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Anmälningsärenden  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av  
anmälningsärendena.  
 
Sammanfattning 
Minnesanteckningar bygglovsberedningen 2020-01-10. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25 § 158 – Mål och  
budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023. . 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25 § 162 – Redovisning 
och förlängd beredningstid för motioner.  
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25 § 163 – Redovisning 
och förlängd beredningstid för medborgarförslag.  
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-25 § 164 – Redovisning 
av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-22 § 219 – Revidering av 
riktlinjer för styrdokument samt aktualitetsförklaring av befintliga styrdo-
kument.   
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                   Minnesanteckningar bygglovsberedningen 
 

Dag och tid 20120-01-10 kl. 08.30 – 09.10 

Plats Stinsen, plan 6 

Närvarande Gabriel Melki (S), ordförande  
 Yusuf Aydin (KD)  

Boban Pejcic (M) 
 Birgit Hellgren (L)   

  
Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör 

 Annelie Fager, bygglovschef 
 Katarina Balog, bygglovshandläggare 
 Olov Lindquist, sekreterare 

 
 

1. Inledning 
Ordförande Gabriel Melki hälsade alla välkomna till dagens bygglovsberedning.  
 

2. Genomgång av ärenden till samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-23 
Beredningen gick igenom ärenden i enlighet med bifogad föredragningslista,  
 
Ärende 11 utgår och ärende 12 ska kompletteras med en ritning, vilket 
kommer innebära att ärendet skickas ut med ett senare utskick.  

 
3. Avslutning 

Ordförande Gabriel Melki avslutade bygglovsberedningen. 
 
Vid anteckningarna Justeras 
 
 
 
Olov Lindquist Gabriel Melki 
 



 1(3) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Telefon vxl 08-530 610 00 
 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

     

  2020-01-09 
 
 
 
Kallelse – Föredragningslista bygglovsberedningen  
 
Tid: Fredag 2020-01-10, kl. 08:30 
 
Plats: Stinsen, plan 6 
 
 
1 
Dnr: 20013-669  
Fastighet: TVINGEN 17 
Sökande: Bengt Tjärnström 
Ärende: Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus 
Handläggare: Katarina Balog 
 
2 
Dnr: 2012-389  
Fastighet: TVINGEN 17 
Fastighetsägare: Bengt Tjärnström 
Ärende: Tillsyn, bygglov saknas för tillbyggnad av enbostadshus (ÄPBL) 
Handläggare: Katarina Balog 
 
3 
Dnr: 2019-930       
Fastighet: FORBONDEN 9 
Sökande: Fittja Centrumfastigheter AB 
Ärende: Bygglov för till- och ombyggnad av centrumbyggnad 
Handläggare: Katarina Balog 
 
4 
Dnr: 2019-947 
Fastighet: Stora Uringe 1:2 
Sökande: B O Carlsson Entreprenad AB 
Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Handläggare: Katarina Balog 
 
5 
Dnr: 2019-927 
Fastighet: Näs 1:206 
Sökande: Elisabeth och Fredrik Möller  
Ärende: Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
Handläggare: Katarina Balog 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten  
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6 
Dnr: 2019-1026 
Fastighet: Yrkesskolan 5 
Sökande: Max Burgers AB 
Ärende: Bygglov för nybyggnad av restaurang och skyltar, samt rivning av befintlig byggnad 
Handläggare: Katarina Balog 
 
7 
Dnr: 2019-1029 
Fastighet: Tumba 8:8 
Sökande: Csilla Patachich 
Ärende: Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad, rivning nybyggnad av 
fastighetskötarbostad 
Handläggare: Katarina Balog 
 
8 
Dnr: 2019-1000 
Fastighet: HALLUNDA 4:34  
Sökande: Botkyrka Kommun Tef 
Ärende: Förlängning av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad dnr 2017-263 
Handläggare: Katarina Balog 
 
9 
Dnr: 2019-981   
Fastighet: VÅRSTA 1:213 
Fastighetsägare: Betongindustri AB  
Ärende: Bygglov för nybyggnad av industribyggnad  
Handläggare: Katarina Balog 
 
10 
Dnr: 2019-898  
Fastighet: Tullinge 17:129 
Fastighetsägare: Kenneth Svalborg 
Ärende: Bygglov för ändrad användning av Caféverksamhet till Restaurangverksamhet 
Handläggare: Katarina Balog 
 
