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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-10

§ 54
Årsredovisning för Botkyrka kommun (KS/2012:66)

Beslut

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

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

Lars Johansson (FP), bilaga.
Jimmy Baker (M), bilaga.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 55
Ombudgeteringar (KS/2012:180)

Beslut

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

Om nämnderna inte har kunnat genomföra saker som var planerade i ettårsplanen för 2011 har man möjlighet att ombudgetera medel som satts av för
särskilda ändamål. I vissa fall görs även negativa ombudgeteringar när en
nämnd har överskridit sitt anslag för 2011 och har medel för samma ändamål i ettårsplanen för 2012.
Efter genomgång av nämndernas önskemål har kommunledningsförvaltningen föreslagit att 9,3 miljoner kronor ska ombudgeteras på driftbudgeten
och 212,4 miljoner kronor på investeringsbudgeten. Dessutom föreslås att
tekniska nämndens investeringsanslag för 2012 reduceras med 6 miljoner
kronor med hänsyn till överskridande på motsvarande anslag under 2011.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-27.
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§ 56
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 2012-03-28.
Uppdrag som fullgjorts sedan den senaste rapporteringen redovisas inte.
Uppdrag som gäller planerings- och exploateringsärenden bevakas i särskild
ordning.
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§ 57
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 15 mars 2012 framgår vilka motioner som för
närvarande bereds.
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§ 58
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 15 mars 2012 framgår vilka medborgarförslag som
för närvarande bereds.
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§ 59
Ny organisation av fritidsverksamheten för 10-12-åringar
(KS/2012:132)
Beslut

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

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

Karin Pilsäter (FP), bilaga.
Jimmy Baker, Petja Svensson och Yngve RK Jönsson (M), bilaga.

8[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-10

§ 60
Svar på medborgarförslag - Anslut Botkyrka kommun till
Sveriges Ekokommuner (KS/2010:419)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ärendet

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

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995. Ekokommunernas syfte
är angeläget, men i dagsläget tycks organisationen, åtminstone enligt deras
egen hemsida, vara ganska inaktiv.
Botkyrka kommun bedriver sedan 2004 ett aktivt arbete för hållbar utveckling. Frågan om medlemskap i Sveriges ekokommuner har varit aktuell vid
flera tillfällen men vi har valt att istället ansluta oss till Ålborgdeklarationen
som står för ett bredare angreppssätt på hållbarhetsfrågorna. Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö- och ekologifrågor. Den vanligaste definitionen är ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”
Begreppet hållbar utveckling innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt
beroende av varandra, ekonomi, ekologi och sociala. I arbetet med Ålborgdeklarationen ingår Botkyrka i ett Europeiskt nätverk med drygt 700 kommuner och städer.
Redan 1999 anslöt sig kommunen till Ålborgdeklarationen som är en vidareutveckling av agenda 21. 2004 valde Botkyrka att ta ännu ett steg genom
att även gå in i Ålborg +10 som är ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Ålborg +10 innehåller 50 åtaganden som kommunen därmed har bestämt sig för att uppfylla. Resultatet av arbetet med Ålborg +10 blev sex
hållbarhetsutmaningar samlade i ett dokument som heter ”Ett hållbart Botkyrka”.
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§ 61
Svar på motion - Fler tillfällen till spontanidrott vintertid (M)
(KS/2011:409)
Beslut

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

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

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

Petja Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 62
Svar på motion - Ambulerande valövervakare (SD)
(KS/2011:380)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendet

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

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

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 63
Svar på motion - Schemalägg inte sammanträden under
skolloven (M) (KS/2011:429)
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) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-1124 § 189 en motion – schemalägg inte sammanträden under skolloven. Motionären föreslår att kommunledningen ger förvaltningarna i uppdrag att inte
förlägga sammanträden under eller i anslutning till skolloven.
Sammanfattning

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

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 64
Svar på motion - Återinför bokbussen (FP) (KS/2011:260)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Lars Johansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet

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

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

Lars Johansson (FP) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Särskilt yttrande

