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Anmälningsärenden (KOF/2020:1) 
 

Förslag till beslut 

Följande ärenden har anmälts till nämnden: 

 

Kommunfullmäktige: 

§ 5 KF 2020-02-20 Antagande av ny bolagsordning och ägardirektiv för Upplev Bot-
kyrka AB, KS/2019:481 

§ 6 KF 2020-02-20 Revidering av kommunens arkivreglemente, KS/2019:811  
§ 14 KF 2020-03-26 Beslut om att tillåta deltagande i de politiska organens sammanträ-
den på distans KS/2020:190 

 

Kommunstyrelsen:  

§ 18 KS 2020-02-14 IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2020, 
KS/2019:638 

 

Utskottet Botkyrka som organisation: 

§1 UBO 2020-02-18 Lönekartläggning 2019, KS/2020:35 
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§ 5 
Antagande av ny bolagsordning och ägardirektiv för Upp-
lev Botkyrka AB (KS/2019:481)  
Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny bolagsordning för Upp-

lev Botkyrka AB. 
2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för Upplev 

Botkyrka AB.  
3. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående 

upphör bolagsordning och ägardirektiv för Hågelbyparken AB att gälla 
i och med att fusionen mellan Hågelbyparken AB och Upplev Bot-
kyrka AB verkställts vid årsskiftet 2019/2020. 
 

Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna och Tullingepartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2020-02-03 § 13 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Upplev Botkyrka AB ägs till 100% av Botkyrka kommun. Bolagsordning 
tillsammans med ägardirektiv är bolagsstyrelsens och bolagets VD:s in-
struktion för hur bolaget ska drivas. Nuvarande bolagsordning är daterad 
2009-02-02. Nuvarande ägardirektiv är daterade 2014-03-25. 
 
Under 2019 har Botkyrka kommuns helägda bolag Upplev Botkyrka AB 
och Hågelbyparken AB genomgått en fusion där Hågelbyparken AB uppgår 
i Upplev Botkyrka AB per den 31 december 2019. Av denna anledning har 
Upplev Botkyrka AB:s bolagsordning och ägardirektiv behövt revideras.  
Förslagen till reviderad bolagsordning och ägardirektiv är utarbetade av 
kommunledningsförvaltningen i samråd med kultur- och fritidsförvaltning-
en, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och teknik- och fas-
tighetsförvaltningen. Avstämning har skett med bolagets VD. 
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 2020-02-20 Dnr   KS/2019:481  
 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-
01-20. 
 
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson 
(M) och Anders Thorén (TUP). 
 
Yrkanden 
Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag. 
 
Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson (M), med instämmande av Anders 
Thorén (TUP), hänvisar till Moderaternas förslag till beslut i kommunstyrel-
sen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande vo-
teringsproposition: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
 
Den som vill bifalla Moderaternas och Tullingepartiets förslag till beslut 
röstar nej. 
 
Voteringsresultat 
Med 53 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, bilaga 3. 
_____   
 
Expedieras till: 
Upplev Botkyrka AB 
Kultur- och fritidsnämnden 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Enhetschef kommunikation Fredrik Gladh, kommunledningsförvaltningen 
VD Krister Kalte 
Styrelseordförande Inger Ros 
Botkyrka kommuns styrdokument 
 



Bolagsordning för Upplev Botkyrka AB  
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Upplev Botkyrka AB.  
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.  
 
§ 3 Verksamhet 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla 
Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopiaområdet inom 
områdena kultur, fritid, besöksverksamhet och turism samt bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet.  
 
Bolaget ska inom ramen för den kommunala befogenheten på bästa 
sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som 
gynnar Botkyrkas medborgare och platsens utveckling.  
 
Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och i enlighet med 
kommunallagen (2017:725).   
 
§ 4 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
§ 5 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr. 
 
§ 6 Antal aktier 
 
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 
§ 7 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter 
med lägst fem och högst nio styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämman till slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse.  
 
För suppleanternas inträde i styrelsen tillämpas den ordning som 
fastställs för inkallande av ersättare i kommunens nämnder.  
 
§ 8 Firmateckning 
 



Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen 
därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot 
eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.  
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
bolagsstämman, för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse, en revisor med en suppleant.  
 
§ 10 Lekmannarevisor 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser 
kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med 
suppleant.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma ska utfärdas 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen 
ska ske brevledes eller med elektronisk post till aktieägarna.  
 
§ 12 Ärenden på bolagsstämma  
 
På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till 
behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernbalansräkning 
8. Beslut om  

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorn  
10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelse och 
eventuell styrelsesuppleant  
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 
 
§ 13 Upplösning av bolaget 
 



Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar utöver 
tillskjutet aktiekapital tillfalla Botkyrka kommun. 
 
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 
möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas i verksamheten. Exempel på sådana 
frågor är bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag.  
 
§ 15 Ändring av bolagsordning  
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. 
 
 
Denna bolagsordning beslutades av kommunfullmäktige i  
Botkyrka kommun 2020-02-20. 
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Ägardirektiv för Upplev Botkyrka AB (org. nr 556767–7876)  
 
1.  Ägare  
Upplev Botkyrka AB ägs till 100 procent av Botkyrka kommun.   
 
2. Kommunens direktivrätt m.m. 
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida 
dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller 
författning. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och ska fast-
ställas på bolagsstämman.  
 
Om Bolaget överväger att vidta någon åtgärd som kan komma att skada kommunen 
eller på något annat sätt strider mot kommunens mål, ska Bolaget innan åtgärden vid-
tas samråda med kommunen. Om parterna inte kan enas, har kommunen rätt att 
hindra att Bolaget vidtar åtgärden. 
 
3. Grundläggande utgångspunkter  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla Hågelbyparken, 
Lida Friluftsgård och Subtopiaområdet inom områdena kultur, fritid, besöksverksam-
het och turism samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, inom 
ramen för den kommunala befogenheten, på bästa sätt förvalta tillgångar och tillva-
rata de utvecklingsmöjligheter som gynnar Botkyrkas medborgare och platsens ut-
veckling.  

 
Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och i enlighet med kommunallagen 
(2017:725).  
 
I all sin verksamhet ska Bolaget eftersträva en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling. Bolaget ska verka för att Botkyrka ska upplevas som en av Sveri-
ges mest kreativa kommuner bland annat genom att möjliggöra för fler lokala krea-
tiva och kulturella idéer och aktörer att växa och bli långsiktigt hållbara. Dessa aktö-
rer ska i sin tur generera arbetstillfällen och andra kulturella och sociala värden till 
Botkyrkas medborgare. Bolaget ska vidare tillhandahålla kvalitativa upplevelser och 
infrastruktur inom kultur, natur och idrott för både kommunens medborgare och be-
sökare utifrån.  
 
Kommunala styrdokument 
Botkyrka kommuns policy och riktlinjer för kommunala bolag gäller som komple-
ment till dessa ägardirektiv för Bolaget. Bolaget är också skyldigt att i tillämpliga de-
lar förhålla sig till de kommunala styrdokument som rör Bolagets verksamhet, bland 
annat Mål och budget. 
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Samverkan med kommunen och övriga bolag 
Bolaget ska inom ramen för en fortsatt god relation upprätthålla ett nära samarbete 
med kommunen och övriga bolag som ägs av kommunen i syfte att nå en rimlig kost-
nadseffektivitet och ta tillvara möjligheter att minimera kostnaderna för hela kom-
munkoncernen. 
 
4. Verksamhetsinriktning  
Bolaget ska på olika sätt marknadsföra Botkyrka och de verksamheter som bedrivs av 
Bolaget så att dessa på ett tydligt sätt kopplas samman med Botkyrka.  

 
Bolaget ska verka för en miljömässigt hållbar verksamhet bland annat genom att un-
derlätta för intressenter i området och besökare att minska miljöpåverkan och bidra 
till en bättre miljö.  
 
Bolagets primära uppdrag är att förvalta och utveckla Hågelbyparken, Lida frilufts-
gård och Subtopiaområdet så att dessa blir kända och attraktiva för såväl kommunens 
invånare som andra grupper i och utanför kommunen. Utöver detta är det Bolagets 
uppgift att ensamt eller tillsammans med andra parter, inom Bolagets verksamhets-
område utveckla och marknadsföra olika evenemang och aktiviteter i syfte att stärka 
kommunens varumärke. Ett stort fokus bör vara att bygga upp en väl fungerande 
samverkan med olika aktörer.  
 
Bolaget ska därutöver, ensamt eller tillsammans med andra parter, utveckla och mark-
nadsföra olika evenemang och aktiviteter som dels attraherar olika målgrupper och dels 
bidrar till att utjämna skillnader mellan exempelvis stadsdelar och olika målgrupper. 
 
Lida friluftsgård 
Lida friluftsgård är Botkyrka kommuns stora friluftsområde. Friluftsgården ska vara känd 
för Botkyrkaborna och fungera året runt med olika verksamheter. Lida är portalen för fri-
lufts- och spårområdet med hela Stockholms län som upptagningsområde, med natur som 
klassats som riksintresse för friluftsområde. 
 
I uppdraget att förvalta Lida friluftsgård ingår att samarbeta med kultur- och fritidsnämn-
den avseende skötsel av skid- och motionsspår. 
 
Lida friluftsgård ska fungera som ett välkomnande och tillgängligt utflyktsmål som ska 
fyllas av en mängd evenemang i samarbete med civilsamhället. Lida friluftsgård ska i all 
marknadsföring ha Botkyrka kommun som tydlig avsändare. 

 
Subtopia 
I Subtopiaområdet ska Bolaget bygga upp och förvalta en infrastruktur med lokaler an-
passade för kulturella, kreativa och sociala näringar. Det är Bolagets uppdrag att arbeta 
för att dessa lokaler nyttjas på ett optimalt sätt. Allt nyttjande ska ske i enlighet med 
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kommunens vid var tid gällande och tillämpliga policys och riktlinjer. Verksamhet som 
bedrivs i de av Bolaget tillhandahållna lokalerna får inte strida mot demokratiska värde-
ringar. Bolaget ska tillse att verksamheterna respekterar och ställer sig bakom grundläg-
gande demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlik-
het och mänskliga rättigheter.     
 
Inom området ska Bolaget vidare bygga upp ett kluster av olika aktörer som verkar för 
kulturella, kreativa och sociala näringar. Dessa aktörer ska dels bidra till att skapa arbets-
tillfällen till kommunen och dels ge ett rikt utbud av olika kulturinriktningar och andra 
värden som direkt och indirekt vänder sig till kommunens invånare. En viktig funktion 
för Bolaget är att stödja och samordna områdets aktörer utifrån aktörernas behov och ut-
vecklingspotential så att de blir långsiktigt hållbara.  

 
Hågelbyparken 
Hågelby ska vara en viktig mötesplats för Botkyrkaborna och ett besöksmål av regional 
betydelse. Det är Bolagets ansvar att förvalta och utveckla Hågelbyparken så att den kan 
fortsätta att vara en attraktiv plats för besökare. 
 
Botkyrka kommun upplåter Hågelby gård med tillhörande markområden till Bolaget. Bo-
laget ska mot en ersättning från kommunen sköta park och övrig mark på ett sätt som gör 
platsen till en attraktiv mötesplats för såväl kommunens invånare som övriga besökare. 
Vidare ska Bolaget verka för att de byggnader som finns på området används för olika 
ändamål så att dessa nyttjas på bästa sätt. Genom att erbjuda besökare en öppen och till-
gänglig park ska Bolaget bidra till att marknadsföra Hågelbyparken som utflyktsmål och 
Botkyrka kommun som besökskommun.  
 
5. Ekonomiska riktlinjer  
För det uppdrag som kommunen givit Bolaget ska kommunen betala en uppdragser-
sättning till Bolaget som bygger på de kostnader som Bolaget har för att driva denna 
verksamhet. Storleken på ersättningen ska regleras i ett avtal som träffas mellan kom-
munen och Bolaget. För övriga verksamheter som Bolaget bedriver förutsätter kom-
munen att samtliga kostnader täcks genom intäkter. 
 
Bolaget har att förhålla sig till det effektiviseringskrav som gäller för kommunens 
egen verksamhet. Bolaget ska vidare arbeta med att ta fram förslag till ytterligare 
möjliga effektiviseringar inom bolagets verksamhetsområde.  
   
Finansiering  
Bolaget ska i sin finansiella hantering ingå i kommunens koncernkonto. Upplåning 
ska, om inte särskilda skäl föreligger, ske genom kommunens internbank. Bolagets 
upplåningsram fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslutet om 
budget efter en framställan som görs av Bolaget. Räntan som Bolaget betalar för sin 
upplåning i internbanken ska grundas på en marknadsmässig prissättning och ger en 
kostnadstäckning för kommunens kostnader för upplåningen och de risker som kom-
munen tar.  
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6. Informationsskyldighet  
Bolaget är skyldigt att fortlöpande inkomma med information och dokument i enlig-
het med gällande policy och riktlinjer för kommunala bolag samt uppdragsavtalet.  
 
7. Underställningsplikt  
Bolaget ska få kommunfullmäktiges godkännande i frågor av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt såsom, men inte uteslutande:  
 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
• förvärv eller försäljning av fastigheter  
• ändring av aktiekapital  
• förvärv av aktier i andra bolag  
• förändring av Bolagets verksamhetsinriktning  
• beslut som väsentligen påverkar Bolagets eller koncernens ekonomi eller 

medför annan risk 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.  
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§ 6 
Revidering av kommunens arkivreglemente (KS/2019:811)  
 
Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till arkivreglemente. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2020-02-03 § 14 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Kommunens arkivreglemente från 2009-06-16 (dnr KS/2009:244) har upp-
hört att gälla. Det nu föreliggande förslaget innehåller inga större sakliga 
förändringar men innehållsmässigt har omfattande förtydliganden gjorts av-
seende ansvarsfördelning mellan kommunens myndigheter och arkivmyn-
digheten samt arkivmyndighetens tillsynsskyldighet. Förslaget till arkivreg-
lemente svarar därmed bättre mot gällande lagstiftning och kraven på god 
offentlighetsstruktur. 
 
I reglementet stadfästs även att bevarande av kommunens allmänna hand-
lingar ska huvudsakligen ske digitalt och därmed möjliggöra myndigheter-
nas fortsatta digitalisering. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
12-20. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Botkyrka kommuns styrdokument 
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ARKIVREGLEMENTE 
 

Följande regler gäller för den kommunala arkivvården tillsammans 
med Arkivlagen (1990:782), Arkivförordningen (1991:446), Tryckfri-
hetsförordningen och Sekretesslagen (1980:100). 

Reglementets tillämpning 
 
§ 1  
Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordning-
en (1991:446) gäller inom Botkyrkas kommun följande reglemente, 
som meddelats med stöd av 16 § arkivlagen. 
 
Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndig-
heter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och 
övriga nämnder med underställda organ samt kommunfullmäktiges 
revisorer. 
 
Vad som enligt detta reglemente gäller för myndigheter ska även 
gälla för: 

• enskilda organ som avses i 2 kap 3§ offentlighets- och  
sekretesslagen (2009:400), i vilka kommunen utövar ett rätts-
ligt bestämmande inflytande, 

• enskilda organ som avses i 2 §, för vilka kommunen fullgör 
funktionen som arkivmyndighet, 

• enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett  
beslut av fullmäktige med stöd av 2 kap 3§ fjärde stycket  
offentlighets- och sekretesslagen, samt 

• enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt ett be-
slut av fullmäktige med stöd av 3 § lagen (1994:1383) om 
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än 
myndigheter för förvaring. 
 

 
2 § 
I fråga om juridiska personer som omfattas av 2 kap 3§ offentlighets- 
och sekretesslagen, i vilka kommunen och andra kommuner och/eller 
landsting tillsammans utövar rättsligt bestämmande inflytande, be-
stämmer arkivmyndigheten tillsammans med de andra kommunerna 
om vilken kommuns arkivmyndighet som ska utöva tillsyn och ta 
emot arkiv enligt arkivlagen. 
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3 § 
Arkivmyndigheten utfärdar anvisningar om tillämpningen av dessa fö-
reskrifter. Reglementet och anvisningarna är teknikneutrala om inget 
annat nämns. 
Med arkiv menas, enligt Arkivlagen 3§, myndighetens samlade be-
stånd av allmänna handlingar. 
 
4 § 
Bestämmelser om arkivmyndighetens tillsyn finns i arkivlagen och 
arkivförordningen. Arkivmyndigheten ska regelbundet inspektera 
myndigheterna och får i samband med inspektion förelägga myndig-
het att åtgärda brister som konstaterats utifrån gällande regelverk. 
Arkivmyndigheten kan anmäla missförhållande som konstaterats vid 
inspektion till kommunens revisorer. 
Arkivmyndigheten har rätt att, i särskilda fall, ensidigt besluta om 
övertagande av arkivmaterial från myndigheter som står under dess 
tillsyn. 
 
5 § 
Riksarkivets föreskrifter inom följande områden ska tillämpas när det 
gäller tekniska krav: 
a. arkivlokaler 
b. papper, mikrofilm, ritfilm, skrivmedel, förvaringsmedel, kopiatorer, 
faxar och skrivare 
c. bindning av handlingar 
d. analoga ljud- och bildupptagningar 
 
6 § 
Myndigheten ska i tillämpliga delar följa kommunens gällande stan-
darder inom området informationshantering. 
 
Arkivmyndigheten 
7 § 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Botkyrka kommun och 
kommunarkivet är dess verkställande förvaltning. 
Kommunarkivets bestånd utgör del av Botkyrkas och Sveriges kul-
turarv och är därmed en omistlig del av dess historia. Botkyrka kom-
muns arkiv ska vårdas, göras tillgänglig och säkerställas för framti-
den. 
 
Ansvar och hantering  
8 § 
Handlingar som myndigheten upprättar ska framställas och hanteras 
så att de kan läsas, återsökas och göras tillgängliga under den tid de 
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ska bevaras. I förekommande fall ska hänsyn tas till möjligheten att i 
framtiden överföra uppgifterna till annan databärare. 
  
9 § 
Myndigheten ska fastställa ansvarsfördelning avseende hanteringen 
av allmänna handlingar och arkiv. I detta ingår att utse en arkivan-
svarig med samordningsansvar inom området. Den arkivansvarige är 
kontaktperson gentemot arkivmyndigheten. 
 
10 § 
Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och plan-
eras. Handlingarna ska hanteras och struktureras på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
 
11 § 
Myndigheten ska beakta konsekvenserna för sin hantering av all-
männa handlingar när organisation eller arbetssätt ändras och ska 
vid behov rådgöra med arkivmyndigheten. 
 
12 § 
Myndigheten ska i god tid rådgöra med arkivmyndigheten om verk-
samhet avses bli överförd till ett enskilt organ. Det samma gäller inför 
beslut om förändringar som medför att kommunen förlorar sitt rättsligt 
bestämmande inflytande i ett bolag, en stiftelse eller en ekonomisk 
förening. 
 
13 § 
Myndigheten ansvarar för arkiv eller delar av arkiv som övertagits 
från en annan myndighet, t ex en föregångare. 
 