11 
Dnr: 2017-321 
Fastighet: Dolomiten 29 

                 Fastighetsägare: Karadag Sabri, Karadag Meral, Karadag Mustafa, Karadag Sengül 
Ärende: Tillsyn, startbesked saknas för plank och markförändring  
Handläggare: Yulia Gregorsson 
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12 
Dnr: 2019-000665 
Fastighet: Kagghamra 2:90 
Fastighetsägare: Daniel Eduard 
Ärende: Tillsynsärende startbesked saknas för komplementbyggnad och mur samt 
markåtgärder 
Handläggare: Jimmy Sandberg 
 
13 
Dnr: 2017-634 
Fastighet: Fullblodet 15  
Fastighetsägare: Frida Jansson, Alex Möllerström 
Ärende: Tillsynsärende, startbesked saknas för murar och markuppfyllnader  
Handläggare: Jimmy Sandberg 
 
 
 
 
 
 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[12] 

Kommunfullmäktige  
 2019-11-25 Dnr KS/2019:191  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

§ 158 
Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 
(KS/2019:191)  
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 
öre. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och bud-
get 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt 
drift- och investeringsplan. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som 

innebär att kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 
miljoner per år och max till 3,2 miljarder under en 4-årsperiod.  
 

4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-
nämnden och tekniska nämnden tilläggsbudget till följande investeringspro-
jekt; 
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5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total 
låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. 
Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyg-
gen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Bot-
kyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens 
och bolagens låneramar uppgår till:  
• AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor. 
• Söderenergi AB; 515 miljoner kronor. 
• Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor. 
• Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor. 
• Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor 
• Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor 
• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive  

upplåningen till kommunens bolag), 2 400 miljoner kronor. 
 

Projekt-
nr Investeringsprojekt 

Tilläggs- 
budget  

(tkr) 

  Tekniska nämnden   

6105 Botkyrka Cricketanläggning  -1 500 

6074 Köksombyggnad Björkstugan -2 000 

6073 Köksombyggnad Karlavagnen -3 000 

6148 Ekvägen upprustning -7 000 

6284 Dagvattenhantering norra Botkyrka -18 797 

6280 Storvretens vattentorn -5 000 

  Kommunstyrelsen   

6402 Nytt personalsystem -720 

  Samhällsbyggnadsnämnden   

6015 Upprustning Uttrans strandpromenad -1 000 

6055 Dagvattenparker Norra Botkyrka -4 200 

6039 KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm -3 000 

6060 Vallmoparken -2 000 

6033 Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen -1 000 

  Summa -49 217 
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6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar: 
• Söderenergi AB; 326 miljoner kronor. 
• Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 mil-

joner kronor 
• Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor 
• SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor  
• Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor 
• Ideella föreningar; 40 miljoner kronor. 

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor. 
 

7. Mål 
7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått 
under utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande del-
tagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid 
och ett aktivt socialt liv – ändras från ”Antalet or-ganiserade idrottsaktivite-
ter för barn och unga per stadsdel ökar” ändras till ”Barn och ungas organi-
serade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande”. 

7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått 
under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hus-
hållning – ändras från ”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämn-
dernas träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar” ändras till 
”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och ”Nämnder-
nas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 pro-
cent”. 

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun 
har en god ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med 
lydelsen ”xx-nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).” och 
”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 
1 %.”  

7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från 
de nämnder som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges ut-
vecklingsmål 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företa-
gande. Att måtten tas bort innebär inte att nämndernas ambition ska ändras. 

8. Uppdrag 
Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till 
kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen. 

8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 
krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budget-
omslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. 
Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder 
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så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån 
kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsupp-
drag.  

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med 
flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt 
har eller planeras beslutas av nämnd. 

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning 
och i arbetet beakta majoritetens politiska plattform. Ett förslag ska vara 
klart senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i 
”Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med 
flerårsplan 2022 - 2024”.  

8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig inve-
steringsplan där investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheter-
nas behov och den politiska plattformen. I prioriteringen ingår även att aktu-
alitetspröva tidigare beslutade investeringar som ännu inte har påbörjats. 
Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från och med 
2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljar-
der kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens 
budgetberedning senast den 7 september 2020. 

8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa 
språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverk-
samheter och förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med 1 juli 
2020. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens bud-
getberedning senast den 15 maj 2020. 

8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals 
språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdra-
get redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning 
senast den 7 september 2020. 