Jimmy Baker, Petja Svensson och Christina Lundgren (M), bilaga.
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§ 65
Svar på motion - Rum för demokrati (V) (KS/2008:463)

Beslut

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

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

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

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 66
Svar på motion - Alkoholförebyggande arbete i skolan (M)
(KS/2011:445)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Reservationer

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

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

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

Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP) och Karin Nakamura Lindholm
(TUP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 67
Årsredovisning för kommunstyrelsens förvaltningar kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen
(KS/2012:140)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningarna 2011 för kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, exploateringsverksamheten och
arkivverksamheten.
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning av intern kontrollplan för
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, exploateringsverksamheten och arkivverksamheten har upprättat bokslut för 2011 års verksamhet och sammanställt uppföljning av intern kontrollplan.
Sammantaget redovisar kommunledningsförvaltningen ett överskott med 1
miljon kronor. Förslag på ombudgeteringar finns på 3,5 miljoner kronor.
Den politiska verksamheten och verksamhetsblock bidrag, ersättningar, avgifter m.m. redovisar överskott medan verksamhetsblock kommunledningsförvaltning redovisar ett resultat i nivå med budget. Investeringsanslaget för
2011 uppgår till 37,2 miljoner kronor och de faktiska investeringsutgifterna
var 15,2 miljoner kronor. Kvarstående medel föreslås bli ombudgeterade.
För 2011 uppgår serviceförvaltningens intäkter till 385,5 miljoner kronor
och kostnaderna uppgår till 360,5 miljoner kronor, det vill säga ett plusresultat på 25 miljoner kronor. Resultatkravet för 2011 var 3,3 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat som är 21,7 miljoner kronor bättre än budget.
Investeringsanslaget för 2011 uppgår till 16,9 miljoner kronor och de faktiska investeringsutgifterna var 8,9 miljoner kronor. Outnyttjade investeringsmedel på 4,3 miljoner kronor föreslås blir ombudgeterade.
När det gäller avslutade exploateringar är det budgeterat ett överskott med
11,3 miljoner kronor. Utfallet blev negativt med 10,1 miljoner kronor.
Främsta anledningen till underskottet är projekten Centrala Riksten och Riksten övergripande. Kostnaderna för dessa projekt omfattar övergripande programkostnader, gestaltningsprogram, miljöåtgärdsprogram och andra övergripande dokument för området.
Den pågående exploateringsverksamheten redovisar utfall till och med 2011
och prognos för det skede projektet är i. Programskedet omfattar därmed
endast kostnader för framtagande av programmet. Detaljplaneskedet omfattar kostnader för att få fram en detaljplan och inkluderar eventuellt tidigare
programkostnader. I genomförandeskedet omfattar budget kostnader och in-
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täkter för hela projektet från program till och med det att allmänna anläggningar har byggts ut och marken har sålts.
I årsberättelse 2011 för kommunarkivet redovisas verksamheten under året.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-06.
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§ 68
Avsiktsförklaring med konsthögskolan (KS/2012:161)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner en gemensam avsiktsförklaring mellan Botkyrka kommun och Kungliga konsthögskolan i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-16.
Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Kungliga konsthögskolan ta fram en plan för hur idén kring Campus Fittja ska kunna realiseras.
Kommunstyrelsen avsätter 150 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till
förfogande till kultur- och fritidsförvaltningen för att driva kommunens arbete med Campus Fittja.
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att leda arbetet för en etablering av studentbostäder i Fittja.
Sammanfattning