14 § 
Myndighet som överlåter delar av arkivhanteringen till annan myn-
dighet eller enskild ska skriftligt reglera villkoren. 
 
15 § 
Arkivmyndigheten beslutar om arkivansvar för information i kommu-
nens centrala digitala system. Arkivmyndigheten kan även besluta 
om arkivansvar för information i övriga digitala system som används 
av mer än en myndighet i kommunen. Övriga myndigheter har an-
svar för att redovisa den information som tillkommer i den egna verk-
samheten i sin informationsredovisning. 
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Arkivering av allmänna handlingar 
16 § 
Myndigheten ska sträva efter att bevara digitalt skapad information i 
digital form. Analog arkivering kan ske om det föreligger t ex juridiska 
eller ekonomiska skäl för detta. 
  
17 § 
Regler om arkivering av allmänna handlingar finns 3 § arkivförord-
ningen. Myndigheten ska förutom allmänna handlingar arkivera såd-
ana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § 
tryckfrihetsförordningen (1949:105), om de är av betydelse för myn-
dighetens verksamhet, allmänhetens insyn, rättsskipning, förvaltning 
eller forskning. 
 
18 § 
Handlingar som inte är allmänna och som inte ska arkiveras enligt 2 
§ ska rensas ut. 
 
19 § 
Arkivmyndigheten skall kunna ta emot arkiv från enskilda, föreningar 
eller bolag med anknytning till Botkyrka. 
 
Förvaring och skydd 
20 § 
Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas 
så att den fysiska och logiska beständigheten bibehålls. 
 
21 § 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndighet-
en förvarar. 
 
22 § 
Myndighet som avser att bygga ny arkivlokal, bygga om befintlig ar-
kivlokal eller hyra sådan lokal ska innan arbetet påbörjas rådgöra 
med arkivmyndigheten. 
 
23 § 
Innan en arkivlokal tas i bruk, ska den godkännas av arkivmyndig-
heten. Detta gäller även innan en arkivlokal tas i bruk efter ombygg-
nad. 
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24 § 
Arkivmyndigheten får godkänna en lokal som inte till alla delar upp-
fyller kraven i föreskrifterna, om det finns kompenserande åtgärder 
som ger handlingarna motsvarande skydd. 
 
25 § 
Arkiverade analoga handlingar ska förvaras i arkivlokal som god-
känts av arkivmyndigheten enligt 4 § eller i förvaringsskåp som ger 
motsvarande skydd. Med detta menas bland annat skydd mot brand, 
vatten- och klimatskador, skadedjur samt mot tillgrepp och obehörig 
åtkomst. Detta gäller inte handlingar med två års gallringsfrist eller 
kortare. 
 
26 § 
Myndigheten ska använda godkända aktomslag och arkivboxar. 
Detta gäller inte handlingar som ska gallras. 
 
27 § 
Myndighetens förvaring av digital information ska följa kommunens 
riktlinjer för informationssäkerhet. 
 
Gallring 
28 § 
Med gallring avses att förstöra allmänna handlingar. 
Att förstöra allmänna handlingar i samband med konvertering eller 
migrering räknas som gallring om detta medför: 
- informationsförlust, 
- förlust av möjliga sammanställningar, 
- förlust av sökmöjligheter eller 
- förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 
 
29 § 
Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning el-
ler beslut av arkivmyndigheten. Utgångspunkt är dock att allmänna 
handlingar ska bevaras. 
 
30 § 
Myndigheten ska fortlöpande se över möjligheterna till gallring. 
 
31 § 
Myndigheten ska utan dröjsmål förstöra handlingar för vilka gallrings-
fristen har löpt ut. Verkställande av gallring kan senareläggas om det 
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finns särskilda skäl för detta. Myndigheten ska då rådgöra med ar-
kivmyndigheten. 
 
32 § 
Gallring ska ske under kontrollerade former. 
 
Informationsredovisning 
33 § 
Myndigheten ska upprätta en informationsredovisning där myndig-
hetens handlingar redovisas i en struktur som utgår från verksam-
hetens processer. Informationsredovisningen ska utgå från en 
kommungemensam klassificeringsstruktur som beslutas av arkiv-
myndigheten. 
 
34 § 
Informationsredovisningen ska göra det möjligt att 
a. skapa sammanhängande och effektiva lösningar för informations-
hantering 
b. förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar, 
c. söka och ta fram handlingar samt 
d. hantera och förvalta handlingar 
  
35 § 
Informationsredovisningen ska bestå av uppgifter som ska kunna 
presenteras som 
a. en arkivbeskrivning 
b. en klassificeringsstruktur 
c. hanteringsanvisningar 
d. en bevarandeförteckning 
 
36 § 
Informationsredovisningen ska föras fortlöpande. 
 
37 § 
När en ny klassificeringsstruktur upprättas ska den godkännas av ar-
kivmyndigheten innan den fastställs av myndigheten. 
 
Överlämnande och återlämnande 
38 § 
Myndigheten ska efter överenskommelse överlämna handlingar till 
arkivmyndigheten. 
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39 § 
Överenskommelsen mellan arkivmyndigheten och överlämnande 
myndighet ska reglera formerna för överlämnandet och för ersättning 
till arkivmyndigheten för dess kostnader för att bevara, vårda och till-
handahålla handlingarna samt för kostnader i samband med överta-
gandet. 
 
40 § 
Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis 
överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som 
omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen ska arkivet 
överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verk-
samheten, om ej annat överenskommits med arkivmyndigheten en-
ligt 1 §. Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter ska be-
rörda myndigheter rådgöra med arkivmyndigheten om hur arkivet ska 
hanteras. 
 
41 § 
Om en myndighet upphör och dess verksamhet inte överförs till an-
nan kommunal myndighet i enlighet med 3 §, ska arkivet inom tre 
månader överlämnas till arkivmyndigheten. 
 
42 § 
Följande handlingstyper får överlämnas eller återlämnas: 

• skolhälsovårdsjournaler får överlämnas till annan myndighet 
inom kommunen när en elev byter skola. 

• skrivningar och prov inom skolans område får återlämnas till 
elev 

• handlingar eller arbetsprov som inlämnats i samband med an-
sökan om tjänst, stipendier eller liknande och som är gall-
ringsbara får återlämnas till den som har ingivit dem, dock ti-
digast när gallringsfristen löpt ut. 

• personalhandlingar som inte omfattas av sekretess får över-
lämnas till annan myndighet inom kommunen när en anställd 
byter arbetsplats. 

• handlingar som ingår i ett ärende, projekt eller motsvarande 
där flera myndigheter inom kommunen har gemensam hante-
ring får överlämnas till den myndighet inom kommunen som 
berörda myndigheter utser till ansvarig för arkivering. Över-
lämnandet ska regleras i en skriftlig överenskommelse. 

 
Överlämnande och återlämnande ska dokumenteras i myndighetens 
informationsredovisning. 
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Utlån 
43 § 
Myndigheten får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga 
myndigheter för tjänsteändamål. Med myndighet likställs enskilda or-
gan som avses i 1 kap 1–2§§. Utlåning av originalhandlingar ska 
dock begränsas så långt detta är möjligt. 
 
44 § 
Lån ska tidsbegränsas och myndigheten ska kontrollera att handling-
arna återlämnas. 
 
45 § 
En förutsättning för utlån är att utlämnande av handlingar kan ske en-
ligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. 
 
46 § 
Utlån för annat ändamål än vad som avses i 1§ får endast ske efter 
medgivande av arkivmyndigheten. 
 
_____ 
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§ 14   
Beslut om att tillåta deltagande i de politiska organens sam-
manträden på distans (KS/2020:190) 
 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får avgöras utan beredning i nämnder-
na. 

2. Kommunfullmäktige antar förslag till beslut om att tillåta deltagande i samman-
träden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämn-
der, råd, utskott, beredningar och kommissioner. 

3. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att ny § 15 läggs till enligt 
följande med anledning av beslutet: 

Ledamöter och ersättare får deltaga i kommunfullmäktiges sammanträden 
på distans om särskilda skäl föreligger. Ordföranden bestämmer om en le-
damot eller ersättare får deltaga på distans. 
Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och deltaga på lika villkor. 
Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet 
anmäla till kommunfullmäktiges sekreterare vilka ledamöter och ersättare 
som avser att deltaga på distans. Ordföranden får besluta om undantag från 
denna regel. 
Ledamöter och ersättare som avser att deltaga på distans ska i god tid före 
sammanträdet ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tek-
niska kraven går att möta. 
Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns 
en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller er-
sättare förlorar internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tek-
niska förutsättningarna för att deltaga i sammanträdet avgör ordföranden 
när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan rådgöra med respektives par-
tis gruppledare för att avgöra när en närvarojustering är lämplig. Närvaro-
justeringen får då ske även under ett pågående ärende. 
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen 
där denne befinner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del 
av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanfattning 

I dagsläget har inte kommunfullmäktige fattat beslut om att ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar 
och kommissioner får delta i sammanträden på distans. Nu föreslås att det beslutas om 
en sådan möjlighet på nedan angivna villkor. 
Förslaget är att ledamöter och ersättare får delta i kommunfullmäktiges, kommunstyrel-
sens och övriga nämnders, rådens, utskottens, beredningarnas och kommissionernas 
sammanträden på distans om särskilda skäl föreligger. Presidiet eller motsvarande be-
stämmer om en ledamot eller ersättare får delta på distans. 
Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 
Respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla till nämndsekreterare 
eller motsvarande vilka ledamöter och ersättare som avser att delta på distans. Ordfö-
rande får besluta om undantag från denna regel. 
Ledamöter och ersättare som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet 
ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven är uppfyllda. 
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att säkerställa att det finns 
en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att 
delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan 
rådgöra med respektive partis gruppledare eller motsvarande för att avgöra när en när-
varojustering är lämplig. Närvarojustering får då ske även under ett pågående ärende. 
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen där denne be-
finner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sam-
manträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Yrkande 

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet kan behandlas utan att ärendet har beretts 
av berörd nämnd och finner att kommunfullmäktige beslutar godkänna detta. 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandens för-
slag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
_____ 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Samtliga råd 
Samtliga utskott 
Samtliga beredningar 
Samtliga kommissioner 
Botkyrka kommuns författningssamling 
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning  
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
Antalet ledamöter (5 kap. 5-8 §§ KL) 
 
§ 1 
Fullmäktige har 75 ledamöter.  
  
I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om antalet ersättare.  
 
Ordförande och vice ordförande (5 kap. 11 § KL) 
 
§ 2 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland leda-
möterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsam-
mans utgör fullmäktiges presidium.  
 
Presidiet väljs vid det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 
 
Presidiet väljs för hela mandatperioden. 
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sam-
manträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
§ 3 
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den som har varit leda-
mot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem vara ål-
derspresident. 
 
§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
resten av tjänstgöringstiden. 
 
Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresi-
denten ordförandens uppgifter. 
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Presidiets uppdrag 
 
§ 5 
Presidiet ska utifrån ett fullmäktigeperspektiv ansvara för att utveckla lokaldemo-
krati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen. Pre-
sidiet ansvarar även för att främja ett jämställt deltagande. Arbetet ska stärka full-
mäktige som beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet i hela organisation-
en samt utveckla kvaliteten i det politiska beslutsfattandet.  
 
Presidiet upprättar erforderliga kontakter med kommunstyrelsen och gruppledarna 
för att på ett adekvat sätt genomföra sitt uppdrag. 
 
Vid sammanträde med kommunfullmäktige ansvarar presidiet för de handhavand-
en som måste göras centralt i det tekniska it-stöd som finns för inloggning, talar-
ordning och talartid samt omröstning. 
 
Tid och plats för sammanträden (5 kap. 12, 13 och 15 §§ KL) 
 
§ 6 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad med undantag för juli och 
augusti. För varje år vid sammanträdet i november bestämmer fullmäktige dag och 
tid för sammanträdena.  
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden 
för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 
 
§ 7 
Extra sammanträden hålls på tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden. Be-
gäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som man vill att fullmäktige 
ska behandla vid det extra sammanträdet. 
 
§ 8 
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordföran-
dena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller ti-
den för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 
lämpligt sätt. 
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§ 9 
Fullmäktiges presidium bestämmer på vilken plats fullmäktiges sammanträden ska 
äga rum. Presidiet ansvarar även för att underrätta ledamöter och ersättare på 
lämpligt sätt.  
 
§ 10 
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. 
 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska be-
handlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföran-
den inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen samt på 
webbplatsen. 
 
Placering  
 
§ 11 
Ordförande låter upprätta en plan över fullmäktiges sammanträdeslokal och anger 
däri bestämda platser för presidiet, ledamöterna, ersättare, sekreteraren samt öv-
riga som äger delta i fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges ledamöter ska pla-
ceras partivis. 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
 
§ 12 
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta samman-
trädesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 
 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sam-
manträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte ut-
färdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersät-
tare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 
det fortsatta sammanträdet. 
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Ärenden och handlingar till sammanträden 
 
§ 13 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 
 
§ 14 
Kommuntyrelsens och övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas leda-
möter och ersättare före sammanträdet.  
 
Kungörelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje 
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sam-
manträdet.  
 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  
 
Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL) 
 
§ 15 
Ledamöter och ersättare får deltaga i kommunfullmäktiges sammanträden på di-
stans om särskilda skäl föreligger. Ordföranden bestämmer om en ledamot eller 
ersättare får deltaga på distans. 
Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i re-
altid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och del-
taga på lika villkor. 
Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet an-
mäla till kommunfullmäktiges sekreterare vilka ledamöter och ersättare som avser 
att deltaga på distans. Ordföranden får besluta om undantag från denna regel. 
Ledamöter och ersättare som avser att deltaga på distans ska i god tid före sam-
manträdet ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven 
går att möta. 
Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en sta-
bil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för 
att deltaga i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordfö-
randen kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en när-
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varojustering är lämplig. Närvarojusteringen får då ske även under ett pågående 
ärende. 
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen där 
denne befinner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekre-
tessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Anmälan av förhinder och inkallande av ersättare (5 kap. 17-21 §§ KL) 
 
§ 16 
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.  
 
§ 17 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. Parti-
växling är inte tillåtet i fullmäktige. 
 
Ledamöter och ersättare är skyldiga att anmäla till presidiet om ledamoten eller 
ersättaren avbryter sin tjänstgöring. 
 
§ 18 
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 
 
§ 19  
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänst-
göra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 
kan inträde eller utträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Upprop 
 
§ 20 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 
 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 
 
Vid sammanträdets början registreras varje ledamots och ersättares närvaro i det 
tekniska it-stöd som finns på plats genom inloggning. Varje ledamot och ersättare 
som ska närvara vid mötet, även ersättare som inte tjänstgör, ska logga in på en 
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handenhet innan mötet. Varje ledamot och ersättare i kommunfullmäktige har 
varsin handenhet.  
 
Om tekniken inte fungerar används i andra hand en manuell rutin. I början av 
sammanträdet uppropas samtliga ledamöter och ersättare samt de ersättare som 
står i tur att att tjänstgöra i ledamots ställe. Ersättare som är närvarande men inte 
tjänstgörande uppropas också. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Inloggning respektive upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdes-
dag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 
 
Protokolljusterare (5 kap. 69 § KL) 
 
§ 21 
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet. 
 
Sedan upprop har skett enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande 
fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 
Turordning för handläggning av ärendena 
 
§ 22 
Fullmäktige behandlar ärendena i den ordning som de har tagits upp i kungörel-
sen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 
som inte finns med i kungörelsen. 
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende för att återuppta 
det senare under sammanträdet. 
 
Yttranderätt vid sammanträden (4 kap. 22 och 24 §§, 5 kap. 32, 40, 41, 63 och 
64 tredje stycket §§ KL) 
 
§ 23 
Ersättare i kommunfullmäktige får yttra sig vid fullmäktiges sammanträden. 
 
Kommunalråd äger rätt att yttra sig och delta i överläggningarna vid fullmäktiges 
sammanträden.  
 
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd får delta i överläggningen i ären-
den som rör nämndens verksamhetsområde. 
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Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en 
fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 
 
§ 24 
Revisorerna och de sakkunniga ska ges tillfälle att delta i överläggningen när full-
mäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 
 
Revisorerna och de sakkunniga får delta i överläggningen, när fullmäktige behand-
lar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvalt-
ning. 
 
§ 25 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 
behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigebe-
redningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar 
vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordfö-
randen i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommuner-
na för att lämna upplysningar vid sammanträdena.   
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upp-
lysningar på ett sammanträde får yttra sig. 

 
§ 26 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 
 
Talarordning och ordningen vid sammanträden 
 
§ 27 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordningen i  
vilken hen anmält sig och blivit uppropad. Den som vill delta i överläggningarna 
genom att begära ordet gör det i första hand med stöd av det tekniska it-stödet via 
sin handenhet.  
 
Om tekniken inte fungerar får den som har rätt att delta i fullmäktiges överlägg-
ningar ordet i den ordning hen har anmält sig och blivit uppropad. 
 
Särskilda talartider gäller för beslutsärenden, motioner, interpellationer och enkla 
frågor. 
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Ärenden  
Föredragande: 3 min 
Fri debatt: Ledamot eller ersättare som vill delta i överläggningen får tre minuter 
talartid. 
 
Motioner 
Motionär: 3 min 
Svarande: 3 min 
Motionär: 2 min 
Svarande 2 min 
Fri debatt: Ledamot eller ersättare som vill delta i överläggningen får tre minuter 
talartid. 
 
Interpellationer 
Interpellant: 3 min 
Svarande: 3 min 
Interpellant: 2 min 
Svarande: 2 min 
Interpellant: 1 min 
Svarande: 1 min 
Fri debatt: Ledamot eller ersättare som vill delta i överläggningen får en minuts ta-
lalrtid. 
 
Enkla frågor 
Frågeställaren: 2 min 
Svarande: 2 min 
Frågeställaren: 1 
Svarande: 1 min 
 
Fullmäktiges ordförande tar fram särskild talarordning och särskilda talartider för 
den årliga budgetdebatten. 
 
Talartiden och repliktiden sköts via systemet som även visar på skärmen vem som 
för tillfället har ordet.  
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort in-
lägg på högst en minut för en replik med anledning av vad en talare anfört.  
 
Replik under fri debatt får endast begäras av den som blivit apostroferad av före-
gående talare. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran 
om att få göra inlägget framställs. Vid replikskifte gäller två repliker för vardera ta-
lare på en minut. Åter fri debatt enligt talarlistan efter avslutat replikskifte.  
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Företrädesrätt gäller för föredragande för att vid behov kunna lämna upplysningar 
eller synpunkter.  
 
Fullmäktiges presidium äger rätt att ta initiativ att föreslå fullmäktige att besluta om 
att ändra talartid och talarordning.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter till-
sägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen av-
bryta en talare under hens anförande. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 
 
Yrkanden 
 
§ 28 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföran-
den igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrolle-
rar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäk-
tige beslutar medge det enhälligt. 
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yr-
kande avfatta det skriftligt, undertecknat med namn, partibeteckning och vilken 
punkt på dagordningen som yrkandet berör. 
 
