utan ökad upplåning. Utrymmet för hur mycket som kan finansieras inom ramen för respektive års budget, bestäms av storleken på de årliga avskrivningarna och årsresultatet.
För att långsiktigt klara målet kring finansiering av investeringarna bör kommunens årliga resultat motsvara ca
två procent av skatteintäkterna. Kommunen måste amortera av lånen i större utsträckning än idag samtidigt
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som upplåningen måste minska. Det är inte ekonomiskt hållbart för kommunen när upplåningen i för stor
utsträckning ökar.
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen
Driftsbudget - verksamhetsnivå
Vi kristdemokrater menar att kommunen ska ta fram tjänstegarantier med tydliga konsekvensbeskrivningar så
att det vid bristande uppfyllelse ges klara spelregler för vad som gäller för både kommun, medborgare och
företagare. Tjänstegarantierna kan t.ex. handla om tillgång till barn- och äldreomsorgsplatser och behandling
av bygglovsärenden.
Vi anser att kommunen ska verka för att utarbeta en strategi så att pensionsskulden som upparbetas före 1998
betalas av nuvarande generation och inte överförs till kommande generation.
Vi kristdemokrater anser att kommunen ska verka för att tydliggöra värderingsgrunder om jämlikhet vid lönesättning. Lika lön för lika och likvärdigt arbete med hänsyn tagen till individuell prestation skall vara en självklarhet!
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
Investeringar:
Vi delar uppfattningen att kommunens inre och yttre IT-stöd inte fungerar tillfredställande. Vi anser dock att
detta huvudsakligen borde fungera på ett mer tillfredställande sätt med redan gjorda investeringar inom ITdriften och kommunens IT-stöd.
Vi minskar fyra miljoner kronor från de medel som står till utbyte av fordon för Serviceförvaltning för att
starta arbetet med dagvattenhantering i Tullinge
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen
Tolkverksamheten – Detta anser vi inte vara en kommunal kärnverksamhet. Ekonomiskt har den under tid
haft varierande resultat. Denna verksamhets fortsatta existens med kommunen som huvudman bör utredas.
Utöver vad som angivits ovan menar vi kristdemokrater att kommunen: ska tillse att upphandlingar möjliggörs
för kommunala företagare genom att dels medverka till utbildning av dessa i kommunala upphandlingsregler
dels ha villkor som ger småföretagaren reell chans att ”vinna” uppdraget; har aktuell policy och riktlinjer i syfte
att undvika att kommunal uppdragsverksamhet konkurrerar med sin kommunala ”överkapacitet” med näringslivet.
Vi anser att kommunal verksamhet, som inte tillhör kommunens kärnverksamhet och som kan bedrivas privat, konkurrensutsätts på lika villkor som den privata eller avknoppas. Avgörande för valet skall vara bättre
eller lika kvalitet till lägre eller lika kostnad jämfört med egenregi samt att det finns tydliga regler för hur negativa avvikelser skall hanteras resp. vad som gäller för att avtalet upphävs innan avtalstidens utgång.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
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Kommunstyrelsen/Södertörns överförmyndarnämnd
Inom verksamhetsområdet för Södertörns överförmyndarnämnd menar vi kristdemokrater att kommunen;
ska se till att omyndigas tillgångar förvaltas enligt föräldrabalkens bestämmelser; ska göra lämpliga val och
rekryteringar av gode män/förvaltare/särskilt förordnade förmyndare; ska utöva tillsyn över gode män och
förvaltares åtgärder.
Kommunstyrelsen/Medborgarkontoren
Medborgarkontor – Här anser vi att det behövs en analys av verksamheten och behovet av denna i framtiden.
Måhända finns det andra och effektivare kontaktsätt för medborgarna? Skall verksamheten rentav i sin helhet
koncentreras till kommunhuset?
Kommunstyrelsen/Områdesgrupperna
Generellt sett noterar vi att det finns mycket bra verksamheter/aktiviteter som bedrivs inom områdesgrupperna.
Kommunstyrelsen/Kontaktcenter
Vi kristdemokrater betonar vikten av medborgarnas möjlighet att kunna kontakta kommunen gällande frågor