Kungliga konsthögskolan och Botkyrka kommun (Botkyrka konsthall) har
sedan våren 2011 ingått ett samarbete genom det konstpedagogiska utställningsprojektet YAPP - Young Artist Production Program i Botkyrka. Utifrån detta projekt har en önskan växt fram bland parterna att hitta en hållbar
och permanent form för ett långsiktigt samarbete mellan parterna. Denna
form har kommit att kallas Campus Fittja och innebär ett fördjupat, utvecklat och formaliserat samarbete mellan Botkyrka kommun och Kungliga
konsthögskolan.
Campus Fittja är tänkt att vara en ny verksamhet som långsiktigt sammanlänkar Botkyrka kommun med Kungliga konsthögskolan och som bidrar till
respektive parts övergripande målsättningar. Placeringen av den nya verksamheten är främst Fittja och plattformen för utbytet är bland annat Botkyrka konsthall och dess olika verksamhetsområden som utställningar, pedagogisk verksamhet, YAPP i Botkyrka och Residence Botkyrka. Campus Fittja
kommer att vara utbildnings- och forskningsbaserat och erbjuda verksamhetsutbyte mellan Botkyrka kommun och Kungliga konsthögskolan samt
bostadsmöjligheter för studenter i Fittja.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-02-16 utgör
en gemensam avsiktsförklaring som ger samarbetet mellan Botkyrka kommun och Kungliga konsthögskolan möjlighet att växa vidare. Hur detta ska
gå till behöver ytterligare förtydligas i det kommande arbetet. Bland annat
behövs en handlingsplan som tydligt redovisar vem av samarbetspartnerna
som gör vad och vilka ekonomiska frågor som behöver lösas.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-27.
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Särskilt yttrande

Karin Pilsäter (FP), bilaga.
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§ 69
Projektplan för Södertörns nyckeltal (KS/2012:148)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner projektplan för arbetet med 2011 års nyckeltal
i Södertörnskommunerna.
Sammanfattning

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.
Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en
översiktlig bild av service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga
Södertörnskommuner. Målet är att också beskriva utvecklingen över tiden
inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner med mera.
För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet fastställer kommunstyrelsen i
respektive kommun projektplanen.
Resultatet av arbetet presenteras under en konferens den 4 oktober 2012.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-27.

21[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-10

§ 70
Fair trade city - återrapportering 2011 och plan för 2012
(KS/2012:179)
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten över aktiviteter 2011 och godkänner handlingsplanen för 2012.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i § 231, 2009-11-09 att styrgruppen för Fairtrade City årligen ska upprätta en handlingsplan för utvecklingen av Botkyrka som Fairtrade City. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen.
Vidare beslutades att kommunens målsättning för konsumtionen av etiskt
märkta produkter i kommunen som organisation ska öka årligen, från och
med 2010 beräknat på 2009 års statistik.
Kommunen måste årligen ansöka om förnyelse av Fairtrade City diplomeringen. Förnyelseansökan och handlingsplanen för 2012 bifogas ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-27.
Yrkande

Jimmy Baker (M), bilaga.
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden ställer förslagen mot varandra.
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§ 71
Medgivande till socialnämnden att ta emot medel för projekt för personer med psykiska funktionshinder
(KS/2012:137)