Deltagande i beslut (4 kap. 25 § första stycket KL) 
 
§ 29 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ord-
föranden, innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 
 
Omröstningar (4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54–56 och 58 §§ KL, samt 2 § 
lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 
 
§ 30 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet.  
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Om omröstning begärs sker det i första hand med stöd av ett it-system och det är 
enbart ledamöter och tjänstgörande ersättare som får rösta. Presidiet förbereder 
voteringen i it-systemet samt den voteringsproposition som ordföranden föreslår. 
När allt är inlagt i systemet läser ordföranden upp voteringspropositionen och ger 
därefter klartecken till ledamöterna och tjänstgörande ersättare att rösta genom att 
använda sina handenheter. När alla röstberättigade har röstat förklarar ordföran-
den att voteringen är avslutad. Presidiet redovisar sedan resultatet av omröstning-
en.  
 
Om tekniken inte fungerar sker omröstningen manuellt. Omröstningarna genom-
förs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt 
uppropslistan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart. 
 
Val 
 
§ 31 
En valsedel som lämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser och vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig 
 
• om den innehåller namnet på någon som inte är valbar, 
  
• om den innehåller flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 
• om den innehåller ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
 
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt val-
sätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Motioner (5 kap. 22 § 2 p KL) 
 
§ 32 
En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen 
av olika slag får inte tas upp i samma motion. 
  
En motion väcks genom att den ges in till kommunledningsförvaltningen senast två 
dagar innan fullmäktige sammanträder eller lämnas vid ett sammanträde med 
fullmäktige.  
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har be-
retts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober.  
 
Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att den väck-
tes ska fullmäktige antingen avskriva motionen från vidare handläggning eller be-
sluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den åter 
ska redovisas för fullmäktige.  
 
Initiativrätt för bolag och stiftelser (10 kap. 3-4 § och 5 kap. 22 § 5 p KL) 
 
§ 33  
Styrelsen i ett sådant bolag eller stiftelse som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ KL får 
väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget eller stiftelsen är 
skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.   
 
Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL) 
 
§ 34 
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in 
till kommunledningsförvaltningen senast två dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 
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Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före 
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 
eller 4  §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
 
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan 
nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av 
sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.   
 
Fullmäktiges ordförande får interpelleras om angelägenheter som rör fullmäktiges 
arbete.  
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträ-
det eller inte.   
 
Frågor (5 kap. 64 § KL) 
 
§ 35 
En fråga ska  
  
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
- den ska - för att ingå i kompletteringshandlingarna til kommunfullmäktige - ges in 

till kommunledningsförvaltningen senast dagen före det sammanträde då den 
avses ställas. 
 

Vad som sägs i 5 kap. 59 och 61-63 §§ KL gäller i tillämpliga delar också på fråga. 
Svar på frågan behöver dock inte vara skriftlig. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Endast frågeställaren och den som frågan riktar sig till deltar i överläggningen. 
 
Beredning av ärenden (5 kap. 26-36 §§ KL) 
 
§ 36 
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Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur ärenden 
som fullmäktige ska behandla ska beredas. 
 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att be-
sluta om remiss av sådana ärenden. 
 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktige-
ärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet 
samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 
 
Återredovisning från nämnderna (6 kap. 5 § KL) 
 
§ 37  
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredo-
visning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 
respektive nämnds reglemente.   
 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24 och 32 § KL) 
 
§ 38   
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Godkän-
nande av årsredovisningen ska ske innan fullmäktige tar ställning till frågan om 
ansvarsfrihet. 
 
Valberedning 
 
§ 39 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valbe-
redning för den löpande mandatperioden. 
 
Valberedningen består av sju ledamöter och lika många ersättare. 
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningens leda-
möter bör väljas bland fullmäktiges ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska be-
handla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyll-
nadsval som inte är ordförandeval. 
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående bered-
ning. 
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Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 
Beredning av revisorernas budget 
 
§ 40   
Presidiet bereder revisorernas budget. 
 
Justering av protokoll (5 kap. 69-70 §§ och 8 kap, 12 § KL) 
 
§ 41 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av för-
handlingarna som hen har lett.  
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para-
grafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
 
Reservation (4 kap. 27 § KL) 
 
§ 42 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera re-
servationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekrete-
raren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som re-
servationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
En ledamot har rätt att lämna ett särskilt yttrande som biläggs protokollet. Yttran-
det ska lämnas till sekreteraren före protokollsjusteringen. Dessutom har en leda-
mot rätt att få intaget en kort meningsyttring i protokollet (en protokollsanteckning). 
 
Expediering och publicering 
 
§ 43 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som be-
rörs av besluten i protokollet.  
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela proto-
kollet. 
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Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige be-
slutar annat. 
 
§ 44  
Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande 
även inom samma tid publiceras på kommunen webbplats.    
 
_____ 
 
Denna arbetsordning träder i kraft den 26 mars 2020. 
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Referens Mottagare 
Mikael Öhlund 

mikael.ohlund@botkyrka.se 

Kommunstyrelsen 

IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2020 
Diarienummer: KS/2019:638 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer 2020 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-
servicenivåer enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1, Service Nivå Överenskommelse Verk-
samheten och IT (SNÖVIT).  

Sammanfattning 

Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell för IT fattades 
av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557).  

Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av IT-prislista IT-
tjänstekatalog, och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 2016-01-09, § 18 
(KS/2016:803).  

Förutsättningar pris och volym 
Inför 2020 räknas tjänstepriserna upp enligt förutsättningar för mål och budget 2020 
med plan för 2021–2023.  

1,3% indexuppräkning enligt budgetanvisning för intäktsfinansierad verksamhet, vilket 
innebär samma 2% effektiviseringskrav som gäller för anslagsfinansierad verksamhet. 
Volymförändringarna på samtliga tjänster är mindre en 10% och volymjusteras inte. 
2019 års beslut om att kostnaden för tillvalet ”lokalserverdrift” ska subventioneras med 
1,3 miljoner kronor för de förvaltningar som använder denna tjänst genom att samtliga 
förvaltningar får sänkt servicenivå i supporten kvarstår. 

Kostnadsjämförelse och effektiviseringar 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, KS/2016:803, ska en kostnadsjämförelse och analys 
göras av SNÖVIT. Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av Botkyrka 
kommun lämnat en rapport (bilaga 2).  
 
IT-kostnadsanalysen har som syfte att ge beslutsfattare inom kommunen en helhetsbild 
kring IT-kostnaderna och en jämförelse mot andra aktörer inom offentlig sektor.  
 
Extern kostnadsjämförelse av ESV visar att SNÖVITs tjänstekostnader ligger lågt i 
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förhållande till jämförda myndigheters nyckeltal. Drygt 2/3 produktionskostnad är från 
underleverantörer dvs LOU upphandlade. Därför är det inte möjligt att effektivisera 
ytterligare genom att konkurrensutsätta tjänster 1–1 då jämförda myndigheter 
upphandlar från samma ramavtal. 

Konkurrensutsättning av tjänster föreslås trots detta för att möta den snabba 
digitaliseringen. 

Principer för nyttjande av molntjänsten Office 365 
Botkyrka kommun har sedan år 2018 använt kontorsstödstjänsten Office 365 som 
tillhandahålls av den globala molntjänstleverantören Microsoft.   

Flera myndighetsuttalanden, med olika innebörd, om lämpligheten att använda 
molntjänster i offentlig verksamhet har publicerats. Myndighetsuttalandena har dock 
kulminerat, tvärvänt och i viss mån kuvat diskussionen om lämpligheten att använda 
molntjänster sedan regelverket Cloud Act infördes år 2018. 

Kommunledningsgruppen fastställde 19 februari 2019 ”PM informationssäkerhet 
SNÖVIT 2020” som svar på detta.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Beslutet medför ekonomisk konsekvens i form av en 1,3% indexuppräkning enligt 
budgetanvisning för intäktsfinansierad verksamhet. 

 

 

Leif Eriksson   Andreas Dahlgren,  

kommundirektör  kommunikations- och  
digitaliseringsdirektör 

    
 

Bilagor 
Bilaga 1 - IT-prislista med IT-tjänstekatalog och IT-servicenivåer2020. 

Bilaga 2 - Extern kostnadsjämförelse enligt ESV nyckeltal. 

Bilaga 3 - PM informationssäkerhet SNÖVIT 2020. 

_________ 
Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Övriga nämnder och förvaltningar 

Andreas Dahlgren, kommunikations- och digitaliseringsdirektör  
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§ 18 
IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2020 
(KS/2019:638)  
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer 2020 års IT-prislista med IT-tjänstekatalog 
och IT-servicenivåer enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1, Service Nivå 
Överenskommelse Verksamheten och IT (SNÖVIT).  
 
Sammanfattning 
Beslut om principer för uppbyggnad av ny tjänstekatalog och prismodell 
för IT fattades av kommunstyrelsen 2014-11-10, § 18 (KS/2014:557).  
Beslut om process för löpande styrning och årlig revidering av IT-prislista 
IT-tjänstekatalog, och IT-servicenivåer fattades av kommunstyrelsen 
2016-01-09, § 18 (KS/2016:803).  

Förutsättningar pris och volym 
Inför 2020 räknas tjänstepriserna upp enligt förutsättningar för mål och 
budget 2020 med plan för 2021–2023.  

1,3% indexuppräkning enligt budgetanvisning för intäktsfinansierad 
verksamhet, vilket innebär samma 2% effektiviseringskrav som gäller för 
anslagsfinansierad verksamhet. Volymförändringarna på samtliga tjänster 
är mindre en 10% och volymjusteras inte. 2019 års beslut om att 
kostnaden för tillvalet ”lokalserverdrift” ska subventioneras med 1,3 
miljoner kronor för de förvaltningar som använder denna tjänst genom att 
samtliga förvaltningar får sänkt servicenivå i supporten kvarstår. 

Kostnadsjämförelse och effektiviseringar 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, KS/2016:803, ska en kostnadsjämförelse 
och analys göras av SNÖVIT. Ekonomistyrningsverket (ESV) har på 
uppdrag av Botkyrka kommun lämnat en rapport (tjänsteskrivelsens bilaga 
2).  
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IT-kostnadsanalysen har som syfte att ge beslutsfattare inom kommunen 
en helhetsbild kring IT-kostnaderna och en jämförelse mot andra aktörer 
inom offentlig sektor.  

Extern kostnadsjämförelse av ESV visar att SNÖVITs tjänstekostnader 
ligger lågt i förhållande till jämförda myndigheters nyckeltal. Drygt 2/3 
produktionskostnad är från underleverantörer dvs LOU upphandlade. 
Därför är det inte möjligt att effektivisera ytterligare genom att 
konkurrensutsätta tjänster 1–1 då jämförda myndigheter upphandlar från 
samma ramavtal. 

Konkurrensutsättning av tjänster föreslås trots detta för att möta den 
snabba digitaliseringen. 

Principer för nyttjande av molntjänsten Office 365 
Botkyrka kommun har sedan år 2018 använt kontorsstödstjänsten Office 
365 som tillhandahålls av den globala molntjänstleverantören Microsoft.   

Flera myndighetsuttalanden, med olika innebörd, om lämpligheten att 
använda molntjänster i offentlig verksamhet har publicerats. 
Myndighetsuttalandena har dock kulminerat, tvärvänt och i viss mån kuvat 
diskussionen om lämpligheten att använda molntjänster sedan regelverket 
Cloud Act infördes år 2018. 

Kommunledningsgruppen fastställde 19 februari 2019 ”PM 
informationssäkerhet SNÖVIT 2020” som svar på detta.  

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 
2020-01-15. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandeförslaget. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunikations- och digitaliseringsdirektör Andreas Dahlgren, 
kommunledningsförvaltningen 
IT-chef Mikael Öhlund, kommunledningsförvaltningen 
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§ 180 
Antagande av uppdragsavtal för Upplev Botkyrka AB 2020-
2021 (KS/2019:481)  
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer, med ändring av kommunstyrelsens 

förslag till beslut, uppdragsavtalet mellan kommunen och Upplev Bot-
kyrka AB med följande revidering: 
 
− Uppdragsersättning för Hågelbyparken AB: 6 985 112 kronor 
− Uppdragsersättning för Upplev Botkyrka AB: 25 547 758 kronor 
− Total uppdragsersättning för Hågelbyparken AB och Upplev Bot-

kyrka AB: 32 532 870 kronor. 
 

2. Ersättning för uteblivna parkeringsintäkter om 100 000 kronor för 2020 
ska finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Från och 
med budgetår 2021 ska denna ersättning rymmas inom ordinarie bud-
getram. 
 

3. Detta uppdragsavtal ersätter tidigare avtal mellan kommunen och Upp-
lev Botkyrka AB samt mellan kommunen och Hågelbyparken AB. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att Hågelbyparken AB ska ersättas med 
100 000 kronor för förlorade parkeringsintäkter 2019. Ersättningen fi-
nansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2019. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-11-22 § 206 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Under 2019 har Botkyrka kommuns helägda bolag Upplev Botkyrka AB 
och Hågelbyparken AB genomgått en fusion där Hågelbyparken AB uppgår 
i Upplev Botkyrka AB per den 31 december 2019. Av denna anledning har 
uppdragsavtalen mellan kommunen och dessa bolag behövt revideras. Detta 
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förslag till nytt uppdragsavtal ersätter kommunens tidigare av-
tal/uppdragsavtal med UBAB (ärende KS/2018:644) och Hågelbyparken 
AB (KS/2018:645).  
 
Uppdragsavtalet föreslås gälla 1 januari 2020 till och med 31 december 
2021. 
 
Förslaget till nytt uppdragsavtal är utarbetat av kommunledningsförvaltning-
en i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vux-
enutbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Avstämning har 
skett med bolagets VD. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
10-30. 
 
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S) och Yngve RK Jönsson (M). 
 
Yrkanden 
Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-
relsens förslag och Socialdemokraternas ändringsyrkande, bilaga. 
 
Yngve RK Jönsson (M) ansluter sig till Ebba Östlins förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom-
munstyrelsens förslag med ändringsförslag. Ordföranden finner att kom-
munfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
_____   
 
Expedieras till: 
Upplev Botkyrka AB 
Hågelbyparken AB 
Kultur- och fritidsnämnden 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Chef kommunikationsenheten Fredrik Gladh, kommunledningsförvaltn 
Styrelseordförande Inger Ros 
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Service Nivå Överenskommelse mellan Verksamheten och IT (SNÖVIT) 

Botkyrkas katalog över IT-tjänster, IT priser och IT servicenivåer. 

Detta dokument visar vilka IT-tjänster som finns inom Botkyrka kommun. För varje tjänst finns en 
beskrivning vad som ingår, servicenivån, vilka tillval som finns och priser.  

 

Tjänsterna livscykel hanteras av stödprocessen IT enligt verksamhetens uttalade behov. 

Detta betyder att nya tjänster läggs till, befintliga tjänster utvecklas och omoderna tjänster avvecklas. 

• Enskilda förvaltningars behov av nya eller utvecklade IT-tjänster regleras löpande på 
månadsbasis via IT kundmöten. 

• Förändrade IT behov från flera förvaltningar eller från enskild förvaltning som påverkar andra 
förvaltningar regleras löpande på månadsbasis via SPUG IT. 

• IT behov som kräver kommunövergripande prioriteringar och beslut regleras och beslutas 
löpande på månadsbasis via SGO. 

• SNÖVIT revideras och fastställs årligen som en del av Botkyrka kommuns process för  
mål, budget och flerårsplan. 
 

Den årliga översynen av SNÖVIT ska säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt enligt 
verksamhetens uttalade behov samt att priserna är rimliga i förhållande till marknaden. 

 

 

OBSERVERA att information som faller under OSL1, PDL2, GDPR3, DSL4 eller krav på oavvislighet5 med 
informationssäkerhetsklassning högre än nivå 16 eller NIS7 direktivet ej kan hanteras i Botkyrka 
kommuns allmänna IT miljö.  

Information med högre informationssäkerhetsklassning än 1 ska hanteras i därför avsett 
verksamhetssystem enligt respektive verksamhets instruktioner. 

Tjänster för högre informationssäkerhetsklassning finns att beställa som tillval och nya kan utvecklas 
för enskilda förvaltningars behov och finns därefter som tillval i SNÖVIT. Tillval används enligt 
respektive verksamhets instruktioner.  

I de fall tjänster i IT-tjänstekatalogen används för personuppgiftsbehandling ligger registeransvaret på 
respektive behandlande nämnd.  

 
1 OSL: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
2 PDL: Patientdatalag (2008:355)  
3 GDPR: EU:s dataskyddsförordning (EU2016/679) 
4 DSF: Dataskyddsförordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218)  
5 Oavvislighet: Uppgiftens ursprung går att härleda t.ex. till en person, system eller organisation 
6 Informationssäkerhetsklassning enligt SKL KLASSA metod ver3. 
7 NIS: Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) 
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Tjänster  
Tre tjänsteområden 
Botkyrka erbjuder IT-tjänster inom följande tre områden: 

1. Digital identitet 
Här ingår användarkonto, mejladress, säker identitets hantering, säker åtkomst till BK-nätverk 
och internet och vid behov mobilabonnemang för att kunna använda digitala tjänster.  

2. Digital enhet  
Här ingår olika grad av support, säkerhet och nätverkskapacitet för dator, suftplatta, 
smarttelefon etc. för att kunna använda digitala tjänster.  

3. IT-support och drift 
Här ingår IT-support, LAN, WAN och ISP till ovanstående tjänster.  
Som tillval finns exempelvis:  

• Tjänster utvecklade för högre informationssäkerhetsklassning än 1. 
• Systemdrift och Single Point of Contact (SPOC) för verksamhetssystem.  
• Surfpaket till mobilabonnemang och mobilt bredband. 
• Trådlöst nätverk (Wifi) i kommunens lokaler.  
• RPA automatiseringsrobot 
• Utskrift som tjänst 
• IoT  
• Lokal domän ansluten SCCM kontrollerad digital enhet med timdebiterad image 

uppdateringar.  
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Digital identitet  
För att förenkla och standardisera hanteringen har Botkyrka endast en typ av användarkonto.  
Detta kompletteras sedan med funktionalitet enligt A5, E5 och A1 samt vid behov mobilabonnemang. 

Digital identitet Kr per månad 

Användarkonto – alla användare oavsett anställnings-, uppdragsform även 
förtroendevalda med hel- eller deltidsuppdrag omfattas / elever förutom 
förskola. 

• För konsulter och andra inhyrda resurser skapas kontot automatiskt 
efter beställning via beställningsportalen. 

• För övriga skapas kontot automatiskt efter registrering i HR respektive 
elevdatabas. (fn HRM respektive EXTENS). Behövs kontot innan 
registrering är gjord kan det beställas direkt i beställningsportal. 

166/75 

A5- samtliga användarkonton på AVUX, KOF och UF  
För åtkomst till Office365 tjänster 

80 

E5- samtliga användarkonton på KLF, SBF, SOC, TEF och VOF 
För åtkomst till Office365 tjänster 

364 

A1- samtliga elever förutom förskola.  
För SSO inloggning lärplattform, federering till Google etc. 