8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och 
pröva om civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt 
ingå avtal om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av 
samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal 
som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunsty-
relsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till 
kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.  

8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att 
ta fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  5[12] 
Kommunfullmäktige  

 2019-11-25 Dnr   KS/2019:191 
 

byggs så kostnadseffektivt som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till 
kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020. 
 

8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd 
och säga upp eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. 
Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 
2020. 

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och för-
tryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra be-
rörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till 
kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020. 

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att ut-
reda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och för-
tryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och 
med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra 
berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kom-
munstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att be-
sluta om specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga in-
vesteringsram om 4 miljoner kronor. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
nämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål 
och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål l:1 Bot-
kyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin. 

 
Reservationer 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet, Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 189 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Budget 2020 - 2023 
I förslaget till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 redovisas ett ba-
lanskravsresultat för 2020 på 55,8 miljoner kronor, vilket motsvarar omkring 1,0 
procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.  
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Investeringsplanen för åren 2020 - 2023 innehåller investeringar på sammanlagt 4,8 
miljarder kronor. Vid utgången av 2023 uppskattas upplåningen uppgå till omkring 
3,6 miljarder kronor. Med budgeterat resultat och avskrivningar uppgår självfinan-
sieringsgraden till omkring 30 procent. Självfinansieringsgraden ökar med exploate-
ringsintäkter, försäljningar av anläggningstillgångar med mera. 
 
Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt 
bli högre än beslutad totalbudget. I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 
2023 beslutar kommunfullmäktige om tilläggsbudget för de projekten som uppgår 
totalt till 49 ,2 miljoner kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-10-15. 
 

Yrkanden 
Ebba Östlin (S), Stefan Dayne (KD), Myrna Persson (MP), Ing-Marie Viklund (L), 
Dag Ahlse (C), Niklas Gladh (MP), Emanuel Ksiazkiewicz (S), Shafqat Khatana 
(S), Maria Gawell Skog (S), Thomas Bergqvist (S), Gabriel Melki (S), Christina 
Karlsson (MP), Yusuf Aydin (KD), Tuva Lund (S), Aram El-Khoury (KD), Sara 
Sylvan (S), Caroline Blom (KD), Leyla Öztürk (S), Olle Westberg (S), Robert Aslan 
(S) och Maria Mendoza (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Ebba Östlin (S) lämnar ett yrkande, bilaga, att arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa nämndmål och 
målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål l:1 Botkyrkaborna är 
mer delaktiga i den lokala demokratin. 
 
Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om revisionens budget i 
enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
 
Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson (M), Kia Hjelte (M) och 
Ufuk Sen (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas förslag, 
bilaga. 
 
Anders Thorén (TUP), Carl Widercrantz (TUP), Per Börjel (TUP) och Roland 
Forsman (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Tullingepartiets för-
slag, bilaga. 
 
Martin Inglot (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokra-
ternas förslag, bilaga. 
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Mats Einarsson (V), Bekir Uzunel (V), Kerstin Amelin (V), Marit Normasdotter 
(V), Pia Carlson (V) och Yrsa Rasmussen (V) föreslår att kommunfullmäktige be-
slutar enligt Vänsterpartiets förslag, bilaga. 
 
Omröstning och beslut 
 
Skattesats 
Ordförande ställer först proposition om skattesatsen för 2020 och konstaterar att det 
föreligger tre förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, dels Moderaternas samt 
Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition för att utse motför-
slag till kommunstyrelsens förslag: 
 
Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar ja. 
 
Den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag röstar nej. 
 
Voteringsresultat 
Med 12 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att Moderaternas 
förslag ska utgöra motförslag, bilaga. 
 
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande voteringsproposition: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
 
Den som vill bifalla Moderaternas förslag röstar nej. 
 
Voteringsresultat 
Med 53 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunsty-
relsens förslag, bilaga. 
 
Investeringsram 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrel-
sens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
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Tilläggsbudget för investeringsprojekt 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrel-
sens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Låneram 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrel-
sens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Borgensramar 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrel-
sens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Mål 
 
7.1 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, 
dels Tullingepartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voterings-
proposition: 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
 
Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej. 
 
Voteringsresultat 
Med 45 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunsty-
relsens förslag, bilaga. 
 
Uppdrag 
 
8.1 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, 
dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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8.2 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut: kommunstyrelsens, 
Moderaternas, Tullingepartiets och Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-
styrelsens förslag. 
 