Beslut

Kommunstyrelsen medger att socialnämnden får ta emot 1 000 000 kronor i
beviljade projektmedel för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder samt utbildning av personal
inom socialpsykiatriska enheten.
Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2011 fördela 35 miljoner kronor till ett urval kommuner för en försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Socialförvaltningen i Botkyrka kommun ansökte om projektmedel om
2 000 000 kronor för perioden 2012-2013 för att utveckla verksamheten för
målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i arbetsför ålder
som genom studier vill få möjlighet till framtida arbete.
Botkyrka kommun har tilldelats en miljon kronor i projektmedel. Pengarna
får användas 2011 och 2012.
Eftersom de sökta projektmedlen överstiger tio basbelopp överlämnar socialnämnden ärendet till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen
godkänner att socialförvaltningen tar emot projektmedlen.
Socialpsykiatriska enheten, SPE erbjuder individuellt anpassade stödinsatser
till vuxna personer som på grund av psykiska funktionshinder har långvariga behov av stöd för att hantera sin vardag och integreras i samhället.
Till stöd under projekttiden kommer en metodutvecklare att anställas som
bland annat får i uppgift att kontinuerligt implementera det nya arbetssättet.
Samverkan mellan socialförvaltningen, landstinget, försäkringskassan och
arbetsförmedlingen sker inom ramen för Samordningsförbundet i Botkyrka.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2011-11-29.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2012-01-31, § 8.
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§ 72
Medgivande till kultur- och fritidsnämnden att ta emot medel för projektet Hälsa och kultur för äldre (KS/2012:149)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att kultur- och fritidsnämnden får ta emot beviljat
bidrag från Kulturrådet för att genomföra projektet ”Kultur och fritid för
äldre”.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats bidrag från Kulturrådet för att
kunna genomföra projektet ”Kultur och fritid för äldre”. Ansökan har gjorts
tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen, Dans i Stockholms stad
& län (DIS), Kungliga musikhögskolan (KMH), två äldreboenden i Botkyrka och aktiva studieförbund för äldre.
Syftet med projektet är att öka äldres hälsa, välbefinnande och möjlighet till
sysselsättning genom dans- och musikupplevelser, både i föreställningsform
och i form av eget utövande. De äldre får möjlighet att delta i workshops
inom dans och rörelse och att skapa eller bara ta del av dans- och musikföreställningar. Målgruppen är de boende på äldreboendena och deras anhöriga
samt personalen. Sammanlagt når projektet 160 äldre och cirka 20 anställda.
Ett annat syfte med projektet är att fortbilda omsorgspersonalen i att göra
aktiva val på kulturområdet och använda dansen som verktyg i äldreomsorgen. Projektet bjuder även in anhöriga till att dela kulturupplevelserna med
sina närstående på boendena.
Botkyrka kommun har ansökt hos Kulturrådet om 1,6 miljoner kronor i projektmedel för genomförande av projektet, och har beviljats 800 000 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-12.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2012-02-13, § 11.

24[35]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-10

§ 73
Medgivande till vård- och omsorgsnämnden att delta i Forum Carpe (KS/2012:141)
Beslut

Kommunstyrelsen medger att vård- och omsorgsnämnden går in som deltagare i Forum Carpe.
Sammanfattning

Forum Carpe är en kommungemensam funktion för verksamhets- och kompetensutveckling inom funktionsnedsättningsområdet som är tänkt att tillvarata all den kunskap som byggts upp via projekt Carpe som avslutas
2012-03-31.
Funktionsnedsättningsområdet är så litet i varje kommun samtidigt som det
är mycket brett och därför behövs en samordning för att kunna genomföra
adekvat kompetensutveckling. Hittills har 23 kommuner i Stockholms län
anmält att de tänker delta.
Stockholms stad kommer att vara administrativt ansvarig för forumet.
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-01-20.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2012-02-14, § 15.
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§ 74
Svar på remiss - Trafikverkets kapacitetsstudie
(KS/2012:97)
Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse
2012-03-27 tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse 2012-03-01 till Trafikverket, som kommunens yttrande över utredningen Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder.
Sammanfattning

Trafikverkets kapacitetsutredning redovisar åtgärder för att öka kapaciteten
och effektiviteten i transportsystemet, framför allt ur ett nationellt perspektiv. I ett gemensamt yttrande framhåller de åtta Södertörnskommunerna behoven av utvecklad infrastruktur och kopplingarna till ekonomisk tillväxt,
befolkningsökning och bostadsbyggande, till utvecklingen av regionala
stadskärnor och till klimatfrågorna.
Botkyrka kommun vill för egen del lyfta fram behoven av att åtgärda brister
i länsvägssystemet. Bristerna blir alltmer ett direkt hinder för bostadsbyggande, för utveckling av näringsliv och arbetsmarknad och för utveckling av
busstrafik och ett klimatsmart resande. Tvärförbindelser, spårutbyggnader
och bytespunkter behövs som stimulans för utveckling i hela regionen och
inte bara i regiondelar som redan är starkt efterfrågade och attraktiva.
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2012-03-21 § 9.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-27.
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§ 75
Godkännande av förslag till ändringar i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund (KS/2012:95)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i stadgarna för Tyresåns
vattenvårdsförbund.
Sammanfattning