som rör kommunens verksamheter och felanmälan. Det är angeläget att medborgarna får den hjälp de behöver på ett snabbt och enkelt sätt. Det tekniska systemet kring kontakt med politiker och tjänstemän samt
felanmälan måste förbättras.
Samhällsbyggnadsnämnden
Driftsbudget - verksamhetsnivå
Vi kristdemokrater anser att kommunen ska: bygga ut gång- och cykelvägnätet för att bl.a. förbättra folkhälsan. Här har vi motionerat för att utreda möjligheterna till cykeluthyrning i kommunen.
Vi vill att kommunen rustar upp befintliga lekplatser och utreder möjligheter till nya.
Vi vill att kommunen ska kartlägga och planera för "tysta zoner"; planera för anpassat äldreboende i varje
kommundel; planera för ungdomslägenheter; utföra fortlöpande inventeringar och åtgärda farliga trafikkorsningar.
Vi anser att kommunen ska verka för förnyelse av detaljplaner som är inaktuella inte minst i norra kommundelarna; verka för att det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer för det egna boendet i varje kommundel.
Vi vill att kommunen ser till att gator och vägar- inklusive de för gångare och cyklister- kännetecknas av säker
trafikmiljö; tillser att arbetet med att ha mer planlagd industrimark och att t.ex. områdena kring E4/E20 intensifieras. Dessutom har vi motionerat om att utreda etablering av spårbunden trafik mellan norra kommundelen och Tumba järnvägsstation.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
Investeringar: Vi instämmer i majoritetens bedömning.
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Tekniska nämnden
Driftsbudget - verksamhetsnivå
Vi vill att kommunen ska arbeta mer aktivt med att kommunens lokaler nyttjas på ett mer effektivt sätt.
Det behöver göras en analys för ställningstagande om avyttring av de fastigheter som inte bedöms behövas
inom överskådlig tid.
Vi kristdemokrater har tidigare efterlyst en analys behövde av vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras för att återställa fastighetsvärdet till en ”normalförslitningsnivå”. Vi välkomnar det nya internhyressystemet och hoppas att det kan bidra till en konstant höjning av fastighetsunderhållet.
Det är bra att problematiken med dagvatten i Eriksberg ska byggas bort, men vi vill fortsatt uppmärksamma
att det i södra Botkyrka, och specifikt i Tullingeområdet, råder en bristfällig hantering av dagvatten i de äldre
villaområdena. Det behövs dessutom planer för tillgång på vatten och avlopp i fritidsområden där det blir allt
fler permanentboenden, till exempel i Kagghamra.
Utöver vad som angivits ovan menar vi kristdemokrater att kommunen: ska ha återkommande kontroll av
kvalitén på innemiljön i skolor, förskolor och äldre- och gruppboende och att kontrollen ska resultera i åtgärdsprogram för uppdagade brister; ska ha en plan för hur olika fritidsområden, speciellt där det börjat bli
permanentboende, ska få tillgång till kommunalt, eller av kommunen kontrollerat, vatten och avlopp för de
anläggningar som inte är anslutna till det kommunala nätet; har resurser för att föra register över samtliga
avloppsanläggningar samt för att kunna kontrollera deras funktion; förvaltar och underhåller kommunens
anläggningar och vägar så att värdet bibehålls.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
Investeringar:
Beträffande förskolor förordar vi som bekant att fler alternativ införs inom barnomsorgen. Glädjande nog
finns numera möjligheten ge barnfamiljer, som så önskar, kommunalt vårdnadsbidrag. Genom att införa
denna reform i Botkyrka görs kommunen ännu mera boattraktiv. De projekt som redan påbörjats måste givetvis avslutas, men reformen kan medföra minskat eller senarelagt investeringsbehov i förskolor. Dessa investeringar kan istället användas för att utveckla andra områden inom kommunens verksamhet.
Vi kristdemokrater vill avsätta fyra miljoner kronor från de medel som står till utbyte av fordon för Serviceförvaltning för att starta arbetet med dagvattenhantering i Tullinge, för att sedan etappvis fortsätta detta arbete
de kommande åren
Beträffande övriga föreslagna investeringar menar vi att förnyad genomgång bör göras i syfte att fastställa vilka
projekt som måste genomföras med stor skyndsamhet och vilka som kan senareläggas. I en ekonomiskt kärv