8.6 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, 
dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
8.7 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, 
dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
8.9 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, 
dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
8.10 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens, 
dels Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
8.3 - 8.5 och 8.8 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrel-
sens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Förslag under särskild proposition 
 
Moderaterna 
 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfull-
mäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Moderaterna. 
 
Ordföranden prövar förslagen var för sig. 
 
Punkt 9:1: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 9:2: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
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Punkt 9:3: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 9:4: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 9:5: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
 
Tullingepartiet 
 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet föreslår att 
kommunfullmäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Tull-
ingepartiet. 
 
Ordföranden prövar förslagen var för sig. 
 
Punkt 10: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 11: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 12: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 13: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voterings-
proposition: 
 
Den som vill avslå förslaget röstar ja. 
 
Den som vill bifalla Tullingepartiets förslag röstar nej. 
 
Voteringsresultat 
Med 45 ja-röster mot 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige avslå förslaget, bi-
laga. 
 
Punkt 14: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 15: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 16: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Punkt 17: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
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Punkt 18: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
 
Sverigedemokraterna 
 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfull-
mäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Sverigedemokrater-
na. 
 
Ordföranden prövar förslagen var för sig. 
 
3:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
4:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
5:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
6:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
7:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
8:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
9:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
10:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
11:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
12:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
13:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
14:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
15:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
16:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
17:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
18:e att-satsen: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
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Vänsterpartiet 
 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår att kommunfull-
mäktige avslår samtliga förslag under särskild proposition från Vänsterpartiet. 
 
Ordföranden prövar förslagen var för sig. 
 
5a: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
5b: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
5c: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
5d: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
5e: Bifall mot avslag. Kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
 
Ordföranden prövar sedan yrkandet från Ebba Östlin (S) att arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 fastställa 
nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål l:1 
Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin och finner att kommun-
fullmäktige bifaller förslaget. 
 
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 – 2023 mot Moderaternas, Tullingepartiets, Sverigedemokra-
ternas och Vänsterpartiets förslag till budgetar i övrigt mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
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YRKANDE 
Kommunfullmäktige 

2019-11-25 
 
Ärende 158 Mål och budget 2020 med plan 2021-2023 (KS/2019:191) 
 
Moderaterna i Botkyrka lägger ett förslag till budget för 2020 som prioriterar det som är 
viktigast och prioritera bort det som inte är kommunal kärnverksamhet. Vår budget 
fokuserar på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, 
unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. 
 
Vi lyfter särskilt fram Botkyrkabornas otrygghet i budgeten för 2020. Vi skjuter till tio 
miljoner kronor extra för ett intensifierat trygghetsskapande arbete, där åtta miljoner är 
till fler ordningsvakter och två miljoner till andra trygghetsskapande åtgärder. Vi väljer 
också att värna kärnan inom vård & omsorg med medel till hemtjänsten, 
äldreombudsman och demenssjuksköterska. 
 
Utöver detta finns det även ett utrymme för en skattesänkning på 25 öre, ett förslag som 
såväl ökar den egna friheten och signalerar att ett överskott är något som bör återgå 
tillbaka till skattebetalarna själva. 
 
Vi moderater har flera exempel på sådant som vi skulle prioritera annorlunda än den 
socialdemokratiskt ledda majoriteten: 
 
Dra ner det kommunala stödet till UBAB (Subtopia) och MKC. Avveckla stödet till 
konsthallen. Reformera enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning. Dra ner bidragen 
till mötesplatsföreningarna (undantaget till barn och seniorer). Slimma ner 
förvaltningarna i kommunalhuset med fokus på kommunledningsförvaltningen och 
kultur och fritidsförvaltningen. Slå ihop medborgarkontoren till ett i söder och ett i norr. 
Lägg ner rödgröna onödiga symbolfrågor som Fair Trade, ekologisk mat i skolorna, 
Kreativa Fonden, klimatjippon och Drömdeg. 
 
Vi vill även vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler 
ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv 
hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen (inte minst i sjönära 
lägen). 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild 
proposition) 

1. 
att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 19 kronor och 90 öre 

2.  

att fastställa Moderaternas förslag till mål och budget för 2020. 



Sid 2 

8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i 
arbetet beakta Moderaternas mål och budget för 2020. Ett förslag ska vara klart 
senast mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i 
”Förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget 2021 med 
flerårsplan 2022 - 2024”.   