Förbundsmötet för Tyresåns vattenvårdsförbund beslutade 2011-04-27 om
ändringar i stadgarnas § 11, Styrelsen. Förbundsmötet beslutade att stadgeändringarna träder i kraft förutsatt att de godkänns av medlemmarnas beslutade organ. Ändringarna innebär följande (genomstruken text är borttagen
och fet stil är ny text):
1. En precisering av när styrelsen är beslutsmässig:
”Styrelsen är beslutsför då närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare
överstiger hälften av hela antalet ledamötermedlemmar.”
2. En ändring av hur styrelseordföranden och vice ordförande väljs:
”Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande och en ledamot vara vice
ordförande att väljas årsvis mellan två ordinarie förbundsmöten.”
Stadgarna anger idag att ledamöterna i styrelsen väljs mellan två ordinarie
förbundsmöten. Ordföranden och vice ordförande väljs däremot kalenderårsvis. Styrelsen föreslår därför att stadgarna omformuleras enligt ovanstående så att även ordförandeposterna väljs mellan två förbundsmöten.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-03-20.
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§ 76
Årsstämma - Upplev Botkyrka AB (KS/2012:170)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud Birgitta Mörk (S) på
årsstämman för Upplev Botkyrka AB röstar för:
 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
 ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 fastställande av arvoden åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorn
 val av revisor och revisorssuppleant
 annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman
Sammanfattning

Upplev Botkyrka AB är ett kommunalt bolag med inriktning på upplevelseindustrin i Botkyrka kommun. I företaget ingår central ledning samt anläggningarna Lida friluftsgård och Subtopia.
Upplev Botkyrka AB:s årsstämma hålls 2012-04-17. Kommunfullmäktiges
ordförande föreslår att Birgitta Mörk (S) utses vara kommunens ombud vid
årsstämman.
Årsredovisning och andra handlingar finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen, Kommunalhuset i Tumba, plan 4.
Årsredovisning och granskningsrapport anmäls till kommunfullmäktige.
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§ 77
Årsstämma - Hågelbyparken AB (KS/2012:173)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud Birgitta Mörk (S) på
årsstämman för Hågelbyparken AB röstar för:
 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
 ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 fastställande av arvoden åt styrelse, revisorn och lekmannarevisorn
 val av revisor och revisorssuppleant
 annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman
Sammanfattning

Hågelbyparken AB är ett kommunalt bolag. Bolaget förvaltar folkparken
Hågelbyparken.
Hågelbyparken AB:s årsstämma hålls 2012-04-17. Kommunfullmäktiges
ordförande föreslår att Birgitta Mörk (S) utses vara kommunens ombud vid
årsstämman.
Årsredovisning och andra handlingar finns att tillgå på kommunledningsförvaltningen, Kommunalhuset i Tumba, plan 4.
Årsredovisning och granskningsrapport anmäls till kommunfullmäktige.
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§ 78
Årsstämma - Svealands kustvattenvårdsförbund
(KS/2012:165)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud Dan Gahnström (MP)
på årsstämman för Svealands Kustvattenvårdsförbund röstar för:


fastställande av resultaträkning och balansräkning,



disposition av resultatet enligt fastställd balansräkning.



ansvarsfrihet åt styrelseledöterna,



val av ordförande, vice ordförande, styrelse, revisorer samt ersättare och



fastställande av arvoden åt styrelsen.

Sammanfattning

Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsstämma kommer att hållas 2012-0425. Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att Dan Gahnström (MP) utses
till kommunens ombud vid årsstämman.
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§ 79
Årsstämma - Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (KS/2012:162)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud Maria Gawell Skog
(S) på årsmötet för Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund röstar
för:


fastställande av resultaträkning och balansräkning,



ansvarsfrihet för styrelsen,



fastställande av budget och verksamhetsplan för 2011 inklusive årsavgifter för 2012 och



fastställande av arvoden.