0 

Mobilabonnemang – vid behov 132 
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Digital enhet  
För att förenkla och standardisera har Botkyrka valt att hantera alla datorer, läsplattor och smarta 
telefoner som mobila enheter. Undantaget är viss äldre utrustning under en övergångsperiod. 

Digital enhet Kr per månad 

Arbetsplats-  
Dator, läsplatta och smarta telefoner oavsett operativsystem med EMM* 
support.  
(smarta telefoner debiteras under 2019 en lägre funktionskostnad via 
mobilabonnemang) 

83 

1:1-  
För elever i skolverksamhet enligt 1:1-konceptet. Finns i ett antal varianter 
och supportas av det lokala IT-stödet. 

32 

Dator Windows 7-  
Ej möjlig att beställa längre. Kommer att fasas ut de kommande åren. 
Tjänsten kan även beställas som tillval för annat än W7 när behov finns och 
inte standardiserad EMM supporterad arbetsplats för 83 kr räcker till**. 

267 

* EMM molnbaserad tjänst för support av mobila enheter (Enterprise Mobilitet Management) som hjälper användare att vara produktiva samtidigt som 
kommunens data skyddas. 

** Lokal domän ansluten SCCM kontrollerad digital enhet med timdebiterad image uppdateringar.  
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IT-support och drift 
Botkyrka tillhandahåller bastjänster i form av IT-support och drift. Detta ingår för och kan användas av 
alla som har en digital identitet och en eller flera digitala enheter. 

IT-support och drift bastjänster   Kr per månad 

IT-support  
Support via självbetjäningsportal, chatt, Nano Learning, telefon och besök 
på plats hos IT. 

Ingår i IT 
basleverans 

IT-program etc. som ingår i MS365 licens E5 och A5 samt A1 
Microsoft program som ingår i din användarlicens och ej är aktiverade från 
början ex Teams, Planner, MFA mm. samt distributionslista, 
funktionsbrevlåda, resurskalender etc. 

Ingår i IT 
basleverans 

 

IT-kundansvarig och Kundmöten  
IT-kundmöten hålls månadsvis 10 gånger per år med respektive förvaltning 
med syftet att varje förvaltning ska ha en väg in till IT där leverans av 
SNÖVIT´s tjänsteleverans följs upp och nya behov fångas. Deltagare från 
verksamheten är enligt respektive förvaltnings egna behov. 

Ingår i IT 
basleverans 

LAN, WAN och ISP  
Säkert och tillgängligt nätverk och internetanslutning med 
verksamhetsanpassad datakapacitet på samtliga kommunens 
verksamhetsställen för användare med en digital identitet tilldelad av 
Botkyrka och med digitala enheter supporterade  som mobila enheter via 
Botkyrka Microsoft Azure domän eller Botkyrka Google domän.   

Ingår i IT 
basleverans 
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Botkyrka tillhandahåller tillval i form av IT-support och drift. Detta ingår för och kan användas av alla 
som har en digital identitet och en eller flera digitala enheter. 
 

IT-support och drift tillval Startpris Kr Kr per månad 

Inloggningsdosa (engångskoder till vissa system) 492   
Gemensam mapp på G: (lagringsutrymme per utnyttjad 
Gigabyte och förvaltning)  

 5 

Mobilabonnemang Med upp till tre extra simkort per 
abonnemang  

399 132 

Surf 2 GB  10 
Surf 5 GB  29 
Surf 10 GB  49 
Surf 20 GB  199 
Surf 50 GB  299 
Surf 100 GB  399 
Gruppnummer 399 445 
Gruppnummerappen  49 
Faxnummer 999 165 
Larmnummer M2M-abonnemang 399 149 
Jour/Beredskapstelefon 399 159 
Mobilt bredband för dator/läsplatta inkl bredbands 
abonnemang 

  

Surf 10 GB  399 151 
Surf 20 GB 399 251 
Surf 30 GB 399 281 
Surf 100 GB (fungerar endast inom Sverige) 399 379 
Surf 500 GB (fungerar endast inom Sverige) 399 639 
Trådlöst nätverk Wifi (livscykelhanterad accesspunkt för 
WLAN) inklusive support, finansiering av nya 
accesspunkter, förvaltning och utbyte av gamla.  

 233 

Fri WiFi ”surfa fritt i Botkyrka”                                                                      
3 årig pilot på fn 8 platser med 28 accesspunkter som 
levereras enligt samma princip som livscyckelhanterad 
WiFi. 

 2777 

Timdebitering 
Timtaxa 1 
Timtaxa 2 
Timtaxa 3 
Timtaxa 4 

  
816 
890 

1018 
1061 
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IT-support och drift tillval Startpris Kr Kr per månad 

Systemdrift  
IaaS och PaaS tjänster via AZURE. Separat 
överenskommelse görs för varje system med anpassning 
av informationssäkerhetsklassning, processorbehov, 
datalagring, dataöverföring etc. med IT-fakturan som 
kvitto.  
 
Serverdrift i lokalt BK MDC datahall till subventionerat 
pris  

 Enligt överens-
kommelse 

 

 

 

7547 

SPOC (Single point of contact)  
IT-support för slutanvändare av verksamhetssystem. 
Separat överenskommelse skrivs för varje system. 

 Enligt överens-
kommelse 

RPA automatiseringsrobot 
Livscykelhanterad tjänst för automatisering av 
verksamhetsprocesser 

 25000 
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Servicenivåer 
Leveranstider för beställningar 

Tjänst Leveranstid 

Digital identitet  
Skapa ny  30 kalenderdagar innan anställningsdatum1. Nästa dag 

efter beställning i beställningsportalen för övriga 

Ta bort Nästa dag efter borttag i HR-system2 

Nästa dag efter avbeställning i beställningsportalen för 
övriga 

Elev - Skapa nytt – Ta bort Nästa dag efter skapad eller avslutad elev i elevdatabas 
(fn extens) 

Digital enhet  

Utbud och asset management enligt 
förvaltningarnas utbudsdialog och 
avtal med av kommunens 
strategiska partner Advania 

Enligt avtal och överenskommelse med Advania. 

Tillval IT-support och drift  
Inloggningsdosa för säker inloggning Hämtas personligen i kundmottagningen inom 6 veckor 

efter beställning. 
Inloggningsdosa för säker inloggning 
– ta bort 

Avslut av inloggningsdosa efter avbeställning. 

Ny beställning– ändring WiFi Enligt överenskommelse 
Livscyckelhanterad Wifi 3 års rullande överenskommelse, 3 mån uppsägning 
Fri WiFi “surfa fritt i Botkyrka” 3 års pilot from 2018-06-01 
Systemdrift – ny, ändra och ta bort Enligt överenskommelse 
SPOC Enligt överenskommelse 
Utskrift som tjänst Enligt avtal med Ewry 

Övriga behov  
Behov ej beskrivna som tjänst i 
Snövit inklusive resursförfrågan 

Via IT-kundmöte med återkoppling efterföljande 
kundmöte  

1 Gäller från det datum som anställningsavtalet lagts in i HR-systemet. Kontot skapas automatiskt utan 
beställning.  
2 Gäller från borttag i HR-systemet. Konton med tillhörande epost och OneDrive inaktiveras i tre 
månader efter det sker borttagning automatiskt. 
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Servicetid, öppettider IT-support, och övriga servicenivåer.  

Veckodag 
Servicetid 

och  
självbetjänings-

portal1 

Telefon 
eller 
Chatt 

med IT-supporten 

Besök av dig 
på plats hos IT2 

Besök av IT på 
plats hos dig3 

Måndag 06:00 – 24:00 07:15 – 19:00 08:00 – 17:00 09:00 – 15:00 
Tisdag – Torsdag 06:00 – 24:00 07:15 – 17:00 08:00 – 16:00 09:00 – 15:00 
Fredag 06:00 – 24:00 07:15 – 15:00 08:00 – 14:00 09:00 – 12:00 
Lördag –Söndag4 06:00 – 24:00    

 

1Registrera ärende, FAQ, Nano Learning och återställning av lösenord. 
2Drop-in hos IT på Munkhättevägen 49 plan 2 
3Tidsbokas med IT-supporten 
4 Ej vecka 51–01 och 25–31 samt Påsk och Pingst.  
Under dessa veckor gäller även ändringsstopp då det är semestertider och personalbemanningen är 
lägre än normalt.  
 
Svarstid IT-support 
75% av samtal till IT-supporten besvarade inom 75 sekunder. 
 
Lösningsgrad ärende 
75% av ärende lösta vid första kontakt. Resterande återkoppling inom 4 arbetsdagar. 
 
Tillgänglighet under servicetid 
97% tillgänglighet under servicetid 06:00-24:00 på IT tjänstekatalogens tjänster som helhet.  
Nattetid 24:00 – 06:00 kan tjänster tillfälligt ligga nere på grund av schemalagda aktiviteter.  
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Prioritering och åtgärdstider för incidenter 

En incidents prioritet baseras på dess påverkan och kritikalitet. 
Klassificering av kritikalitet 
Kritikalitet Beskrivning 
Hög • Kritiska arbetsuppgifter kan inte utföras 

(tids- eller verksamhetskritiska) 
• Skadan växer snabbt  

Medel • Vissa kritiska arbetsuppgifter kan inte utföras 
• Skadan växer långsamt 

Låg • Inget kritiskt arbete påverkas  
• Skadan växer inte 

Klassificering av påverkan 
Påverkan Beskrivning 
Hög • Många användare/kunder/medborgare påverkas, t ex en 

hel förvaltning eller en hel skola. 
Medel • Ett flertal användare/kunder/medborgare påverkas, t ex 

en enhet eller ett våningsplan. 
Låg • Ett fåtal användare/kunder/medborgare påverkas 

Incidentens prioritet baserat på påverkan och kritikalitet 
  Påverkan 

  Hög Medel Låg 

 Hög 1 2 3 

Kritikalitet Medel 2 3 4 

 Låg 3 4 4 

Responstid och åtgärdstid för incidenter 
Prioritet Beskrivning Responstid Återrapportering Åtgärdstid 

1 Akut 15 minuter Varje timme Tills löst 

2 Brådskande 2 timmar Varannan timme   Tills löst* 

3 Normal Samma dag Var åttonde timme 2 arbetsdagar 

4 Turordnat 2 arbetsdagar Vid behov 6 arbetsdagar 
* Under servicetid  
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Så här kontaktar du IT-support 
 
Telefon 
Välkommen att kontakta oss på 08-530 610 10  
Måndag 07:15 – 19:00  
Tisdag - Torsdag 07:15 – 17:00  
Fredag 07:15 – 15:00 
 
Besök 
Munkhättevägen 49 plan 2 i Tumba.  
Öppettider kundmottagning:  
Måndag 08.00 - 17.00  
Tisdag - Torsdag 08.00 - 16.00  
Fredag 08.00 - 14.00 
 
Självbetjäningsportal med chatt och Nano Learning 
På självbetjäningsportalen får du hjälp till självhjälp. 
När chatten är tillgänglig syns den på självbetjäningsportalen:  
 
https://it-support.botkyrka.se 
 
 

https://it-support.botkyrka.se/
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1 Inle d ning   
1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING 
Up p d rag e t inne fa tta r a tt b e räkna  IT-nycke lta l för Botkyrka  kom m un i linje  m e d  före g åe nd e  å r för a tt g e  kom m une n e n 
öve rb lick av s in IT-ve rksam he t, följa  up p  utve ckling e n från före g åe nd e  å r sam t kunna  sä tta  s in ve rksam he t i re la tion till 
and ra  aktöre r. Up p d rag sg iva re n ha r le ve re ra t up p g ifte r ur e konom isys te m e t/ b e s lu tss töd syste m e t Bud e t & Prog nos , 
Stra tsys  och Qlick, vilke t tills am m ans m e d  b e räknad e  e s tim a t (i d e  fa ll up p g ifte r inte  funnits  a tt tillg å ) lig g e r till g rund  
för b e räkning arna . Nycke l-  och jäm före lse ta le n fö lje r s trukture n från e nlig t Ekonom is tyrning sve rke ts  (ESV) rap p orte r 
IT-kostnad sm od e ll 2014:50 , Förd jup ad e  It-kostnad sup p d rag  2015:58 och Mynd ig he te rs  s tra te g iska  it-p roje kt, it-
kostnad e r och m og nad  2018:30 .  

1.2 SYFTE 
IT-kostnad sana lyse n ha r som  syfte  a tt g e  b e s lutsfa tta re  inom  kom m une n e n he lhe tsb ild  kring  kom m une ns  IT-
kostnad e r, kunna  se  u tve ckling e n se d an före g åe nd e  å rs  m ä tning  sam t sä tta  kos tnad sb ild e n i re la tion till and ra  aktöre r 
inom  offe ntlig  se ktor. 

1.3 OMFATTNING 
IT-kostnad sana lyse n g rund ar s ig  i d e finie rad e  nycke lta l som  ESV tog  fram  2014 och utve ckla t i p unkt 1.1 näm nd a  
rap p orte r.  

Up p g ifte r och und e rlag  till ana lyse n ha r le ve re ra ts  till up p d rag e t av le d ning e n för Botkyrka  kom m uns It-e nhe t. 
Le ve re rad e  up p g ifte r kom m e r från Bud g e t & Prog nos , Stra tsys , (Qlick) sam t kom p le tte rand e  d a ta  som  IT-e nhe te n ha r 
tillg ång  till i s in ro ll inom  kom m une n. De n kom p le tte rand e  d a ta  som  använd s  ä r e xe m p e lvis  anta l använd arkonton som  
ä r aktiva  inom  kom m une n, anta l IT-a rb e tsp la tse r och så  vid a re . Då  kom m une n/ e nhe te n ha r b ytt e konom isys te m  und e r 
före g åe nd e  å r anse s  inte  a lla  up p g ifte r ur sys te m e t m otsvara  före g åe nd e  å rs  b e räkning sm e tod  och d ä rför ha r 
inte rnförd e lning e n av vissa  kostnad sp oste r som  ing år i nycke lta le n m e llan IT-e nhe te n och ve rksam he te n e s tim e ra ts  
äve n i å r. Es tim a te ns  förd e lninsnycke l ha r u tg å tt från förr-förra  å re ts  tota lkos tnad , vilke n ha r re nsa ts  för 
inte rnfakture ring sand e le n som  före låg  p å  kostnad ss tä lle t och likaså  ha r d e n inte rna  förd e lning e n m e llan 
ve rksam he te n och IT-e nhe te n b ase ras  p å  före g åe nd e  å rs  p roce ntue lla  förd e lning .  

Up p d rag e t ha r inte  utre tt d e n e xakta  kos tnad sb ild e n ute  i ve rksam he te n. Eve ntue lla  fe laktig a  konte ring ar som  
g e nom förts  av e nhe te rna  inom  kom m une n kan så le d e s  p åve rka  re su lta te t äve n i å r d å  d e tta  b yg g e r p å  e tt antag and e  
om  a tt ve rksam he te n up p ta r sam m a p roce ntue lla  and e l av tota lkos tnad e n som  före g åe nd e  å r. 

Efte rsökning  av IT-kostnad snycke lta l för kom m une r ha r g jorts , b l.a . via  Sve rig e s  Kom m une r och Land sting , för a tt 
kom m une n sku lle  kunna  få  m e r likvärd ig a  aktöre r a tt jä m föra  s ig  m e d , m e n d e tta  finns  inte  a tt tillg å . 

1.4 AVGRÄNSNING 
I up p d rag e t ing år d e t inte  a tt ta  fram  ve rksam he te rnas  faktiska  IT-kostnad e r, d å  d e tta  skulle  krävs  e n avse värt m ycke t 
s törre  insa ts  och om fa ttning  än vad  up p d rag sb e skrivning e n m e d förd e . Antag and e n kring  om fa ttning e n av 
ve rksam he te ns  IT-kostnad e r ha r b e hövts  g öras  för a tt kunna  g e ne re ra  re a lis tiska  nycke lta l.  

Up p d rag e t ha r va rit avg ränsa t i om fa ttning  avse e nd e  a tt e nb art använd a  und e rlag  från ESV:s  kla ra  och p ub lice rad e  
rap p orte r, så  som  ESV:s  kostnad sm od e ll 2014, 2015 och up p följning  2018 i jäm före lse n m e d  and ra  offe ntlig a  aktöre r. Då  
ESV i s in se naste  up p följning  av IT-nycke lta l kom  fram  till a tt d e t e nd ast ä r sm ärre  förä nd ring ar i nycke lta le n som  ä g t 
rum  se d an d e n före g åe nd e  m ätning e n ha r sam m a fig ure r/ b ild e r som  före g åe nd e  å rs  nycke lta lsana lys  använd e  s ig  av 
a tt använd as  äve n i d e nna  ana lys  för b e nchm arking  m ot a nd ra  aktöre r.  

Up p d rag e t ha r inte  ha ft som  up p g ift a tt va lid e ra  d e n d a ta  som  finns  tillg äng lig  i b e s luts s töd syste m e n. Eve ntue lla  
fe lkonte ring ar kan p åve rka  re sulta te t. 

1.5 METOD 
Up p d rag e t ha r använt s ig  av ESV:s  IT-kostnad sm od e ll för nycke lta l, ESV:s  jäm före lse r, tillg äng lig a  d a ta  i 
b e s lutss töd syste m e t sam t i någ ra  fa ll e s tim a t och antag and e n kring  IT-kostnad e r för a tt kunna  g e nom föra  ana lyse n. 
Ne d an kom m e r re sp e ktive  d e l a tt p re se nte ras  i d e ta lj. 

1.5.1 Nycke lta l 
ESV tog  2014 fram  rap p orte n ”IT-kostnad sm od e ll – Ett försök till e tt g e m e nsam t sp råk” som  har le g a t till g rund  för 
d e nna  IT-kostnad sana lys . I rap p orte n tog  m an fram  e n rad  olika  nycke lta l för a tt hjä lp a  m ynd ig he te r a tt b e räkna  s ina  
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IT-kostnad e r. Vä ld e finie rad e  och e nhe tlig a  nycke lta l m e d förd e  a tt m an kan jäm föra  aktöre r m e d  varand ra . I två  av 
rap p orte rna  så  g e nom förd e  ESV äve n e n jäm före lse  m e llan 22 m ynd ig he te r. 

ESV har se d an löp and e  förb ä ttra t d e ssa  nycke lta l och kom p le tte rad e  i rap p orte n ”Fördjupad it -kostnadsuppföljning – 
delrapport 2: kartläggning av IT -kostnader”  (2015) IT-kostnad snycke lta le n. Äve n i d e nna  rap p ort ing ick d e t fle r 
m ynd ig he te r sam t e tt anta l lä rosä te n.  

2018 utkom  ESV m e d  ytte rlig a re  e n rap p ort inom  IT-använd ning sup p d rag e t "Myndigheters strategiska it -projekt, it -
kostnader och mognad " d ä r e n up p följning  av nycke lta le n ha r g jorts , und antag e t för nycke lta le t Kostnad för telefoni per 
användare  som  tag its  b ort. De tta  nycke lta l b ib e hå lls  d ock i d e nna  le ve rans  till Botkyrka  kom m un för a tt m öjlig g öra  
jäm före lse  m e d  fram tag e t nycke lta l för tid ig a re  å r, m e n kan tänkas  b li ob sole t fram öve r m e d  ökad  före kom st av fla t-
ra te  ab onne m ang . 