situation måste man kreativt pröva alternativa lösningar.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Driftbudget - verksamhetsnivå
Vi anser att vattenförsörjningssystemet skall genomgå en miljögranskning i syfte att säkerställa att vårt viktigaste livsmedel har en hög kvalitet och att vattenanläggningarna håller en hög skyddsklass och att bara behörig
personal sköter anläggningarna.
Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område menar vi kristdemokrater att kommunen ska: ta sitt ansvar för
sanering av förorenad mark (samt att de som i första hand förorenat marken bekostar saneringen).
Vi vill att kommunen ska arbeta mer aktivt för minskning av utsläpp till luft, mark och vatten; kartlägga och
planera för "tysta zoner"; återkommande ha revision av kvalitén på innemiljön i skolor, förskolor och äldreoch gruppboende och att denna revision resulterar i åtgärdsprogram för uppdagade brister; verka för ett gott
skydd för Botkyrkas naturresurser i form av mark och vatten och för en bevarad biologisk mångfald; tillse att
naturvårdsprogrammet Botkyrkas Gröna Värden efterlevs.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
Kultur- och Fritidsnämnden
Driftsbudget - verksamhetsnivå
Vi kristdemokrater anser att kommunen: ska verka för olika läsfrämjande insatser för alla barn och bidra till att
förbättra läsförmågan samt öka läsintresse; ska verka för att erbjuda ett rikt och varierande utbud av olika kulturaktiviteter, ska verka för att stödja föreningslivet på olika sätt och vid bedömning av bidrag till föreningar
respektera dessa i sin roll som fristående från den offentliga sektorn och att de i första hand är till för att uppfylla organisationens mål för verksamheten.
Att verka för att hitta olika alternativ till föreningslivet vad avser lokaler, utveckla systemet för bokning av
idrottsplatser, hallar och andra föreningslokaler för att maximera nyttjandet av dessa; ska verka för att skapa
förutsättningar att utveckla för olika former av spontanidrott; ska verka för att utreda möjligheterna till cykeluthyrning i kommunen
Att utöka öppettiderna på fritidsgårdar menar vi kan vara ett viktigt sätt att ge våra ungdomar möjlighet till
positiv fritid. Samtidigt vill vi framhålla att fritidsverksamheten måste erbjuda/uppmuntra/stödja innehållsrika
och meningsfulla aktiviteter som bidrar till att utveckla vår samhällsgemenskap för både flickor och pojkar.
Samtidigt.
Vi vill prioritera fritidsverksamhet för åldersgruppen 10- 12 år för att uppmuntra till en meningsfull tid efter
skoldagens slut. Det är också viktigt att verksamheten på kommunens fritidsgårdar håller en bra nivå med t.ex.
utbildade ledare. Vi bedömer att kostnaden på konsthallen är orimligt hög, man bör effektivisera verksamheten och dra ner på kostnaderna.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömning.
Investeringar:
Kristdemokraterna anser att kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta med uppdraget att utveckla området
kring Brunna IP vilket vi anser vara nödvändigt för att uppfylla kraven för fotboll i de högre divisionerna och
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skapa bra förutsättningar för andra idrotter. Det är viktigt att vi skapar möjligheterna för elitidrott i Botkyrka
och för de olika idrottsklubbarna att utvecklas.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömningar.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Driftbudget - verksamhetsnivå:
Daglig verksamhet – Vi anser att habiliteringsersättningarna inom föreslagen ram också skall medföra en höjning till nivå Stockholm Stad.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömningar.
Investeringar: Vi instämmer i majoritetens bedömning.
Utbildningsnämnden
Driftbudget-verksamhet
Förskola
Vi vill: omdisponera inom föreslagen ram genom att tilldela mera resurser för anskaffande och drift av fler
familjedaghem, samordna utbildning för familjedaghemsvårdare med utbildning för förskolepersonal samt ge
möjlighet till offentligt finansierad barnomsorg för familjer som önskar genom införande av kommunalt vårdnadsbidrag.