Sammanfattning

Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbunds årsmöte kommer att hållas
2012-04-20. Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Maria Gawell Skog
(S) att vara kommunens ombud vid årsstämman.
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§ 80
Årsstämma - nätverket Kompass (KS/2012:159)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att kommunens ombud Birgitta Mörk (S) på
årsstämman för Nätverket KOMPASS röstar för:


fastställande av resultaträkning och balansräkning,



ansvarsfrihet för styrelsen,



val av styrelseledamöter och ersättare, ordförande, vice ordförande, kassör, revisorer samt valberedning och



fastställande av budget inklusive årsavgifter samt verksamhetsplan.

Sammanfattning

Nätverket KOMPASS årsstämma kommer att hållas 2012-05-04. Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Birgitta Mörk (S) till att vara kommunens
ombud vid årsstämman.
Årsredovisning och andra handlingar inför stämman finns att tillgå på
kommunledningsförvaltningen, Kommunalhuset i Tumba, plan 4.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-10

§ 81
Valärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna.
Kommunstyrelsen bordlägger valet av ny ledamot i demokratiberedningen
efter Agneta Hallberg (TUP).
Kommunstyrelsen bordlägger valet av ny ledamot i klimat- och planeringsberedningen efter Ardavast Reshdouni (M).
Ärendet
Följande avsägelser har inkommit:

Agneta Hallberg (TUP) ledamot i demokratiberedningen.
Ardavast Reshdouni (M) ledamot i klimat- och planeringsberedningen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-10

§ 82
Anmälningsärenden (KS/2012:129, KS/2012:49, KS/2012:48,
KS/2012:8, KS/2011:489)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till kommunstyrelsen:
Svar på remiss – Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet, dnr
KS/2011:489.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 04,
2012-03-09 – Överenskommelse för 2012 mellan staten och SKL om stöd
till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, dnr
KS/2012:8.
IVL:s ansökan till delegationen för hållbara städer om medel för förstudie,
dnr KS/2012:129.
Finansrapporter per 29 februari 2012, dnr KS/2012:48.
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2012-02-03, dnr
KS/2012:49.
Protokoll från sammanträden med demokratiberedningen 2012-02-10 och
2012-03-09.
Protokoll från sammanträde med personalutskottet 2012-03-05.
Protokoll från sammanträde med klimat- och planeringsberedningen
2012-03-21.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-10

§ 83
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:
Ekonomichefen:
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifogad förteckning februari 2012, dnr KS/2012:47)
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SÄRSKILT YTTRANDE
Årsredovisning för Botkyrka kommun
Årsredovisningen för Botkyrka kommun är från ett rent kommunorganisatoriskt system ett
stark bokslut med ett gott ekonomisk resultat utifrån förutsättningarna. Naturligtvis är det
otillfredsställande att ungefär en fjärdedel av kommunens intäkter kommer från statliga bidrag
snarare än från kommunens skattebetalare.
Det är också glädande att kommunen går närmare Folkpartiets mål att driften ska kosta 95 %
av kommunens intäkter.
Efter en mångårig förlust i skattekraft visade nu 2011 att kommunens egen skattekraft ökade
med 0,2 % till 88,1 jämfört med riket. Det kan bero på att skattekraften något avstannat av
konjunkturskäl, där Botkyrkas medborgare arbetar i sektorer som är mindre tidigt utsatta
exempelvis tjänstesektorn. Förhoppningsvis har trenden vänt men det är fortfarande långt kvar
att nå upp till snittet i riket för att inte nämna snittet i Stockholms län. Att öka
sysselsättningen och inkomsterna är en ödesfråga både för medborgarna och kommunen i
stort.
Gällande de kommunala bolagen så är Folkpartiet framförallt oroligt för Söderenergi AB. Där
finns utmaningar i att lönsamt kunna producera på en till viss del konkurrensutsatt marknad.
Där känns oroväckande att Botkyrka kommun har en stor direkt utlåning eller
borgensåtaganden till ett bolag som gör ett negativt resultat samtidigt som soliditeten endast
ligger på 6,1 %.
Gällande nämndernas resultat är det naturligtvis Vård –och omsorgsnämnden som sticker ut
som något negativt. Det känns anmärkningsvärt att nämnden fortfarande inte fått sina
kostnader under kontroll och Folkpartiet ser fram emot vad genomlysningen ska visa.
Tyvärr måste konstateras att resultaten i grundskolan fortsatt är mycket låga. Att bara 83 %
når behörighet till gymnasieskolan är långt ifrån tillfredsställande.
Sedan måste det konstateras att det är ytterst förvånande att SKL:s undersökning om eventuell
kommundelning inte överhuvudtaget omnämns i årsredovisningen. Vi utgår från att detta är
ett misstag i arbetet och inget annat.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-04-10
Ärende 54