I Botkyrka  kom m uns IT-kostnad sana lys  ha r m an va lt ut o lika  nycke lta l från d e  två  förs ta  rap p orte rna  och följand e  
nycke lta l kom m e r a tt använd as  i d e nna  IT-kostnad sana lys : 

• IT-kostnad  som  and e l av ve rksam he tskostnad e n 
• IT-inve ste ring  som  and e l av ve rksam he tskostnad e n 
• IT-inve ste ring  som  and e l av IT-kostnad  
• Inhyrd  IT-p e rsona l som  and e l av tota l IT-p e rsona l 
• IT-kostnad  p e r använd are  
• Utkontrakte rad  IT-ve rksam he t som  and e l av IT-kostnad  
• Kostnad  p e r IT-a rb e tsp la ts  
• Kostnad  för te le foni p e r anvä nd are  
• Kostnad  för lag ring  

Up p d rag e t anse r, i sam råd  m e d  up p d rag sle d are , a tt d e ssa  nycke lta l g e r e n he lhe tsb ild  öve r Botkyrka  kom m uns IT-
kostnad e r sam t a tt d e ssa  ä r använd b ara  i e n jäm före lse  m ot and ra  aktöre r. Utöve r d e  ovan näm nd a  nycke lta l finns  d e t 
ytte rlig a re  nycke lta l som  sku lle  kunna  använd as  m e n i avsaknad  av jäm före lse d a ta  ha r d e ssa  va lts  b ort. 

1.5.2 Antag a nd e n 
De nna  ana lys  ha r i så  s tor uts träckning  som  m öjlig t följt d e  d e finitione r som  ESV har sa tt, d ock finns  d e t fa ll d å  d e t inte  
ä r m öjlig t m e d  d e n tillg äng lig a  d a ta  och i d e ssa  fa ll kom m e r d e tta  a tt p åvisas  a tt d e t ske r e n avvike lse  från ang ivna  
nycke lta lsd e finitione r. Följand e  antag and e n e lle r avvike lse r från nycke lta le n ha r b e hövts  g öras : 

Kostnad för IT -personal i verksamheten / Övriga IT-relaterade kostnader i verksamheten  

För a tt kunna  få  fram  nycke lta l som  ä r använd b ara  och jäm förb ara  m ot ESV:s  IT-kostnad sm od e ll så  ha r vissa  IT-
kostnad e r b e hövs  up p ska tta s . Utan d e nna  up p ska ttning  had e  re sulta te t av nycke lta le n riske ra t visa  p å  e n a lltför ske v 
b ild  i förhå lland e  till ve rklig e nhe te n. De  kos tnad e r som  up p d rag e t inte  ha r ha ft tillg ång  till ä r IT-p e rsona lkos tnad e r för 
ve rksam he te rna  sam t e ve ntue lla  övrig a  IT-re la te rad e  kostnad e r. De ssa  ha r up p ska tta ts  g e nom  b e räkning ar och 
jäm före lse r m ot and ra  liknand e  aktöre r. Häd ane fte r kom m e r d e ssa  kos tnad e r a tt b e näm nas  som  IT-kostnader – 
verksamheten (uppskattad ). 

IT-arbetsplatsers definition  

Enlig t ESV:s  d e finition så  ska  surfp la ttor inte  inklud e ras  som  e n IT-a rb e tsp la ts . För Botkyrkas  fa ll så  ha r m an va lt a tt 
förb ise  d e tta  och inklud e ra  surfp la ttan som  e n IT-a rb e tsp la ts . De tta  ha r g jorts  d å  d e t ha r va rit svå rt a tt b ryta  ut volym e r 
och inköp skostnad e r för surfp la ttor från d e n d a ta  som  finns  tillg äng lig , sam t a tt su rfp la ttor va lts  a tt d e finie ras  som  e n 
IT-a rb e tsp la ts  i ram avta l m e d  le ve rantöre n.  

Genomsnittliga volymer av användare och hårdvara  

Då  d e t inte  finns  e n tillg äng lig  och fas ts tä lld  b ild  av volym e r kring  hå rd vara  och använd are  sam t a tt d e ssa  skifta r från 
m ånad  till m ånad  ha r d e nna  ana lyse n använt s ig  av e tt g e nom snitt. Da ta  som  lig g e r till g rund  för d e tta  ä r e tt 
g e nom snitt av faktiska  fakture rad e  volym e r av använd arkonton sam t IT-a rb e tsp la ts tjäns te r m e llan p e riod e n januari 
2017 – Ap ril 2017. De tta  se r vi som  e n tillräcklig t lång  tid sp e riod  för a tt kunna  g öra  e n rä ttvis  b e d öm ning  av e n 
g e nom snittlig  volym . Kund e n up p ska ttad e  a tt sam m a b e d öm ning  om  g e nom snittlig  volym  ä r ap p lice rb art äve n p å  
nycke lta lsana lyse rna  2019. 
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1.5.3 Dataund e rlag  
Up p d rag e t ha r använt s ig  av up p g ifte r som  förm e d la ts  via  IT-e nhe te n från kom m une ns  b e s lutss töd syste m . 
Kostnad sp oste rna  som  i förs ta  hand  ha r använts  ä r:  

• Bokförd a  IT-kostnad e r 
• IT-e nhe te ns  b ud g e t 2019 
• Kom m une ns  tota la  ve rksam he tskos tnad  

 

IT-kostnader kommun en 

Kom m une ns  IT-kostnad e r ä r förd e lad e  p å  tio  kostnad ss tä lle n. Utöve r d e n tota la  kostnad e n inhäm tas  und e rlag  för 
b e räkning  av nycke lta l från fe m  av d e ssa  kostnad ss tä lle n; 6411 Da tore r, skriva re  och d ylikt, 6813 IT-kom m unika tion, 
7435 Lice nsavg ifte r IT, 7436 Ad m inis tra tiva -/  och sup p orttjäns te r IT sam t 74512 IT-konsulte r. De n ackum ule rad e  
sum m an av sam tlig a  tio  kostnad ss tä lle n g e r kom m une ns  tota la  IT kostnad e r som  up p g år till 234 380  360  kr. 

IT-kostnad e rna  för Botkyrka  kom m un ä r förd e lad e  e nlig t följand e . 

 

Utifrån g ivna  vä rd e n från 2019 e s tim e ras  kostnad e n för inköp  av hå rd varor inklus ive  te le fone r tillsam m ans m e d  
p e rsona lkostnad e n för IT-p e rsona l i ve rksam he te n up p g å till 110  561 107 kr vilke t ä r e n ökning  p å  22 049 093 från 2018. 

IT-enheten  

Und e rlag e t g rund ar s ig  p å  IT-e nhe te ns  b ud g e t 2019. IT-e nhe te n ska  va ra  e n kos tnad sne utra l e nhe t vilke t inne b är a tt 
e nhe te ns  kostnad e r kan va lid e ras  m ot intäkte r från inte rnfakture ring  i kom m une n. 

Hårdvaruinköp - Verksamheten  

Hård varuinköp e n g rund ar s ig  p å  d e n inrap p orte rad e  försä ljning ss ta tisk som  IT-e nhe te n ha r ha ft tillg ång  till från s ina  
le ve rantöre r. Und e rlag e t ha r använts  för a tt följa  up p  och få  e n sam m anstä lld  b ild  p å  d e  tota la  volym e rna  och 
kostnad e rna  som  IT-utrus tning  köp s  för. Alla  inköp  ä r b e s lut som  re sp e ktive  ve rksam he t ta r och d e t ä r äve n 
ve rksam he te rna  som  g e nom för köp e n d ire kt. Kos tnad e rna  för hå rd varuköp e n g å r inte  via  IT-e nhe te n, vilke t ha r 
försvåra t d e ta lje rad  inform ation. Då  d e t inom  kom m une n b e s luta ts  a tt a lla  köp  ska  g e nom föras  via  d e  ram avta l som  
finns  så  kan m an förutsä tta  a tt sam tlig a  inköp  g e nom förs  p å  e tt korre kt sä tt. Eve ntue lla  köp  utanför ram avta l kan 
ana lyse n d ä rför inte  ta  hänsyn till och kom m e r a tt e xklud e ras  i ana lyse n. Hur s tor kostnad  d e t rör s ig  om  g år inte  a tt 
b e d öm a. 

IT-kostnad – Verksamheten (Uppskattad)  
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Und e rlag  ha r inte  va rit m öjlig t a tt få  fram  från b e s lutss töd syste m e t d å  kostnad e r för IT-p e rsona l inte  finns  tillg äng lig t 
utan ve rksam he te rnas  m e d ve rkan sam t d e ssas  e ve ntue lla  övrig a  IT-kostnad e r. För a tt nycke lta le n inte  ska  visa  e n 
a lltför fe laktig  b ild  ha r up p d rag e t 2019 använt s ig  av e n up p ska ttning  av d e ssa  kos tnad e r, sam m a som  2018 å rs  
nycke lta lsana lys  b ase rad e s  p å .  

Utg ång sp unkte n för a tt g öra  up p ska ttning e n av kostnad sp oste n från 2017 b yg g d e  p å  e n b e räknad  kos tnad sförd e lning  
m e llan IT-e nhe te n och ve rksam he te n. Kostnad sförd e lning e n ha r g rund a t s ig  p å  s ta tis tik från Söd e rtä lje  kom m uns IT-
kostnad e r sam t d e ssas  förd e lning  m e llan IT-e nhe te n och ve rksam he te n. Utöve r d e tta  sam m anstä lld e  up p d rag e t 2017 
e n kostnad sförd e lning  m e d  hjä lp  av d e n d a ta  som  har va rit tillg äng lig  från b e s lutss töd syste m e t. Ge nom  d e nna  d a ta  så  
räknad e s  d e t u t a tt IT-e nhe te n 2016 s tod  för 43% av d e n tota la  IT-kostnad e n och 2017 41%. De tta  g av e n g e nom snittlig  
kostnad sförd e lning  p å  42% som  har använts  2017 liksom  2018. Ge nom  a tt m ultip lice ra  up p  IT-e nhe te ns  b ud g e t m ot e n 
Tota l IT-kostnad  så  få r vi e n tota l IT-kostnad  p å  202 543 004 kr för å r 2017. Se d an g jord e s  e tt avd rag  för a lla  kostna d e r 
som , g e nom  b e slu tss töd sys te m e t, kund e  va lid e ras  och fick d å  fram  a tt d e n up p ska ttad e  p e rsona l och övrig a  IT-
kostnad e n för ve rksam he te n up p g ick till 37 898 710  kr. De nna  kostnad  ha r äve n använts  i 2018 och 2019 å rs  IT-
kostnad sana lys . 

Ett försök till va lid e ring  g e nom förd e s  2017 g e nom  a tt up p ska tta  anta le t he ltid sanstä lld a  i ve rksam he te rna  som  job b ar 
m e d  IT-fråg or. Pe rsone rna  som  ing år i va lid e ring e n ä r rolle r som  IT-e nhe te n ha r löp and e  kontakt m e d  och d ä rig e nom  
har ve tskap  om  d e ras  roll. Va lid e ring sförsöke t visad e  a tt d e t finns , av IT-e nhe te n känd a  p e rsone r som  job b ar m e d  IT, 
40–45 he ltid sans tä lld a . De tta  b e d öm s vara  e n låg  up p ska ttning  av anta le t he ltid sanstä lld a  inom  ve rksam he te rna  som  
e nb art job b ar m e d  IT, liksom  e ve ntue lla  IT-d e ltid sanstä lld a . 

1.5.4 Jäm före lse  
Up p d rag e t b e s lutad e  a tt e nb art använd a  s ig  utav d e  m ynd ig he te r som  ESV har använt s ig  utav i s ina  jäm före lse r. De tta  
i syfte  a tt g e nom föra  e n tid se ffe ktiv IT-kostnad sana lys , sam t a tt d a ta  från and ra  aktöre r inte  ha r funnits  a tt tillg å . 
Up p d rag e t anse r d ock a tt d e tta  ä r fullg od a  aktöre r a tt använd a  s ig  av för a tt kunna  p åvisa  Botkyrka  kom m uns p osition 
och IT-kostnad sb ild  i förhå lla nd e  till and ra  aktöre r inom  offe ntlig  se ktor.  

Då  ESV har g jort e n up p följand e  b e räkning  av nycke lta le n för m e rp arte n av d e  aktöre r som  ing ick i förs ta  
ana lyse n/ rap p orte n om  IT-nycke lta l ha r e n note ring  om  d e tta  g jorts  vid  va rje  nycke lta l för a tt Botkyrka  ska  kunna  sä tta  
s in e g e n e ve ntue lla  föränd ring  i re la tion till e ve ntue ll föränd ring  som  ske tt hos  d e  aktöre r som  ing å tt i ana lyse n. 
Öve rlag  ä r d e t ing a  s tora  föränd ring ar som  har ske tt. 

Be slu te t a tt inte  jäm föra  s ig  m e d  and ra  kom m une r b e ror p rim ärt p å  avsaknad e n av tillg äng lig a  d a ta . 

1.6  AVSTÄMNINGAR 
Avstäm ning ar m e llan up p d ra g sm e d le m m arna , up p d rag sre surse n och up p d rag sle d are n.  
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2 Nycke lta l 
2.1 IT-KOSTNADER SOM ANDEL AV VERKSAMHETSKOSTNADEN 
IT-kostnad  som  and e l av ve rksam he tskostnad  visa r vilke n roll IT ha r inom  ve rksam he te n och ä r e tt s tra te g iskt och 
taktiskt nycke lta l. Ett hög re  vä rd e  b e höve r inte  inne b ära  a tt m an ha r e n b ä ttre  och e ffe ktiva re  IT utan kan äve n p åvisa  
ine ffe ktivite t. De tta  nycke lta l b ör d ä rför använd as  tillsam m ans m e d  e tt anna t kva lita tivt nycke lta l för a tt m ä ta  vilke t 
vä rd e / se rvice  som  IT faktiskt g e ne re ra r för s in ve rksam he t och d e ss  kund e r re la tivt s ina  kostnad e r. 

Nycke lta le t ha r tag its  fram  g e nom  a tt använd a  Botkyrka  kom m uns å rs re d ovisning  för a tt fång a  tota la  
ve rksam he te nskos tnad e r. De n fram  g ick till 6  105 000  00 0  kr. Däre fte r ha r d e n to ta la  IT-kostnad e n använts , 234 380  
361 kr. 

Botkyrka  kom m uns tota la  IT-kostnad e r ä r re la tivt låg t i förhå lland e  till d e n tota la  ve rksam he tskos tnad e n i jäm före lse  
m e d  ESV:s  d a ta  för and ra  offe ntlig a  aktöre r. Botkyrka  kom m un läg g e r 3,83 % av s ina  tota la  ve rksam he tskostnad e r p å  
IT-kostnad e r, e n ökning  p å  0 ,07% från före g åe nd e  å r. De tta  kan jäm föras  m ot m e d e lvä rd e t i ESV:s  m ätning ar som  lig g e r 
p å  9 %. De t som  inte  fram g år av nycke lta le t och jäm före lse n ä r i vilke t ske d e  i s in d ig ita lise ring sre sa  som  Botkyrka  
kom m un och d e  and ra  aktöre rna  b e finne r s ig . I ESV:s  up p följand e  und e rsökning  had e  ing a  näm nvärd a  föränd ring ar 
ske tt hos  aktöre rna  som  ing ick i ana lyse n. 

 

I Botkyrkas  fa ll ä r d e t äve n viktig t a tt se  hur sp rid ning e n a v IT-kostnad e rna  ä r. De n to ta la  IT-kostnad e n förd e las  e nlig t 
följand e : 

 

I Botkyrka  kom m un s tå r ve rksam he te n för 2,29% av d e  to ta la  IT-kostnad e rna  och IT-e nhe te n 1,54%. Ökning e n från 
före g åe nd e  å r lig g e r hos  ve rksam he te n som  öka t m e d  0 ,17 p roce nte nhe te r. IT-e nhe te ns  and e l ha r m inska t m e d  0 ,1 
p roce nte nhe te r. De nna  sp rid ning e n visa r p å  a tt IT-e nhe te n inte  ä r d e n s tö rs ta  d riva re n av IT-kostnad e r i kom m une n, 
utan a tt ve rksam he te rna  till s tor d e l d rive r d e t IT-b e hove t d e  ha r. 
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Va le t av hur IT-kostnad e rna  ska  förd e las  inom  kom m une n häng e r he lt p å  d e t s tra te g iska  va le t och hur m an se r a tt IT-
fråg or ska  d rivas  inom  kom m une n. 

 

2.2 IT-INVESTERING SOM ANDEL AV VERKSAMHETSKOSTNADEN 
IT-inve ste ring ar som  and e l av ve rksam he tskostnad e n ä r e tt nycke lta l för a tt visa  va r i inve s te ring scyke ln m an b e finne r 
s ig  i. De tta  g e r e n ind ika tion p å  vilke t b e hov av förnye lse  som  finns  av IT inom  ve rksa m he te n. Nycke lta le t ä r e tt b ra  
ve rktyg  för a tt und e r läg re  tid  följa  up p  och jäm föra  va r i e n inve ste ring scyke l m an b e finne r s ig . Ett hög re  nycke lta l b ör 
p å  läng re  s ikt kunna  g e  e n läg re  tota l IT-kostnad  i förhå lland e  till to ta la  ve rksam he tskostnad e n, d å  inve ste ring ar och 
förb ä ttring ar b ör e ffe ktivise ra  ve rksam he te ns  IT. Låg t nycke lta l kan p å  läng re  s ikt g e ne re ra  hög re  kostnad e r för IT om  
m an inte  löp and e  job b ar för a tt förb ä ttra  s in IT. 

Botkyrka  kom m uns nycke lta l ha r m inska t från 0 ,34% till 0 ,31% av d e n tota la  ve rksam he tskostnad e n p å  a tt inve s te ra  i ny 
IT. En m arg ine ll ökning  lik d e nna  kund e  äve n ESV skönja  i s in up p följand e  und e rsökning  av nycke lta le n. I förhå lland e  till 
d e t m e d e lvä rd e t p å  2% som  före låg  för d e  aktöre r som  ing å tt i ESV:s  jäm före lse  m e llan 2013 och 2014 så  lig g e r 
Botkyrka  kom m un läg re  än m e rp arte n. Dock ä r d e t vä rt a tt note ra  a tt d e t före lig g e r e n s tor sp rid ning  m e llan d e  aktöre r 
som  ing år i ana lyse n och vissa  aktöre r som  inve ste ra r vä ld ig t m ycke t i s in IT. I jäm före lse  m e d  lä rosä te n så  lig g e r 
Botkyrka  kom m un i linje . I förhå lland e  till re s te rand e  aktöre r så  lig g e r m an d ock läg re  än m e rp arte n. De tta  kan b e ro p å  
a tt Botkyrka  kom m un re d an ha r e n fullg od  IT inom  kom m une n. Nycke lta le t b e hövs  und e rsökas  und e r läng re  tid  för a tt 
se  va r i s in inve s te ring scyke l m an b e finne r s ig . 