Erbjuda öppen förskola som en viktig träffpunkt med pedagogiskt utbildad personal som ett viktigt led i föräldrastödet. Införa en kvalitetssäkring som tar hänsyn till lokalerna, utemiljön, barngruppernas storlek, personalens utbildningsnivå
Ambitionen med att servera ekologiska livsmedel i möjligaste mån i våra förskolor bör befästas med en
kvalitetssäkring. Barnen bör få kunskap och medvetenhet om hur mat produceras i ett kretsloppstänkande.
I möjligaste mån gynna lokal produktion genom närodlade livsmedel.
Grundskola/gymnasium
Vi vil: erbjuda flexibel skolgång inom 8 – 10 år för att nå kunskapsmålen i grundskolan. Varje elev ska ha en
egen utvecklingsplan där även föräldern involveras med regelbunden uppföljning från skolstart.
Vi vill: öka andelen behöriga till gymnasiestudier, i första hand med en skola som tar tillvara barnets lust att
lära. Ge möjlighet till studiestöd utanför skoltid med frivilliga ungdomar/organisationer, sprida kunskapen till
skolorna om läxhjälpsstöd genom att undanröja byråkrati med krångliga regler.
Vi vill: uppgradera betydelsen till skolornas hälsoteam för att ge stöd till barn och unga som är i riskzon.
Utöka föräldrastödet till barn med neuropsykiatrisk problematik.
Skolan måste ge eleverna goda förutsättningar att äta rätt. Det som serveras i skolans cafeteria, kiosk eller fritidsgård kan ha stor betydelse för elevens hälsa. Eleverna ska kunna köpa bra livsmedel såsom frukt, grönsaker, smörgås, mjölk, yoghurt och juice. En viktig aspekt här är att sortimentet inte ska ersätta lunchmåltiden. I
hälsofrämjande syfte, vill Kristdemokraterna att försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i skolans cafeteria, kiosk eller fritidsgårdar upphör.
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Att mobbning och kränkande handlingar inte förekommer är alla vuxnas ansvar, en skyldighet är att varje
skola redovisar hur upprättade antimobbningsplaner följts.
Erbjuda sommarkollo för behövande familjers barn, varje barns rättighet att få uppleva vår underbara natur
utanför ”sin egen port”.
Nya gymnasieskolans utmaning ligger bl.a. i att utöka andelen elever att välja praktiskt inriktade yrkeslinjer.
Vi vill: utöka samarbetet med näringslivet, öka attraktionen för unga att vilja arbeta med vård och omsorg
även inom andra praktiska yrkesområden. Ett sätt skulle vara att låta människor från olika praktiska yrken som
brinner för sitt yrkesval, komma till skolan och dela med sig av sina erfarenheter med en positiv beskrivning.
Vi vill: att våra särskoleelever och deras familjer i möjligaste mån erbjuds skolgång enligt familjens önskemål.
Men vi ser vissa fördelar med att kvalitén kan bli högre för vissa grupper av barn att få sin skolgång i någon
grannkommun. Vår kommun kan tillhandahålla platser för andra kommuners elever i ett utbyte med att fokusera vissa gruppers behov inom Södertörnsområdet.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömningar.
Investeringar: Vi instämmer i majoritetens bedömning.
Socialnämnden
Driftbudget - verksamhetsnivå
Vi vill förstärka ramen för att bättre kunna identifiera och stödja ”glömda barn” barn till alkoholister, psykiskt
sjuka mm.
Vi vill att det skall finnas en kommunal garanti att personer som beviljats insatser för boende enligt Socialtjänstlagen, SOL ska få sin bostad inom tre månader från att beslut tagits och att det finns regler för vilka
skyldigheter kommunen har om löftet inte hålls.
De ideella organisationerna bör släppas in i missbruksvården. Det finns många organisationer inom till exempel kyrkor och samfund som har ett dokumenterat gott utfall i sin verksamhet.
Kommunens måste aktivt arbeta för att förhindra och motarbeta drog- och alkoholanvändning hos Botkyrkas
ungdomar.
Kommunen måste också bygga upp kompetens för att upptäcka andra former av missbruk, exempelvis spelmissbruk. Många ungdomar, inte minst skolkande skolelever eller arbetslösa, riskerar att tidigt fastna i detta
missbruk.
Det är positivt att kommunen jobbar aktivt för att hitta plats för tillfälligt jourboende vilket kan skapa trygghet
för de medborgare som p.g.a. olika sociala problem är i behov av försörjningsstöd och en plats att bo. Kommunen måste också fortsätta att aktivt arbeta med Botkyrkabyggen för att säkra tillgången av boende för berörda målgrupper.