Årsredovisning 2011 (KS/2012:66)

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

Jimmy Baker

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

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-04-10
Ärende 59

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

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

Jimmy Baker

Petja Svensson

Yngve RK Jönsson

YRKANDE
Svar på motion – Återinför Bokbussen (FP)
I ordförandeförslaget föreslås att motionen ska avvikas och detta på grund av att det i
dagsläget inte finns möjlighet inom de ekonomiska ramarna.
Vi i Folkpartiet tycker det är viktigt att satsa barnen och deras läsande. Det är redan illa att
utlåningen till förskolorna har gått ned. Det understryks vidare med att det i en
tjänsteskrivelse står att ”uppnå lika hög utlåning till förskolan som var möjlig genom
bokbussen är dock svårt eftersom avstånd och tid skapar hinder för pedagogerna”.
Att driva politik handlar om prioriteringar. Vi i Folkpartiet vill prioritera barnen. Majoriteten
tycker uppenbarligen att projekt som Residence Botkyrka där vi skattebetalare försörjer
utländska konstnärer, och diverse olika festivaler är viktigare än våra barns tidiga möten med
böcker.
Det är beklagligt att se att den politiska majoriteten i Botkyrka kommun gör den
prioriteringen. Framförallt är synd för våra barn.
Med hänvisning till det som anförs ovan yrkar Folkpartiet
Att

kommunfullmäktige bifaller motionen.

SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2012-04-10
Ärende 64

Svar på motion - Återinför bokbussen (KS/2011:260)

Moderaterna stödde förslaget att avskaffa bokbussen. Vi har gott om bibliotek i
kommunen och kostnaden att återinföra bokbussen bör ställas mot att till ingen, eller
låg, kostnad istället se till att förskolorna faktiskt besöker något bibliotek emellanåt.
Vi kan dock dela motionärens farhågor om det är så att läsningen minskar. Motionären
baserar detta på att antalet utlån från biblioteken minskar. Det finns dock andra som har
pekat på att läsningen tvärtom har ökat, men i nya medier. Barn läser idag, i en ökande
utsträckning, texter via t.ex. en dator, en pekplatta eller liknande. Det finns dessutom
givetvis inte en förskola idag som inte arbetar med böcker som ett medel för att
stimulera barnens läsning och skrivförmåga.
Vi har lagt förslag om att införa fler datorer i grundskolan och interaktiva pekplattor på
förskolan. Dessa plattformer medger fler pedagogiska lösningar för att stimulera barns
läsande och lärande.
Vi instämmer slutligen i det som ordförandeförslaget betonar, att förskolorna ytterligare
behöver stimuleras att besöka biblioteken. De allra flesta av våra förskolor ligger
dessutom på gångavstånd från ett folk- eller skolbibliotek.

Jimmy Baker

Petja Svensson

Christina Lundgren

SÄRSKILT YTTRANDE

Avsiktsförklaring Campus Fittja - ett långsiktigt samarbete med Kungl. Konsthögskolan
Folkpartiet har inga invändningar mot avsiktsförklaring mellan Botkyrka kommun och
Kungliga Konsthögskolan. Vi stödjer denna första etapp och avvaktar på handlings- och
ekonomisk plan som möjliggör det att ställa den i kontrast gentemot andra nödvändigheter.