 

Botkyrka  kom m uns inte rna  förd e lning  av inve ste ring sm e d e l m e llan IT-e nhe te n och ve rksam he te rna  se r ut som  
följand e : 
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Ve rksam he te n s tå r för 77% av d e  to ta la  IT-inve ste ring arna  vilke t m otsvara r 14 500  000kr, m e d an IT-e nhe te n s tå r för 
23% vilke t m otsvara r 4 500  000kr. 

  

2.3 IT-INVESTERING SOM ANDEL AV IT-KOSTNADER 
En utve ckling  p å  nycke lta le t IT-inve ste ring  som  and e l av d e n tota la  ve rksam he tskostnad e n ä r a tt jäm föra  IT-
inve s te ring arna  som  and e l a v IT-kostnad e rna . De tta  nycke lta l p åvisa r jus t d e n förd e lning e n av s jä lva  IT-kostnad e rna . 
De tta  nycke lta l ä r e tt kom p le tte rand e  vä rd e . 

För nycke lta le t IT-inve s te ring  som  and e l av IT-kostnad e r så  b e finne r s ig  Botkyrka  kom m un i linje  m e d  m ajorite te n av 
aktöre rna  i ESV:s  d a ta . Botkyrka  lig g e r i d e n läg re  sp rid ning e n om  m an jäm för m e d  E-d e le g a tionsm ynd ig he te rna  m e n 
Botkyrka  lig g e r i linje  m e d  lä rosä te nas  inve ste ring skvot. Övrig a  m ynd ig he te r ha r e n vä ld ig t s tor sp rid ning  och i 
jäm före lse  m e d  d e ssa  så  lig g e r Botkyrka  låg t. De tta  b e höve r d ock inte  inne b ära  a tt Botkyrka  kom m un inve s te ra r för lite  
utan kan p åvisa  a tt and ra  aktöre r lig g e r e fte r i u tve ckling e n/ s in inve s te ring scyke l. Viktig t b lir a tt ve ta  va r i s in e g e n 
d ig ita lise ring sre sa / inve ste ring scyke l m an b e finne r s ig  och a tt d e tta  s täm m e r m e d  s tra te g in m an har, sna ra re  än a tt 
jäm föra  s ig  m ot and ra .  

 

Nycke lta le t ha r m inska t m e d  1,06 % se d an före g åe nd e  å r. IT-e nhe te ns  and e l m inskad e  0 ,25% och ve rksam he te ns  
0 ,81%. 
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2.4 INHYRD IT-PERSONAL SOM ANDEL AV TOTAL IT-PERSONAL 
Kostnad e n för inhyrd  IT-p e rsona l som  and e l av to ta l IT-kostnad  g e r e n b ild  av s in b e m anning ss itua tion. Att använd a  
inhyrd  p e rsona l kan va ra  e tt e ffe ktivt sä tt a tt lyfta  och d riva  utve ckling e n och kom p e te nse n fram åt. Nycke lta le t 
vä rd e ras  utifrån om  d e t g å r i linje  m e d  ve rksam he te ns  s tra te g i. En viktig  asp e kt b lir hur m an job b ar för a tt b e hå lla  
önskvärd  IT-kom p e te ns  inom  ve rksam he te n. 

Botkyrka  kom m un har e n and e l inhyrd  IT-p e rsona l som  up p g år till 23,9%. Ökning e n från före g åe nd e  å rs  16,9% till å re ts  
23,9% inne b är a tt Botkyrka  g å r från und e r m e d e lsnitte t till öve r m e d e lsnitte t. De tta  p å  g rund  av ökad e  IT-kostnad e r 
utan a tt ord ina rie  p e rsona lkostnad e r föränd ra ts . I förhå lla nd e  till sam tlig a  m ynd ig he te r i ESV:s  sam m anstä llning  så  
lig g e r Botkyrka  s trax öve r m e d e lvärd e t p å  21%. ESV såg  d ock a tt d e tta  nycke lta l ha r öka t någ ot b land  d e  aktöre r som  
ing ick i d e ras  up p följand e  und e rsökning . 

Nycke lta le t b lir viktig t a tt följa  up p  m ot e n e ve ntue ll re sursförsörjning sp lan. Förs t d å  kan m an se  om  nycke lta le t lig g e r i 
linje  m ot d e n p lan som  ve rksam he t ha r g jort. I fa lle t d å  e n re sursförsörjning sp lan inte  finns  så  få r m an ta  hänsyn till 
a sp e kte r såsom  e ve ntue lla  aktivite te r som  g e nom förs  d ä r d e t finns  e tt öka t b e hov av inhyrd  p e rsona l för a tt täcka  up p  
e ve ntue lla  kom p e te nsb e hov. 

I Botkyrka  kom m uns fa ll g å r d e t inte  a tt avg öra  om  ve rksam he te rna  hyr in IT-p e rsona l utan he la  nycke lta le t b yg g e r p å  
IT-e nhe te ns  tills tånd  p g a . Att d e t inte  finns  någ on d a ta  från ve rksam he te rna  a tt u tg å  ifrån och a tt g öra  e n ana lys  p å . 
Slutsa tse n ä r d ock a tt e n IT-e nhe t b ör va ra  d e n d e l inom  e n ve rksam he t som  ä r av s tö rs t b e hov av a tt s tä rka  up p  s in 
b e m anning  av IT-p e rsona l m e d  inhyrd  kom p e te ns .  

 

2.5 IT-KOSTNAD PER ANVÄNDARE 
För a tt kunna  se  hur m ycke t IT-kostnad e rna  b lir p e r använd are  som  IT ska  s töd ja  så  kan m an använd a  nycke lta le t IT-
kostnad  p e r använd are . Värd e t b lir väg le d and e  för a tt kunna  m äta  s ig  m ot and ra  sna rlika  aktöre r. Nycke lta le t kan 
va rie ra  s tort b e roe nd e  p å  hur m an vä lje r a tt d e finie ra  e n använd are . Använd are  kan d e finie ras  som  e xe m p e lvis  
tjäns te m än, e le ve r e lle r s lutkund e r. 
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För a tt kunna  g öra  e n använd b ar jäm före lse  så  ha r up p d rag e t b e s luta t a tt visa  två  nycke lta l. Ett nycke lta l d ä r m an 
vä lje r a tt inklud e ra  e le ve r och e tt nycke lta l d ä r m an e nb art visa r p å  IT-kostnad  p e r ans tä lld . I Botkyrka  kom m un finns  
d e t up p ska ttning svis  8  681 anstä lld a  och 14 543 e le ve r. Up p ska ttning arna  g rund ar s ig  p å  anta le t använd arkonton som  
IT-e nhe te n le ve re ra r till ve rksam he te rna . De tta  kan anse s  va ra  e tt korre kt m å tt d å  va rje  ans tä lld  och e le v ska  ha  e tt 
använd arkonto. 

IT-kostnad  p e r använd arnycke lta l som  ana lyse n få tt fram  ä r: 

Inklus ive  e le ve r: 10  092 kr p e r använd are  

Exklus ive  e le ve r: 26 999 kr p e r använd are  

IT-kostnad e n p e r använd are  i Botkyrka  ha r öka t m e d  1 172 kr p e r to ta la  anta le t använd are  och m e d  3 135 kr p e r 
använd are  nä r e le ve r e xklud e ras  från nycke lta le t jäm fört m e d  före g åe nd e  å r. Ökning e n av kostnad  p e r använd are  
b e ror p å  a tt d e n tota la  IT-kostnad e n ä r hög re  än före g åe nd e  å r m e n anta le t använd are  konstant. ESV se r a tt d e tta  
nycke lta l ha r öka t någ ot hos  aktöre rna  och kom m e r a tt öka  än m e r till ca  32 000  kr till 2019. 

Vilke t nycke lta l som  b ör använd as  b e ror p å  m ot vilka  m a n vä lje r a tt jäm föra  s ig  m e d . Vid  e n jäm före lse  m e d  e tt 
lä rosä te  så  b lir d e t e n m e r rä ttvis  b ild  a tt inklud e ra  e le ve r. När m an inklud e ra r e le ve r i m ä tning e n så  lig g e r Botkyrka  
kom m un vä ld ig t b ra  till i förhå lland e  till and ra  m ynd ig he te r sam t i linje  m e d  lä rosä te na . Vä lje r m an nycke lta le t d ä r 
e le ve r e xklud e ra ts  och e nd ast tjäns te m änne n inklud e ras  så  lig g e r m an e n b it öve r lä rosä te n m e n Botkyrka  lig g e r 
fortfa rand e  vä ld ig t b ra  till i fö rhå lland e  till m ynd ig he te rna  som  ing år i ESV:s  jäm före lse . 

Oavse tt vilke t nycke lta l som  använd s  så  lig g e r Botkyrka  lång t und e r m e d e lsnitte t p å  98 000kr p e r använd are . De tta  
inne b är a tt Botkyrka  kom m un har e n e ffe ktiv IT-kostnad sb ild  i förhå lland e  till anta le t a nvänd are  som  m an ska  förse  
m e d  IT-s töd . En anle d ning  till a tt d e t ä r så  s tor sp rid ning  i kos tnad e r för d e tta  nycke lta l b e ror p å  a tt d e t finns  vä ld ig t 
s tora  skillnad e r m e llan anta le t använd are  hos  d e  olika  aktöre rna . De tta  kom m e r p åve rka  nycke lta le t m arkant. De t m an 
kan p åp e ka  ä r a tt Botkyrka  kom m un lig g e r i linje  m e d  aktöre r som  har sam m a ve rksa m he tskostnad . 

 

2.6  ANDEL UTKONTRAKTERAD VERKSAMHET 
Nycke lta le t visa r hur m ycke t IT-tjäns te r som  lig g e r u te  p å  annan aktör a tt u tföra . De tta  g rund ar s ig  p å  d e n sourc ing -
s tra te g i som  m an vä lje r a tt ha . De t ä r svå rt a tt vä rd e ra  vad  som  ä r rä tt och fe l utan vilke t vä rd e  p å  nycke lta le t som  ä r 
b ra  e lle r m ind re  b ra  b e ror he lt p å  vilke t s tra te g iskt va l m an g jort. 

Utkontrakte rad e  tjäns te r p å  IT-e nhe te n tillhand ahå lle s  frå n kostnad sp oste n 7436(0) som  har e n kos tnad  som  up p g år 
till 14 207 932 kr. Kostnad e n för utkontrakte rad  IT-ve rksa m he t i ve rksam he te n ä r tag e n från förra  å rs  IT-kostnad sana lys  
och lig g e r p å  20  855 834 kr. Ge nom  a tt använd a  b åd e  IT-e nhe te n och ve rksam he te ns  kostnad e r så  få r m an Botkyrkas  
tota la  utkontrakte ring sg rad , vilke n ä r p å  15,0  % i förhå lland e  till s ina  IT-kostnad e r, e n m inskning  m e d  knap p t två  
p roce nte nhe te r från före g åe nd e  å r. ESV såg  e n lite n ökning  av d e tta  nycke lta l va r a tt förväntas  och up p ska ttad e  a tt d e t 
skulle  lig g a  p å  ca  18% 2019. 
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I jäm före lse  m e d  ESV:s  d a ta  så  lig g e r Botkyrka  nä ra  g e nom snitte t p å  14 %, d ock finns  d e t e n vä ld ig t s tor sp rid ning  
m e llan sam tlig a  aktöre r, a llt från 0  – 93 %. De t g å r inte  a tt d ra  någ on s lutsa ts  kring  nycke lta le t b ase ra t p å  jäm före lse n 
d å  d e t inte  g å r a tt u tlä sa  vilke n sourc ing -s tra te g i som  d e  and ra  aktöre r ha r. Då  IT-e nhe te n i Botkyrka  ha r e n u tta la d  
m ulti-sourc ing  s tra te g i så  finns  d e t ing e t a tt anm ärka  kring  nycke lta le t. 

 

2.7 KOSTNAD PER IT-ARBETSPLATS 
Nycke lta le t visa r p å  hur kostnad se ffe ktivt m an le ve re ra r e n IT-a rb e tsp la ts  till s ina  använd are . Nycke lta le t g e r e n b ra  
m öjlig he t till a tt jäm föra  m e llan olika  aktöre r. De finitione n av e n IT-a rb e tsp la ts  g rund ar s ig  p å  Kam m arkolle g ie ts  
d e finition, d ock m e d  tilläg g e t a tt inklud e ra  surfp la ttor i Botkyrkas  d e finition. 

Kostnad sb ild e n ä r sam m anstä lld  av d e n tillg äng lig a  kostnad sinform atione n som  finns  och se d an uträknad  p å  tota la  
anta le t IT-a rb e tsp la tse r i kom m une n. Tota lt finns  d e t 18 249 IT-a rb e tsp la tse r e nlig t BoP/ Stra tsys  inte rnfakturor, d ock 
ha r m an inte  kunna t e xklud e ra  surfp la ttor d å  d e t inte  g ick a tt få  fram  e n korre kt kos tnad sb ild  för d e m  vilke t had e  g ivit 
e tt fe laktig t nycke lta l a tt jäm föra  m e d . Up p d rag e t anse r a tt äve n om  surfp la ttor inte  ha r kunna t e xklud e ras  så  g e r 
nycke lta le t e tt använd b art vä rd e  i e n jäm före lse . 

Alla  kostnad e r som  använd s  för a tt b e räkna  nycke lta le t fö rutsä tte r a tt sam tlig a  inköp  av hå rd vara  ä r g jord a  g e nom  d e  
ram avta l som  kom m une n har m e d  s ina  le ve rantöre r. Eve ntue lla  köp  som  g e nom förs  utanför ram avta l ha r inte  va rit 
m öjlig t a tt s e . 

Botkyrka  ha r id ag  e n kostnad sb ild  för e n IT-a rb e tsp la ts  p å  8  793 kr, vilke t ä r e n ökning  om  7%/ 612 kr från 8 181 kr 
före g åe nd e  å r. I förhå lland e  till ESV:s  d a ta  så  lig g e r m an någ ot öve r g e nom snitte t p å  8 000kr m e n öve rlag  så  lig g e r 
m an inom  sp anne t av sam tlig a  aktöre r. I ESV:s  up p följning  ä r nycke lta le t oföränd ra t och d e  tror d e t kan tänkas  m inska  
någ ot till 2019. 
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2.8  KOSTNAD FÖR TELEFONI PER ANVÄNDARE 
Kostnad  för te le foni p e r anvä nd are  g e r, p re c is  som  IT-a rb e tsp la tse r, e n öve rb lick i d e n öve rg rip and e  kostnad sb ild e n 
för a tt tillhand ahå lla  te le foni till s ina  använd are . Pre c is  som  för IT-a rb e tsp la tse rna  ä r d e t vä ld e finie ra t vad  som  ska  
inklud e ras  i kos tnad sb ild e n vilke t g ör nycke lta le t b ra  för a tt kunna  jäm föra  m e d  and ra  aktöre r. 

Und e r 2016 så  g e nom förd e  Botkyrka  kom m un e n ny up p hand ling  av te le fonitjäns te r. De nna  up p hand ling  ha r m e d fört 
s tora  kostnad ssänkning ar för kom m une n. Me d  d e n g am la  le ve rantöre n va r kostnad e n för te le foni p e r använd are  3 626 
kr m e d an d e t nya  avta le t g e r e n kostnad sb ild  p å  1 966 kr.  

   

Nycke lta le t ha r utg å tt ur ESV up p följning  m e n för a tt g e  e n b ra  jäm före lse  ha r up p d rag sle d are n va lt a tt inklud e ra  
nycke lta le t för a tt m ä ta  nuvarand e  kostnad sb ild .  

I jäm före lse  m e d  ESV:s  d a ta  så  s tå r s ig  Botkyrka  kom m un vä ld ig t vä l. Man har öve rlag  m ycke t läg re  kostnad e r för 
te le foni än g e nom snitte t p å  4 400kr. I jäm före lse  m e d  lä rosä te n så  lig g e r m an i linje . Jäm fört m e d  re s te rand e  aktöre r 
ha r Botkyrka  kom m un e n anm ärkning svärd  läg re  kos tnad . 

2018 
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2.9  KOSTNAD FÖR LAGRING 
Nycke lta le t för a tt m ä ta  kostnad e n för lag ring  av d a ta  ä r e tt re la tivt ob e p röva t nycke lta l. Lag ring skostnad e n kan g e  e n 
ind ika tion kring  IT-m og nad e n hos  e n aktör, d å  d e n g e r e n fing e rvisning  till va r i IT-utve ckling e n m an b e finne r s ig . En 
hög  kostnad  kring  lag ring  ka n inne b ära  a tt m an s itte r kva r i g am la  lösning ar och inte  tag it s te g e t öve r till lag ring  som  
tjäns t e lle r m olnhante ring .  

IT-e nhe te n p å  Botkyrka  kom m un g jord e  und e r 2016 e n ana lys  för a tt b e d öm a vilke n kostnad sb ild  som  d e  had e  kring  
lag ring . De n up p g ick d å  till 5kr för ca  6  000  GB. För d e nna  ana lyse n ha r p roje kte t, i sam råd  m e d  b e s tä lla re , va lt a tt 
använd a  d e nna  m ätning  för a tt g öra  e n b e d öm ning  m ot ESV:s  d a ta . De tta  d å  d e t ä r vä ld ig t svå rt a tt få  ut korre kta  s iffror 
kring  kos tnad e n för lag ring . 

Botkyrka  kom m un låg  und e r 2016 vä ld ig t b ra  till i jäm före lse  m e d  sam tlig a  aktöre r i ESV:s  d a ta . I d e ras  m ätning  så  va r 
d e t e nb art E-d e le g a tionsm ynd ig he te r som  m e d ve rkad e . De tta  g e r e tt m ind re  und e rlag  a tt jäm föra  s ig  m ot. I 
förhå lland e  till d e n d a ta  som  finns  så  s tå r s ig  Botkyrka  kom m un vä ld ig t vä l m ot g e nom snitte t som  lig g e r p å  11,2 kr/ g b . 
De t som  b ör tilläg g as  ä r a tt he la  Botkyrka  kom m uns lag ring sm iljö  ä r he lt avskrive n vilke t äve n ha r b id rag it till d e n låg a  
kostnad sb ild e n. ESV up p ska tta r i s in up p följand e  und e rsökning  a tt nycke lta le t kom m e r a tt öka  någ ot fram öve r p g a . 
m äng d e n d a ta  som  lag ras , äve n om  kostnad e n för lag ring  m inskar. 

Botkyrka  kom m un p lane ra r a tt g å  öve r till m olnlag ring  via  s ina  IT-a rb e tsp la ts lice nse r, vilke t inte  ä r kostnad sd rivand e  
och d ä rm e d  kom m e r re d uce ra  kom m une ns  kostnad e r för lag ring  ytte rlig a re . De n nya  lösning e n för lag ring  kom m e r a tt 
g e  va rje  använd are  i kom m une n e n lag ring svolym  p å  1 000  GB p e r använd are , vilke t kan jäm föras  m e d  d ag e ns  
lag ring svolym  p å  ca  6 000  GB. Vid  b e hov så  finns  d e t äve n m öjlig he te r a tt ska la  up p  lag ring sutrym m e t u tan e xtra  
kostnad . 