Investeringar: Vi instämmer i majoritetens bedömning.
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Vård- och omsorgsnämnden
Driftbudget - verksamhetsnivå
Äldre och personer med funktionsnedsättning måste få möjlighet att själva välja vem som ska utföra den biståndsbedömda insatsen. Därför vill Kristdemokraterna införa valfrihetssystem, LOV, för omvårdnadstjänster
snarast möjligt i Botkyrka kommun för att stärka den enskildes möjligheter till inflytande över den egna vardagen. Ett system med Fritt val i vår kommun skapar mångfald, tillgänglighet och kvalitet där individens vilja
står i centrum.
Vi vill införa en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Förutom en ökad tydlighet om vilken service
äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig, kommer en lokal garanti också
att stimulera personalen inom äldreomsorgen att diskutera innehållet i sina arbetsuppgifter och därmed bidra
till kvalitetsutveckling.
Kristdemokraterna vill genomföra en genomgripande höjning av verksamhetskompetensen i förvaltningen.
Här vill vi fokusera på validering och utbildning av omvårdnadspersonalen då en stor del av den här personalgruppen saknar formell kompetens. Samtidigt vill vi satsa på kompetensutveckling och utbildning av alla chefer som saknar högskoleutbildning, inte minst för att klara Socialstyrelsens föreskrifter och krav.
Vård- och omsorgsnämnden har under flera år redovisat stora budgetunderskott samtidigt som kommunens
kostnader inom äldreomsorgen är fortsatt högre än för många andra kommuner. Därför vill vi genomföra en
översyn och utveckling av förvaltningsorganisationen med tydligare ekonomistyrning, kvalitetssäkring och
uppföljning för bättre effektivitet och kontroll över kostnaderna.
Vi vill också ta fram tydligare riktlinjer för biståndsbedömning samt säkerställa ökad kvalitet och effektivitet i
hemtjänsten genom förbättrad schemaläggning i verksamheterna, minskat antal timvikarier och samordning av
resurser och utredning av bemanningsbehovet på våra boenden.
Vi vill ge möjlighet för dem som är 85 år eller äldre att få ett tryggt gemenskapsboende, oavsett friskhetstillstånd, inom tre månader från det att sådan begäran gjordes. Detta är en förebyggande åtgärd eftersom att de
personer som tillhör denna grupp kan känna ökad trygghet i befintligt boende och därmed kan tunga vårdinsatser senareläggas.
Utöver vad som angivits ovan menar vi kristdemokrater att kommunen: ska fortsätta nyttja statliga stimulansmedel, som anslagits av Socialstyrelsen med kristdemokraterna i spetsen, för verksamhetsutveckling inom
äldreomsorgen; garantera att personer som beviljats insatser för boende enligt lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SOL ska få sin bostad inom tre månader från beslut och
att det finns regler för vilka skyldigheter kommunen har om löftet inte hålls; planera för anpassat småskaligt
boende i varje kommundel med en prioritering där behovet är mest akut; omedelbart verkställa utlovade ombyggnader i Tumba äldreboende så att de som önskar kan ha eget rum; tillse att man har minst 25 procent
ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömningar.
Investeringar: Vi instämmer i majoritetens förslag.
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Revision
Driftbudget - verksamhetsnivå
Inom revisionens verksamhetsområde menar vi kristdemokrater att revisorerna: ska verka för att det ska finnas garantier för kommunala tjänster (tjänstegarantier) som ger klara spelregler för både kommun, näringsliv
och kommunmedborgare; verka för att öka mångfalden av utförare i offentlig sektor; tillse att det regelbundet
görs en översyn av förvaltningsorganisationen och annan förvaltningsindelning för att få mesta möjliga till
lägsta kostnader.
I övrigt instämmer vi i majoritetens bedömningar.
KF och KS förfogande
I likhet med tidigare år görs avsättning för oförutsedda kostnader som föreslås avsättas till kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges förfogande.
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Kristdemokraternas ekonomi 2013 i sammanfattning