YRKANDE
Kommunstyrelsen
2012-04-10
Ärende 70

Fair Trade City – återrapportering 2011 och plan för 2012 (KS/2012:179)

Vi har under fler år lagt motioner och yrkanden där vi tillkännagivit vår avvisande hållning till
”Rättvisemärkt” i allmänhet och Fair Trade City i synnerhet.
Det finns vidare ingen anledning att ompröva detta ställningstagande, då rättvisemärkt bl.a.
fortfarande motarbetar frihandel, uppmuntrar ineffektivt småskaligt jordbruk1, har höga
avgifter för råvaruproducenten och genererar pengar till LO:s kassa2.
Inom ramen för ”Rättvisemärkt” så försvinner upp till c:a 80% av pengarna på vägen, till
skillnad mot de utlovade noll procenten3.
När man ger en kaffeproducerande bonde i Sydamerika en bestämd summa för sitt arbete så
förbiser man ett flertal faktorer, bl.a. så tar man bort incitamenten för att utveckla och
modernisera sitt jordbruk. Idag så konkurrerar t.ex. Vietnam med billigare
produktionskostnader och ett modernare jordbruk. Jobb försvinner i t.ex. Colombia, men
uppstår i Vietnam. En fast, låg ersättning fördröjer omställningsprocessen och är dessutom en
orättvis konkurrensfördel gentemot de bönder i som inte samarbetar med Rättvisemärkt. Man
låser fast fattiga människor och länder i verksamheter utan framtidsutsikter och cementerar en
överproduktion som håller priserna nere för andra producenter. Detta är en kortsiktig lösning
som försvårar för de inblandade på längre sikt.
Den ersättning som Rättvisemärkt garanterar justeras inte heller automatiskt efter
världsmarknadspriset eller kompenserar på något sätt för andra faktorer som kan fördyra
produktionen för den enskilde.
Det finns idag s.k. ”garantipriser” mellan multinationella bolag och kaffeproducenter. De
fungerar som en slags försäkring och existerar på flera råvarumarknader4. Det behovet har
uppstått eftersom kaffepriserna fluktuerar förhållandevis kraftigt.
Kaffepriserna varierar genom en växelverkan mellan utbud och efterfrågan. Detta är i sig
självt inget ”orättvist” som bör bekämpas. Rättvisemärkt är i själva verket frihandelsfientligt
och planekonomiskt till sin natur. Dessutom cyniskt, eftersom den egentliga affärsidén är att
spela på människors samvete och ta oskäligt betalt för det.
1

http://www.sli.lu.se/pdf/AgriFood_Report20091.pdf
http://www.fairtrade.se/cldoc/348.htm
3
”Vad rättvisemärkt inte berättar”, Timbro, s. 16.
4
Booth & Wheatstone (2007) sid. 30.
2

Fortfarande så är rättvisemärkts starkaste säljargument den s.k. ”Warm glow”- effekten5,
d.v.s. genom att förbinda Botkyrka kommun till Fair Trade Citys åtaganden eller köpa
produkterna så känner många sig lite bättre, lite mer solidariska, lite mer rättvisa. Tyvärr så
gör man detta på falska grunder.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

inte förnya diplomeringen av Botkyrka som en Fair Trade City 2012 samt

att

avslå handlingsplanen för 2012.

Jimmy Baker

5

Dagens Industri, 4/11-09, s. 2.

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl 16.00-16.35
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
Nakamura Lindholm Karin, led
Olsson Bosse, led
Einarsson Mats, led
Johansson Lars, led
Dayne Stefan, led
Nyberg Peter, ers
Östlin Ebba, ers
Köse Serkan, ers
Alan Arzu, ers
Gökinan Mattias, 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

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

X
X
X
X
X
X
X
X

Peter Nyberg (S)
Petja Svensson (M)
Yngve R K Jönsson (M)

X

Christina Lundgren (M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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