Utifrån d e n utve ckling  som  ske r id ag  och m e d  föränd ring ar i kos tnad sb ild e n kring  lag ring  så  anse s  d e tta  nycke lta l b li 
ob sole t inom  e n snar fram tid . Nycke lta le t kom m e r e nb art g e  e n ind ika tion p å  vilke n IT-m og nad  aktöre n ha r, vilke t 
m e d för a tt p å  s ikt kom m e r d e tta  nycke lta l inte  va ra  re le vant för Botkyrka  kom m uns d e l. 
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3 Re kom m e nd a tione r 
Base ra t p å  d e n IT-kostnad sana lys  som  ä r g e nom förd  så  ha r up p d rag e t kom m it fram  till följand e  
lä rd om ar/ re kom m e nd a tione r för fram tid a  a rb e te . 

Faktiska IT-kostnader hos verksamheten  

De nna  re kom m e nd a tion kvars tå r från förra  å re ts  IT-kostnad sana lys . De t finns  e tt s tort m örke rta l kring  d e n faktiska  IT-
kostnad e n hos  ve rksam he te rna . Enlig t d e nna  ana lys  så  p åvisas  d e t a tt d e t finns  s tora  kostnad e r som  inte  g å r a tt 
id e ntifie ra  g e nom  d e n d a ta  som  Botkyrka  kom m un har. IT-kostnad sana lys  b ör g e nom föras  hos  va rje  ve rksam he t inom  
kom m une n och b ör va ra  e n inte g re rad  d e l av förva ltning sm od e lle n inom  kom m une n. 

 

Översyn av drift - , förvaltning - och utvecklingskostnadsfördelning  

Ett nycke lta l som  ESV har ta g it fram  för a tt kunna  m äta  hur IT-kostnad sförd e lning e n förhå lle r s ig  m e llan d rift, 
förva ltning  och nyutve ckling . De tta  nycke lta l g e r e n vä ld ig t b ra  b ild  hur m ycke t IT-kostnad e r som  faktiskt g å r till a tt 
d rifta  och förva lta  d e n lösning e n m an har liksom  hur m ycke t m an job b ar m e d  a tt förb ä ttra  d e  lösning ar som  finns . 
Syfte t m e d  d e tta  nycke lta l ä r a tt säkra  a tt m an inte  läg g e r förm ycke t IT-kostnad e r p å  a tt d rifta  b e fintlig a  lösning ar. 
De tta  d å  konse kve nse n av a tt inte  job b a  m e d  a tt förb ä ttra  och nyutve ckla  kan inne b ära  s tora  kostnad e r p å  s ikt om  IT-
m iljön b lir förle g ad . 

De tta  nycke lta l vore  re le vant för Botkyrka  kom m un a tt b e räkna  d å  m an via  jäm före lse rna  se r a tt IT-kostnad e rna  lig g e r i 
linje  m e d  fle rta le t aktöre r inom  offe ntlig  se ktor och p å  så  sä tt kan jäm föra  IT-s tra te g i/ m og nad . 

 

Årlig jämförelse mot fastställd mätbar målbild  

ESV:s  nycke lta l och m ätning arna  av IT-kostnad e rna  kan b li m issvisad e  om  m an e nb art använd e r d e m  för a tt se  hur 
m an s jä lv lig g e r till i jäm före lse  till and ra  aktöre r, så  Botkyrka  ag e ra r s tra te g iskt g e nom  a tt g e nom föra  d e nna  
kostnad sana lys  och ta  fram  nycke lta l för a tt fö lja  up p  s in e g e n ve rksam he t re la tivt m å lb ild e n.  

 

Komplettera med kvalité  

Nycke lta le n m issa r i vissa  fa ll a tt ta  hänsyn till vilke n kva lité  som  s in IT-le ve rans  m e d för. Ge nom  a tt kom p le tte ra  
nycke lta le n m e d  e n kva lite tm ätning  så  få r m an e n b ä ttre  b ild  av vilke t vä rd e  m an faktiskt få r för va rje  inve ste rad  krona  i 
s in IT. 
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4 Re fe re nse r och Bilag or 

4.1 REFERENSER 
ESVs rapport : IT-kostnadsmodell – Ett första steg mot ett gemensamt språk  

http :/ / www.e sv.se / conte ntasse ts / 8344e 200366843d 782837c4841267468/ 2014-50-it-kostnad sm od e ll.p d f 

 

ESVs rapport : Fördjupat IT -kostnadsuppdrag – Delrapport 2: Kartläggning av IT -kostnader  

http :/ / www.e sv.se / conte ntasse ts / d 38af70b 40d 3496cb06245fc14d 66c6f/ e sv-2015-58-kartlag g ning -av-it-
kostnad e r.p d f 

 

ESVs rapport:  Myndigheters strategiska it -projekt, it -kostnader och mognad  

http s :/ / www.e sv.se / conte ntasse ts / 15acd 173681b 40f588c8fd 395e 998633/ 2018-30-m ynd ig he te rs-s tra te g iska -it-
p roje kt- it-kos tnad e r-och-m og nad .p d f 

 

4.2 BILAGOR 
It-kostnad sana lys  Nycke lta l Botkyrka  Pre se nta tion.p p tx 
It-kostnad sana lys  Nycke lta l Botkyrka  Exce lund e rlag  

http://www.esv.se/contentassets/8344e200366843d782837c4841267468/2014-50-it-kostnadsmodell.pdf
http://www.esv.se/contentassets/d38af70b40d3496cb06245fc14d66c6f/esv-2015-58-kartlaggning-av-it-kostnader.pdf
http://www.esv.se/contentassets/d38af70b40d3496cb06245fc14d66c6f/esv-2015-58-kartlaggning-av-it-kostnader.pdf
https://www.esv.se/contentassets/15acd173681b40f588c8fd395e998633/2018-30-myndigheters-strategiska-it-projekt-it-kostnader-och-mognad.pdf
https://www.esv.se/contentassets/15acd173681b40f588c8fd395e998633/2018-30-myndigheters-strategiska-it-projekt-it-kostnader-och-mognad.pdf
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Informationssäkerhetsnivå SNÖVIT 2020  

Sammanfattning 
Spug DIGIT’s och SGO’s gemensamma rekommendation är bibehållen ambit-
ionsnivå på informationssäkerhetnivån i SNÖVIT 2020.  
 
Vilket betyder informationssäkerhetsklass nivå 1 med möjlighet att beställa 
nivå 2 och 3 som tillval. 

Bakgrund 
Informationssäkerhetsnivån på allmänna kommunövergripande IT tjänster som 
ex mail, hemkatalog och gemensamma kataloger höjdes från nivå 0 till nivå 1 i 
SNÖVIT 2018 med möjlighet att beställa tillval för nivå 2 och 3.  
 
Beredning skedde i SGO och spug DIGIT under våren 2017 och KS beslutade 
och finansierade den höjda ambitionsnivån med 7,5msek under hösten 2017 
som en del av MoB 2018. Beslutet kan beskrivas som en kompromiss mellan 
förvaltningar med önskemåle om nivå 3 och förvaltningar med önskemåle om 
nivå 0 samtidigt som det speglar möjlig ekonomisk ambitionsnivå. 
 
Under beredningen 2017 inför ovanstående beslut om informationssäkerhets-
klassningen i SNÖVIT 2018 lyftes i första hand följande frågor: 
 
Några förvaltningar framför önskemål om höjd informationssäkerhetsnivå upp 
till nivå 3 andra förvaltningar ser inte detta behov och vill ligga kvar på nivå 0. 
Spug DIGIT kan inte komma till en gemensam uppfattning i frågan varför frå-
gan lyftes till SGO. 
 
Kostnadsuppskattning 7,5-15-30 miljoner i ökande IT -tjänstekostnader bero-
ende på vilken typ av känslig information och nivå. 
 
Möjlig effektivisering är mindre komplexa verksamhetssystem och avveckling 
av vissa system med lägre kostnad som följd. Möjligen mer komplext använ-
dande av allmänna IT tjänster för att säkerhetsställa ex identitet vid inloggning. 
Besparingar och kostnader för de två sista punkterna är svårt att uppskatta. 
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Påverkande faktorer pågående arbete med nya dataskyddsförordningen, arbete 
med informationssäkerhetsklassning av verksamhetssystem inom PM3 och på-
gående arbete och upphandlingsförberedelser med nytt ärendehanteringssystem 
EBOT. 
 
Under beredningen 2018 inför SNÖVIT 2019 lyftes förutom redan kända frå-
gor från 2017 frågeställningen med den komplexa strukturen med informat-
ionsflöde inte bara i den allmänna infrastrukturen utan mellan IT verksamhets-
system exempelvis det faktum att HR-systemets informationssäkerhetsklass-
ning påverkar många andra IT verksamhetssystem. 
 
Spug DIGIT och SGO kunde inte komma till en gemensam rekommendation 
varför frågan lyftes till KLG under våren 2018. KLG beslutade att fortsatt be-
redning av SNÖVIT 2019 skulle ske mot bibehållen ambitionsnivå med ett 
uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag och förslag på informationssä-
kerhetsnivå inför SNÖVIT 2020 i februari 2019. 
 
 

Beredning 2019 
Under beredning har följande konstaterats: 
 
Inga befintliga verksamhetssystem kan avvecklas eller få lägre driftkostnad ge-
nom att allmänna kommunövergripande IT tjänster som ex mail, hemkatalog 
och gemensamma kataloger är möjliga att använda för informationssäkerhets-
klass 2 eller 3 information. 
 
Relativt få nya verksamhetssystem skulle behöva anskaffas om informationssä-
kerhetsklassning behålls på nivå 1 och tillval för högre informationssäkerhets-
klassning beställs av de förvaltningar som har behov. 
 
Äldre verksamhetssystem samtida med Microsoft kommundesign från början 
av 2000 talet har oavsett informationssäkerhetsklassning av SNÖVIT 2020 be-
tydande problem att hantera känslig information. Det kommer finnas legacy 
system av denna typ under flera år inom flera förvaltningar. Dessa system har 
utmaningar med informationssäkerhet oavsett informationssäkerhetsklassning 
av allmänna kommunövergripande IT tjänster som ex mail, hemkatalog och 
gemensamma kataloger. 
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Det är sannolikt relativ vanligt med information i allmänna kommunövergri-
pande IT tjänster som ex mail, hemkatalog och gemensamma kataloger som 
borde informationssäkerhets klassas högre än dagens nivå 1. På de flesta för-
valtningar saknas det förståelse bland medarbetarna och efterlevnad av gäl-
lande processer, rutiner och instruktioner samt det saknas verksamhetssystem 
som enkelt kan användas istället. 
 
Åtgärderna för att höja informationssäkerhetsklassning genom beställning och 
utveckling av nivå 2 eller 3 tillval som komplement till allmänna kommunö-
vergripande nivå 1 IT tjänster som ex mail, hemkatalog och gemensamma ka-
taloger bör i första hand genomföras för respektive förvaltnings behov.  
 
Tekniska lösningar inklusive licenser finns i de flesta fall redan, utveckling av 
processer, rutiner, instruktioner och utbildning av användare är i de flesta fall 
förvaltningsspecifika. Strävan bör vara att återanvända och utvecklade tillval 
kommunövergripande och harmonisera styrande policy. 
 
eSams juridiska expertgrupps rättsligt uttalande hösten 2018 om röjande och 
molntjänster där expertgruppen bedömer att det inte går att utesluta att en leve-
rantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till 
att sekretessreglerade uppgifter röjs är ny information som inte varit en del av 
tidigare års beredning.  
 
Vår rekommendation som en konsekvens av eSams rättsliga uttalande är att IT 
tjänster både i SNÖVIT som tillval och i verksamhetssystem innehållande sek-
retessreglerad information dokumenteras väl. Om eSams rättsliga råd blir rätts-
praxis och vägledande för Sveriges kommuner och molntjänster som lyder un-
der utländsk lagstiftning är väl dokumenterade tjänster en förutsättning för en 
planerad exit.  
 
Moderna molntjänster är kostnadseffektiva och tillgodoser höga krav på sekre-
tess och riktighet samt inte minst tillgänglighet. Samtliga är viktiga faktor i in-
formationssäkerhetsklassningen varför molntjänster formellt kallade SaaS, 
PaaS och IaaS tjänster alltid bör användas i första hand.  
 
Det genomförda införandet och ständigt pågående arbetet med GDPR och ar-
betet med SKL verktyget KLASSA och informationssäkerhetsklassning av 
verksamhetssystem har ökat kunskapen och medvetenheten om informations-
säkerhet vilket gjort 2019 år beredning av beslutsunderlag inför SNÖVIT 2020 
enklare. 
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Förslag till beredningsinriktning av SNÖVIT 2020 
Spug DIGIT’s och SGO’s gemensamma rekommendation är bibehållen ambit-
ionsnivå på informationssäkerhet i SNÖVIT 2020.  
  
Vilket betyder att: 
Information som faller under OSL1, PDL2, GDPR3, DSL4 eller krav på oavvis-
lighet5 med informationssäkerhetsklassning högre än nivå 16 eller NIS7 direkti-
vet ej hanteras i Botkyrka kommuns allmänna IT miljö.  

Information med högre informationssäkerhetsklassning än 1 ska hanteras i där-
för avsett verksamhetssystem enligt respektive verksamhets instruktioner. 

I de fall tjänster i IT-tjänstekatalogen eller utvecklade tillval används för per-
sonuppgiftsbehandling ligger registeransvaret på respektive behandlande 
nämnd.  

Tjänster för högre informationssäkerhetsklassning än 1 utvecklas och doku-
menteras för enskilda förvaltningars behov och finns därefter som tillval i 
SNÖVIT.  

Tillval används och användare utbildas enligt respektive verksamhets: proces-
ser, rutiner och instruktioner. 

IT och förvaltningarnas representanter i spug för IT-stödprocessen arbetar ak-
tivt med att hitta möjligheter att återanvända utvecklade tillval kommunöver-
gripande.  

IT stödprocessen arbetar aktivt med att samordna policy etc. för tjänster och 
tillval med högre informationssäkerhetsklassning tillsammans med stödproces-
serna informationshantering, digitalisering och säkerhet. 
 
1 OSL: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
2 PDL: Patientdatalag (2008:355)  
3 GDPR: EU:s dataskyddsförordning (EU2016/679) 
4 DSF: Dataskyddsförordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218)  
5 Oavvislighet: Uppgiftens ursprung går att härleda t.ex. till en person, system eller organisation 
6 Informationssäkerhetsklassning enligt SKL KLASSA metod. 
7 NIS: Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174)  
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§1 Lönekartläggning 
 

Beslut 
Utskottet Botkyrka som organisation noterar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Lönekartläggningen är en del av Botkyrka kommuns aktiva åtgärder enligt 
Diskrimineringslagen och innebär ett förebyggande och främjande arbete för att 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.  

I lönekartläggningen kartlägger och analyserar Botkyrka kommun varje år eventuella 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetet 
ska ske i samverkan med fackliga organisationer. Syftet är att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt kan 
härledas till kön.  

Om osakliga löneskillnader identifieras ska handlingsplan för jämställda löner 
presenteras och åtgärderna ska hanteras snarast, dock senast inom tre år. 
Diskrimineringslagen ställer krav att Botkyrka kommun som arbetsgivare varje år ska 
kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdigt 
arbete. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som direkt 
eller indirekt kan härledas till kön.  

Lönekartläggning omfattar 6198 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare med den 
befattning och lönen som gällde juni 2019.  

Botkyrka kommun har inte lagt något arbete till handlingsplan för att justera löneskill-
naderna mellan män och kvinnor i lika arbete eller likvärdigt arbete, detta då inga osak-
liga löneskillnader har kunnat konstateras. Botkyrka kommun kommer dock inför nästa 
lönekartläggning se över gruppindelningen för fyra lika arbeten samt göra en fördjupad 
analys av fyra likvärdiga grupper för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader fö-
rekommer. Botkyrka kommer också att följa upp löneutveckling mellan män och kvin-
nor i lönerevisionen och arbeta med att säkerställa en könsneutral rekrytering av medar-
betare.   

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
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Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningens förslag till utskottet Botkyrka som organisation: 

Utskottet Botkyrka som organisation noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Lönekartläggningen är en del av Botkyrka kommuns aktiva åtgärder enligt 
Diskrimineringslagen och innebär ett förebyggande och främjande arbete för att 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.  

I lönekartläggningen kartlägger och analyserar Botkyrka kommun varje år eventuella 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetet 
ska ske i samverkan med fackliga organisationer. Syftet är att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt kan 
härledas till kön.  

Om osakliga löneskillnader identifieras ska handlingsplan för jämställda löner 
presenteras och åtgärderna ska hanteras snarast, dock senast inom tre år. 

Diskrimineringslagen ställer krav att Botkyrka kommun som arbetsgivare varje år ska 
kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdigt 
arbete. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som direkt 
eller indirekt kan härledas till kön.  

Lönekartläggning omfattar 6198 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare med den 
befattning och lönen som gällde juni 2019.  

Botkyrka kommun har inte lagt något arbete till handlingsplan för att justera löneskill-
naderna mellan män och kvinnor i lika arbete eller likvärdigt arbete, detta då inga osak-
liga löneskillnader har kunnat konstateras. Botkyrka kommun kommer dock inför nästa 
lönekartläggning se över gruppindelningen för fyra lika arbeten samt göra en fördjupad 
analys av fyra likvärdiga grupper för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader fö-
rekommer. Botkyrka kommer också att följa upp löneutveckling mellan män och kvin-
nor i lönerevisionen och arbeta med att säkerställa en könsneutral rekrytering av medar-
betare.   
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

    

Leif Eriksson    Eva Wallin 
kommundirektör   HR-Direktör 
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Lönekartläggning 2019 

 
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män. 
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Sammanfattning 
 
Diskrimineringslagen ställer krav att Botkyrka kommun som arbetsgivare varje år ska 
kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdigt 
arbete. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som direkt eller 
indirekt kan härledas till kön.  
 
Botkyrka kommuns lönekartläggning omfattar 6198 tillsvidare- och visstidsanställda 
medarbetare med den befattning och lön som gällde juni 2019. Lönekartläggningssystemet 
som används är Sysarb, som i första hand använder sig av perspektiven marknad – individ – 
arbete för kartläggningsarbetet. 
 
Botkyrka kommun har inte lagt något arbete till handlingsplan för att justera löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor i lika arbete eller likvärdigt arbete. Botkyrka kommun kommer dock 
se över gruppindelningen för fyra lika arbeten samt göra en fördjupad analys av fyra 
likvärdiga grupper för att säkerställa att inga osakliga löneskillnader förekommer samt följa 
upp löneutveckling mellan män och kvinnor i lönerevisionen och arbeta med att säkerställa en 
könsneutral rekrytering av medarbetare.   
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Bakgrund 
 
Lönekartläggningen är en del av Botkyrka kommuns aktiva åtgärder enligt 
Diskrimineringslagen och innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka 
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.  
 