Resultaträkning 2013
Miljoner kronor
Nämndernas verksamhet
Interna och gemensamma poster
Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnad

Budget.
Budget
Budget
Fl.plan
S+V+MP Kristdemokraterna
2012
2013
2013
2013
-4 024,9
-4218,3
-4 265,7
-4 265,7
291,5
297,0
302,9
302,9
-194,0 205,0 208,0
208,0
-3 927,4

-4126,3

-4 170,8

-4 170,8

4 014,7
-129,0
131,0

4 186,4
-21,0
25,0

4 219,8
-109,0
115,0

4 219,8
-109,0
115,0

Resultat efter skatt och finansnetto
Pensionskostnader från avsättning
Balanskravsresultat

89,3
17,5
106,8

64,1
20,0
84,1

55,0
20,0
75,0

55,0
20,0
75,0

Utrymme för investeringar
Utlagd ökning driftkostnader
Resultat i % av skatteintäkter
Balanskravsresultat i %

300,8
215,4
2,2
2,7

289,1
-193,4
1,5
2,0

283,0
-240,8
1,3
1,8

283,0
-240,8
1,3
1,8

Skattenetto
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter

Sidan 18 av 21

Ettårsplan 2013

Investeringar 2013
Miljoner kronor
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Budget
2012

Fl.plan
2013

Budget.
Budget
S+V+MP Kristdemokraterna
2013
2013

-34,4
-36,6
-287,6

-29,1
-27,0
-122,5

-29,1
-27,0
-122,5

-25,1
-27,0
-126,5

-17,0

-7,5

-7,5

-7,5

-2,0
-26,4

-2,5
-144,0

-2,5
-197,5

-2,5
-197,5

Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

-3,1
-7,9

-3,0
-209,0

-3,0
-224,0

-3,0
-224,0

Avsatt för särskilda ändamål

-44,5

-35,0

-20,0

-20,0

-459,5

-579,6

-633,1

-633,1

Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

Summa totalt
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Driftsammandrag 2013
Budget
2011

Budget.
S+V+MP
2013

Budget
Kristdemokraterna
2013

kommunledningsförvaltningen
exploateringsverksamhet
serviceförvaltningen

-250,4
11,3
3,3

-266,2
11,3
3,7

-266,2
11,3
3,7

Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-129,6
-0,5
-9,2

-142,3
-0,5
-10,5

-142,3
-0,5
-10,5

Kultur- och fritidsnämnd
Arbetsmarknads- och vuxenutbild.
Utbildningsnämnd

-189,7
-185,9
1945,4

-206,6
-192,4
-2075,5

-206,6
-192,4
-2075,5

Socialnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Revision

-490,2
-829,9
-3,3

-506,2
-876,9
-3,5

-506,2
-876,9
-3,5

5,0
-10,4

9,7
-9,9

9,7
-9,9

-4024,9

-4265,7

-4265,7

Miljoner kronor

Effektiviseringar
KS/KF förfogande

Summa
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Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar
1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till ettårsplan för år 2013.
2) att fastställa skattesatsen för år 2013 till 20,13 per skattekrona.
3) Att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.
4) att beloppsramen för upplåning under 2013 fastställs till 4,5 miljarder kronor, inklusive den upplåning
för Botkyrkabyggen, Söderenergi och Upplev Botkyrka 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 2013 vara:
1. Botkyrkabyggen 2,500 miljoner kronor.
2. Söderenergi 1 102 miljoner kronor.
3. Upplev Botkyrka AB 25 miljoner kronor.
4. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens
bolag) föreslås uppgå till 725 miljoner kronor.
6) Att fastställa borgensramen för 2013 för Södertörns Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta
lånebelopp om 1 410 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.
7) At ramen för kommunens övriga borgensåtaganden exklusive Botkyrkabyggen, Söderenergi, Södertörns Energi AB och Upplev Botkyrka AB fastställs för 2013 till 275 miljoner kronor.
8) Att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.
9) att tilldela 4 miljoner kronor som extra investering till Tekniska nämnden för att starta arbetet
med dagvattenhantering i Tullinge.

Botkyrka 2013-11-05
Stefan Dayne (kd)
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SÄRSKILT YTTRANDE
Ändring av gällande avtal med Botkyrka Stadsnät AB
Ärendet rör förändringar i avtalet mellan kommunen och Botkyrka Stadsnät AB. Vi har
inget i sig att invända mot att avtalet ändras på det sätt som föreslås. Folkpartiet anser dock
att alternativet att det kommunägda bolaget Botkyrka Stadsnät borde säljas också
diskuterats. Det finns inget egenvärde i att kommunen äger ett eget bredbandsbolag. Bolaget
kan lika gärna ägas av någon aktör på marknaden och de pengar som inbringas vid en
försäljning kan användas till amorteringar eller egna investeringar inom kärnområdena.

SÄRSKILT YTTRANDE
Svar på motion – Bostadsbyggnation för tillväxt
Folkpartiet vill tacka för svaret på vår motion. Det översiktsplanearbete som just nu pågår i
kommunen lyfter, precis som det sägs i svaret på motionen, fram flera områden som är
tänkta för byggnation av bostäder. Vad vi skulle önska mer från kommunen är att man
försöker att hitta områden där bostadsbyggande kan påbörjas relativt snabbt. Där
kollektivtrafik finns i närheten och där VA finns framdraget.
Folkpartiet vill också med vår motion visa på att vi som parti vill vara med och ta ansvar för
att Botkyrka ska bli en bra kommun att bo och leva i också i framtiden. För det krävs
tillväxt. Och tillväxt får vi genom att fler arbetar och genom att vi har attraktiva bostäder att
erbjuda de som vill bo i kommunen. Som kommunpolitiker får vi aldrig säga att ”kommunen
är färdigbyggd”. Det är en farlig väg att vandra som kommer att sluta med stagnation.
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Medlemskap i Spårvagnsstäderna – förening för
spårvägsutbyggnader

Tullingepartiet är positiva till infrastruktursatsningar som bidrar till att Botkyrka utvecklas på
ett bra och hållbart sätt. Det ska bli lättare att ta sig fram och vi bör eftersträva attraktivare
kollektivtrafik samt utökade pendlingsmöjligheter för alla Botkyrkabor som arbetar eller
studerar på olika platser i Stockholm. Vidare är miljöaspekten viktig.
Investeringar i spårvagnar är dock en enormt stor investering och om det blir aktuellt så
ligger detta långt fram i tiden. Därför anser vi att kommunen i dagens läge bör satsa dessa
pengar på mer angelägen verksamhet istället för att ansöka om medlemskap i en
lobbyorganisation som Spårvagnsstäderna. Motsvarande pengar skulle t ex kunna satsas på
lobbyverksamhet för att få till stånd en ytterligare uppgång till pendeltågstationen i
Tullinge.
Vi yrkar på
att

avslå ordförandeförslaget.

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (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
KOMMUNSTYRELSEN

Ärende: 223 Medgivande att ta emot medel – Prestationsersättning för införande av lokala
värdighetsgarantier (KS/2012:470)
Kristdemokraterna anser att värdighet och respekt samt bemötande är viktiga delar inom all vård och
omsorg. Äldreomsorgen bör vara inriktad på att se den enskilda människan i syfte att säkerställa värdigt
inflytande och valfrihet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 väckte vi en motion – Inför en lokal
värdighetsgaranti inom äldreomsorgen – där kommunen vågar ta steget från att informera om vad som
gäller, till att lokalt också stå upp för det man lovat. Motionen blev besvarad vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-11-24 med hänvisning till att Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med
värdegrundsfrågor kopplat till den befintliga brukarvärdegrunden för att bli mer konkreta samt tittar på
möjligheten att införa värdighetsgarantier.
Vård- och omsorgsnämnden ansöker nu om prestationsersättning för införande av lokala
värdighetsgarantier. Det tycker vi är glädjande och ligger i linje med motionens intentioner. Vi ser fram
emot införandet av en tydlig lokal värdighetsgaranti, som även kan bidra till kvalitetsutveckling genom
att äldreomsorgens medarbetare får en tydligare bild av sina arbetsuppgifter

Botkyrka 2012-11-05

Stefan Dayne (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka

11 § 223 Yttrande (KD) .doc

Värdighetsgaranti

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

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-17.00
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
Olsson Bosse, 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 Christina, ers
Strömberg Therese, ers
Gahnström Dan, ers
Herdy Anna, ers
Pilsäter Karin, ers
Ludvigsson Ulla, ers
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Yngve R K Jönsson (M)

Datum: 2012-11-05, bilaga
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