I lönekartläggningen kartlägger och analyserar Botkyrka kommun varje år eventuella 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetet ska ske i 
samverkan med fackliga organisationer. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män som direkt eller indirekt kan härledas till kön.  
 
Om osakliga löneskillnader identifieras ska handlingsplan för jämställda löner presenteras och 
åtgärderna ska hanteras snarast, dock senast inom tre år. 
 
En lönekartläggning ska omfatta analys utifrån: 
• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika 

eller likvärdigt. 
• Löneskillnader mellan kvinnodominerat arbete som är lika eller högre värderat men har 

lägre lön än icke kvinnodominerat arbete.  
 
Måttet för att ett arbete ska betraktas som kvinnodominerat är att 60% eller fler av 
medarbetarna är kvinnor.  

 
 

Lönekartläggningen och individuell lönesättning 
 
De centrala löneavtalen anger att lön ska grundas på arbetets svårighets- och ansvarsgrad samt 
medarbetarens sätt att utföra arbetet, det vill säga medarbetarnas prestation under året. 
Lönekartläggningens uppgift är att värdera arbetsuppgifternas krav för grunduppdraget i 
respektive befattning och inte individerna. Det finns därmed ingen motsättning mellan 
individuell lönesättning och lönekartläggning. 
 
Lönen består av 

• arbetsuppgifternas krav  
• marknadsfaktorer 
• individfaktorer. 

 
I lönekartläggningen är det arbetsuppgifterna som värderas. Vid analys av eventuella 
löneskillnader bedömer arbetsgivaren om det finns könsneutrala marknadsaspekter, 
bakgrundsfaktorer eller individuella aspekter till de påvisade löneskillnaderna. Där sådana 
inte finns ska löneskillnaderna korrigeras.  
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Arbetsprocess och metodik 
 
I 2019 års lönekartläggning har Botkyrka kommun tagit stöd från lönekartläggningsföretaget 
Sysarb för processen med analysarbetet.  
 
Arbetsgruppen består av representant från HR-avdelningen på kommunledningsförvaltningen 
och HR-representanter från respektive förvaltning. I de fallen som vidare utredning krävts har 
HR tagit analysen vidare att tillsammans med berörda chefer komma fram till en förklaring 
för avvikelsen. 
 
 
 

Lönekartläggningens olika steg 
 

Lönekartläggningens olika steg är att: 
1. fastställa grupper (befattningar) vars arbetsuppgifter är lika eller i huvudsak lika 
2. värdera samtliga grupper 
3. analysera lika arbeten 
4. analysera likvärdiga arbeten, inklusive högre värderade kvinnodominerade arbete med 

lägre medellön  
 

Samverkan 

Lönekartläggningens resultat samverkas i den centrala samverkansgruppen Cesam. 

 
 
 

Likvärdiga arbeten 
 
För att genomföra analys likvärdiga arbeten görs en arbetsvärdering. Enligt 
diskrimineringslagen ska arbetsgivaren utgå från följande tre faktorer:  
 

• Kunskap och färdigheter 
• Ansvar 
• Arbetsförhållanden 

 
Faktorerna ska definieras och utifrån dessa faktorer skapas ett värderingsformulär.   
 

Faktorer & viktning 
 
Ett värderingsformulär har använts för att genomföra en värdering av arbetsuppgifternas krav 
och svårighetsgrad. Värderingsformuläret är uppbyggt kring diskrimineringslagens faktorer: 
kunskap och färdigheter, ansvar, och arbetsförhållanden. Värderingsformuläret består av 10 
frågor som är fördelade under de tre nämnda faktorerna. De flesta frågorna har 5 
svarsalternativ. Grupperna får poäng utifrån värderingen för samtliga frågor i 
värderingsformuläret. I ett intervall om 13 poäng skapas grupper som är att betrakta som 
likvärdiga grupper.  
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Värderingsformuläret innehåller följande frågor inom varje faktor: 
 
Kunskap och färdigheter: 
Teoretiska kunskapskrav    20 % 
Arbetsrelaterad erfarenhet      5 % 
Sociala färdigheteter/förmågor     10 % 
Intellektuella färdigheter      15 % 
 
Ansvarstagande 
Ansvar för arbetsledning      12 % 
Ansvar för verksamhet                           12% 
Ansvar för människor      8 % 
Ansvar för resurser       8 % 
 
Arbetsförhållanden 
Fysiska förhållanden         2% 
Psykiska förhållanden       8% 
 
 

Uppföljning handlingsplan 2018 
 
I fjolårets handlingsplan fastställdes att se över gruppindelningen för följande arbeten:  
Fritidsledare, Första linjens chef 1&2, Handläggare 1&2 samt Utvecklare/projektledare.  
 
Syftet är att skapa ett bättre analysunderlag där medarbetare är jämförbara med varandra. 
Detta har gjorts och två nya arbeten har skapats: Fältassistent och Fritidsledare; föreståndare.  
 

Analys av löneskillnader 
 
Medlingsinstitutet rapporterat att kvinnor under 2018 har 89,3% av männens löner (dvs, att 
det finns en löneskillnad på 10,7%). Detta är en minskning av löneskillnaderna med 0,6% 
jämfört med föregående år. Den främsta förklaringen till löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor är en könssegregerad arbetsmarknad där män och kvinnor väljer olika arbeten. 
Löneskillnaderna skiljer sig även kraftigt åt beroende på sektor. Mellan arbetstagare i 
landstingssektorn är löneskillnaderna som störst och minst är löneskillnaderna i kommunerna, 
där snittet är 97,2%. Även om löneskillnader kan konstateras innebär det inte direkt att det 
handlar om diskriminering utan en analys av löneskillnaderna behöver göras. 
(Medlingsinstitutet 2018)  
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Delar man Botkyrka kommuns kvinnors medellön med männens medellön, får man fram en 
faktor på 94,5%. I fjolårets lönekartläggning var siffran i Botkyrka kommun 95,8%, vilket 
innebär en ökning av löneskillnaderna med 1,3 procentenheter. Botkyrka kommun har 
analyserat var denna ökning beror på och kan konstatera att kvinnornas löneutveckling har 
varit 3,3% mellan 2018-2019 medans männens löneutveckling har varit 4,7%. Vid 
lönerevision blev utfallet mellan könen i stort sätt dock lika 2,6%. Samtidigt är snittåldern på 
männen ett år äldre än kvinnorna i årets lönekartläggning (45 respektive 46 år) vilket delvis 
kan förklarasökningen i löneskillnaderna. I fjolårets lönekartläggning hade männen och 
kvinnorna samma snittålder (46år). En annan förklaring är organisatoriska förändringar, det 
har exempelvis blivit fler undersköterskor och boendestödjare från förra mätningen, vilket 
påverkar medelinkomsten för kvinnor.   
 
Vid en första genomgång av lönenivåer, lönespridning och lönestrukturer inom lika arbete 
visar materialet på att det inte är så stora löneavvikelser mellan kvinnor och män som har lika 
arbete. Likväl som det finns grupper där män tjänar mer än kvinnor så finns det grupper där 
kvinnorna tjänar mer än männen, och samtliga löneskillnader har kunnat förklaras med 
sakliga argument.  
 
Granskningen av chefstrukturer visar även att det i Botkyrka kommun är 69,5% kvinnliga 
chefer (i grupperna Första linjens chef I (AID-kod C), Första linjens chef II (AID-kod C), 
Mellanchef (AID B) och Förvaltningschef (AID-kod A). Även om chefsgrupperna är 
kvinnodominerade speglar detta inte helt och hållet fördelningen mellan könen i Botkyrka 
kommun där 77% av medarbetarna är kvinnor, vilket innebär att männens chefslöner får 
större påverkan på männens medellön.   
 
Botkyrka kommun har även granskat hur löneutvecklingen har varit mellan 2018-2019 för 
samtliga arbeten och kan inte finna någon systematik som går att härledas till kön.  
 
Löneskillnaderna som finns härleds istället till likvärdiga arbeten där det inom kommunen 
finns många stora kvinnodominerade grupper som jämförs mot icke kvinnodominerade 
arbeten med en alternativ arbetsmarknad. De fem största grupperna (som totalt innefattar 
2249 medarbetare, motsvarande 36% av medarbetarna i Botkyrka kommun) är samtliga 
kvinnodominerade. Dessa är: Barnskötare, Boendestödjare (vof), Undersköterska, 
Förskollärare och Lärare, 1-6. Fyra av dessa fem arbeten (undantag Lärare 1-6) har en högre 
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värdering än lön.1 Dock finns ingen större avvikelse från löneläget i Stockholmsregionen, 
utan löneläget för dessa arbeten speglar lönerna som finns i andra kommuner i 
Stockholmregionen(se bilaga). 
 
Samtidigt finns det i kommunen flera mindre icke kvinnodominerade arbeten som ligger 
högre i lön än värdering vilket kan förklaras med marknadsfaktorer.  

Analys lika 
 
Nedan presenteras nyckeltal från lönekartläggningen. För fullständig dokumentation som 
innehåller ingående lönedata av samtliga i lönekartläggningen, analys lika arbete.  
 
 
Totalt antal medarbetare 6198  
   Varav kvinnor 4770 77 % 
   Varav män 1428 23 % 
Kvinnors medellön i procent av männens medellön  94,5 % 

 
Lika arbete   
Antal grupper om lika arbete 86  
Antal grupper med både kvinnor och män 75  
Grupper där män tjänar mer än kvinnor 40  
Grupper där kvinnor tjänar mer än män 34  

 
 

Återkommande förklaringar 
 
Nedan presenteras de mest förekommande förklaringarna till löneskillnader mellan lika 
arbete..  
 

Skillnad i erfarenhet 
 
Botkyrkas lönebildning bygger på individuell lönesättning, där lönen som helhet, inte bara 
löneutvecklingen, ses som ett styrmedel kopplat till prestation och uppnådda resultat. Dock är 
erfarenhet också en stor påverkansfaktor vid lönesättning.  
 
För att säkerställa likabehandling mellan kvinnor och män utreder vi om medarbetare med 
likvärdig erfarenhet har likvärdiga lönenivåer. Om det skiljer åt vad gäller löner för 
medarbetare med lika erfarenhet fördjupas analysen vidare utifrån medarbetarnas prestationer 
och värdeskapande aktiviteter. 
 

Skillnad i uppdragets art och tyngd/utökat ansvar 
 
Grupperingen av lika arbete ska betraktas som lika eller tillräckligt lika. Trots detta 
förekommer förklaringar av att det finns skillnader i uppdragets art och tyngd.  
Förklaringen är bland annat utökade ansvarsområden, antal underställda, eller budgetansvar.  
 

 
1 Hierarkin i värdering är högre än hierarkin i lön. Dvs. lågt lönesatta i förhållande till värdering.  
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Skillnad i prestation/individuell lönesättning 
 
Bedömning av medarbetares prestationer och dess måluppfyllelse utgör grunden för 
individuell lönesättning. I de fall arbetsgruppen har uppmärksammat att fler av samma kön 
har påvisat särskilt hög respektive låg lön i grupper av lika arbete, har detta lett till mer 
fördjupad analys på individnivå gällande chefers lönesättning utifrån medarbetares 
prestationer. 
 

Historisk lön 
 
Det finns löneskillnader som förklaras av att medarbetare vid byte av befattning har fått 
behålla tidigare lönenivå. I analysen används historisk lön som en saklig förklaring till 
löneskillnader.   
 

Analys likvärdiga 
 
Analysen av löneskillnaderna mellan likvärdiga arbeten ska ske mellan kvinnodominerade 
och icke kvinnodominerade grupper. I denna analys ingår även analys av löneskillnader 
mellan högre värderade kvinnodominerade arbeten med lägre medellön och icke 
kvinnodominerade arbeten som är lägre värderade men där gruppen har en högre medellön. 
Samma typ av jämförelser görs för båda analysgrupperna.   
 
En kvinnodominerad grupp består enligt DO (diskrimineringsombudsmannen) av mer än 60 
% kvinnor. Löneskillnader som är till nackdel för de kvinnodominerade grupperna ska kunna 
förklaras med könsneutrala argument. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas.  
 
I Botkyrka finns 86 stycken kvinnodominerade arbeten, det vill säga arbeten där mer än 60 % 
av medarbetarna är kvinnor. Av dessa är 52 stycken högre eller lika värderade men har lägre 
löner än icke kvinnodominerade arbeten.  
 
 
 

Återkommande förklaringar i analysen 
 
Nedan presenteras de mest förekommande förklaringarna till löneskillnader mellan likvärdiga 
kvinnodominerade och icke kvinnodominerade arbetena.  
 
 
 

Marknadens påverkan (M) 
 
Det finns flera faktorer som påverkar möjligheten för arbetsgivaren att rekrytera och behålla 
medarbetare. En faktor är den lokala lönebildningen och Botkyrkas lönestruktur i förhållande 
till omvärlden. Arbetsgivaren måste förhålla sig till löneläget hos andra arbetsgivare i 
närområdet för att säkerställa kompetensförsörjningen. 
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Eftersom marknaden påverkar lönesättningen lika för kvinnor och män i konkurrensutsatta 
arbeten bedöms marknadens påverkan på lön vara ett sakligt argument för lönesättning i 
analysen. 
 
För följande grupper används marknadspåverkan som ett argument för löneskillnaderna:  
 

• Anläggningsarbetare 
• Fordonsförare 
• Hantverkare 
• Drifttekniker (tef) 
• Ingenjör mät 
• IT-tekniker 
• Fastighetsskötare 
• Bygglovshandläggare 
• Byggprojektledare 
• Förvaltare 
• Ingenjör övriga nivå 2 
• Lärare, gymnasium, yrkesämnen 

 
 

Påverkan av individuell lönesättning (I) 
 
I arbetet med likabehandling finns en utmaning när det gäller lönesättning av grupper med få 
individer. En förklaring till löneläget för små yrkesgrupper är den sårbarhet som uppstår i en 
organisation där endast ett fåtal har en särskild kompetens. Medarbetare som arbetar med 
dessa uppdrag är ofta rekryterade utifrån sin specialistkompetens, vilket påverkar 
lönesättningen, ofta både vid ingångslön och vid lönerevision. 
 
Enskilda medarbetares löner får dessutom mycket större påverkan på hela gruppens lönebild i 
små grupper. Då storleken på gruppens sammansättning bedöms påverka lönesättningen lika 
för kvinnor som för män bedöms detta som ett sakligt argument för lönesättning i analysen. 
 
Det finns dessutom skillnader i erfarenhet mellan grupper. Detta är en vanligt förekommande 
förklaring i Botkyrka kommun. Mellan jämförbara individer mellan grupperna är 
löneskillnaderna inom spridningen för individuell lönesättning.  
: 
 
 
 

Handlingsplan 
 
Inga osakliga löneskillnader har funnits.  

 
För att förbättra processen inför nästkommande år gruppindelningen kommer följande arbeten 
ses över: barnskötare, ekonom, elevassistent och specialpedagog. Dessutom kommer vi att 
bryta ut Förstelärarna och lägga dem i ett eget arbete.  
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Botkyrka kommer även fortsätta arbetet med en fördjupad analys av grupperna Fritidsledare, 
Barnskötare, Måltidsbiträde/ekonomibiträde och Vårdbiträde för att säkerställa att inga 
löneskillnader som går att härledas till kön finns.  
 
Botkyrka kommer också att följa upp löneutveckling mellan män och kvinnor i lönerevisionen 
och arbeta med att säkerställa en könsneutral rekrytering av medarbetare.   
 
  



Bolagsordning för Upplev Botkyrka AB  
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Upplev Botkyrka AB.  
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.  
 
§ 3 Verksamhet 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla 
Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopiaområdet inom 
områdena kultur, fritid, besöksverksamhet och turism samt bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet.  
 
Bolaget ska inom ramen för den kommunala befogenheten på bästa 
sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som 
gynnar Botkyrkas medborgare och platsens utveckling.  
 
Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och i enlighet med 
kommunallagen (2017:725).   
 
§ 4 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
§ 5 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr. 
 
§ 6 Antal aktier 
 
Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 
§ 7 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter 
med lägst fem och högst nio styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämman till slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 
bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse.  
 
För suppleanternas inträde i styrelsen tillämpas den ordning som 
fastställs för inkallande av ersättare i kommunens nämnder.  
 
§ 8 Firmateckning 
 



Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen 
därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot 
eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.  
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 
bolagsstämman, för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse, en revisor med en suppleant.  
 
§ 10 Lekmannarevisor 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser 
kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med 
suppleant.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma ska utfärdas 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen 
ska ske brevledes eller med elektronisk post till aktieägarna.  
 
§ 12 Ärenden på bolagsstämma  
 
På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till 
behandling: 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernbalansräkning 
8. Beslut om  

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och 
lekmannarevisorn  
10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelse och 
eventuell styrelsesuppleant  
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 
 
§ 13 Upplösning av bolaget 
 



Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar utöver 
tillskjutet aktiekapital tillfalla Botkyrka kommun. 
 
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 
möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas i verksamheten. Exempel på sådana 
frågor är bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag.  
 
§ 15 Ändring av bolagsordning  
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. 
 
 
Denna bolagsordning beslutades av kommunfullmäktige i  
Botkyrka kommun 2020-02-20. 
 



Antal
10:e 
percentilen Medianlön

90:e 
percentilen

Avvikelse 
median mot 
Stockholm

botkyrka 777 21890 24633 27840 -368Län, 
Stockholm 6808 21502 25001 28591

 Antal
10:e 
percentilen Medianlön

90:e 
percentilen

Avvikelse 
median mot 
Stockholm

botkyrka 581 23800 26290 28630 211Län, 
Stockholm 4268 23567 26079 29296

 Antal
10:e 
percentilen Medianlön

90:e 
percentilen

Avvikelse 
median mot 
Stockholm

botkyrka 294 24600 26400 29200 404Län, 
Stockholm 1975 23617 25996 28903

 Antal
10:e 
percentilen Medianlön

90:e 
percentilen

Avvikelse 
median mot 
Stockholm

botkyrka 411 34100 40000 45900 883Län, 
Stockholm 3762 33685 39117 45050

 Antal
10:e 
percentilen Medianlön

90:e 
percentilen

Avvikelse 
median mot 
Stockholm

botkyrka 393 35000 40000 45900 801Län, 
Stockholm 3692 34000 39199 45048

Nyckeltal kvinnodominerade grupper jmf med Stockholm
Barnskötare

Undersköterska

Boendestödjare (vof)

Förskolelärare

Lärare 1-6



PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] 

Utskottet Botkyrka som organisation 2020-02-18  

 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Hemsida: www.botkyrka.se · Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcen-

ter@botkyrka.se 

Bilagor 
Lönekartläggning 2019 

Nyckeltal kvinnodominerade yrken - Botkyrka 

  

_________ 
Expedieras till 

Utskottet Botkyrka som organisation 

Samtliga nämnder 

Per Sjödin, förhandlingschef 
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