9:1  
att samtliga nämnder får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska 
och rättvisemärkta livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel. Hur 
arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen i februari 2020. 

9:2  
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av 
internbanken. 

9:3 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla hyresgäster 
om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till 
bostadsrätter. 

9:4 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att införa lagen om 
valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten i Botkyrka. 

9:5 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att påbörja en gradvis 
nedtrappning av utbetalningarna av skattemedel till Upplev Botkyrka AB 
(Subtopia) och Mångkulturellt Centrum. 

 
 
 
 
Stina Lundgren Willy Viitala Jimmy Baker 

 
Kia Hjelte Yngve RK Jönsson Carl Baker  
 
Andrei Ignat Ufuk Sen Solveig Nilsson 
 
Gül Alci Michael Erikson Boban Pejcic 
 
  



Ärende 158    Yrkande  
Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 
 
Kommunfullmäktige har i ett tidigare ärende beslutat att flytta ansvaret för näringslivsfrågor 
och socialekonomi från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Efter att 
kommunstyrelsen beslutat om Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 har det 
upptäckts att några delar som avser dessa områden fortfarande finns kvar på arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsnämnden. Därför har följande justeringar gjorts i dokumentet.  
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
Väsentliga områden s. 68-69 
 
Följande texter under avsnittet väsentliga områden tas bort: 
 
”Det blir vidare viktigare att ha kunskap om kommunens marknadsförutsättningar och  
dra nytta av våra konkurrensfördelar för att kunna skapa attraktiva etableringsmöjligheter och 
främja företagens tillväxt”. 
 
”1. Jobbskapande näringslivsutveckling 
Under 2020 vill vi: 
 Få fler företag att växa och öka de strategiska etableringarna utifrån ett jobbskapande 

perspektiv” 
 
Mål och målsatta mått 2020 s 69 
Nedan redovisade nämndmål och målsatt mått tas bort hos arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens mål 1:1a:  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala 
demokratin. 

Målsatta mått  Utfall 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2023
Antalet organisationer som har anslutit sig 
till den lokala överenskommelsen mellan 
Botkyrka kommun och idéburna 
organisationer ökar. 

18 30 ökar ökar

 
Kommunstyrelsen, s. 31 
Det målsatta måttet flyttas från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen och läggs under kommunstyrelsens mål 1:1a Kommunstyrelsen stärker 
Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin. 
 

Målsatta mått  Utfall 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2023
Antalet organisationer som har anslutit sig 
till den lokala överenskommelsen mellan 
Botkyrka kommun och idéburna 
organisationer ökar. 

18 30 ökar ökar

 
 
 
 
 
 



Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har härmed inget nämndmål och målsatta 
mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den 
lokala demokratin. Samtliga nämnder ska bidra till detta mål. 
 
Därför yrkar jag att: 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska i beslut om mål och internbudget 2020 
fastställa nämndmål och målsatta mått kopplat till kommunfullmäktiges utvecklingsmål l:1 
Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin. 
 
 
 
 
Ebba Östlin (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Förslag till beslut  

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre.    

 

 2. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2020 med 

flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt drift- och investeringsplan.  

 

 3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som innebär att 

kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner per år och max till 3,2 

miljarder under en 4-årsperiod.   

 

 4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 

nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;  

 

Projekt 

nr   Investeringsprojekt    Tilläggsbudget (tkr)  

Tekniska nämnden  

6105   Botkyrka Cricketanläggning    -1 500  

6074   Köksombyggnad Björkstugan   -2 000  

6073   Köksombyggnad Karlavagnen   -3 000  

6148   Ekvägen upprustning     -7 000  

6284   Dagvattenhantering norra Botkyrka   -18 797  

6280   Storvretens vattentorn    -5 000    

Kommunstyrelsen   

6402   Nytt personalsystem     -720    

Samhällsbyggnadsnämnden   

6015   Upprustning Uttrans strandpromenad  -1 000  

6055   Dagvattenparker Norra Botkyrka   -4 200  

6039   KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm  -3 000  

6060   Vallmoparken      -2 000  

6033   Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen   -1 000   

Summa      -49 217 

  

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total  

låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån.  

Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen,  

Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka  

Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens och bolagens 

låneramar uppgår till:  

• AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor. 

• Söderenergi AB; 515 miljoner kronor.  

• Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.  

• Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.  

• Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor  

• Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor  



 2 

• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive  upplåningen till kommunens 

bolag), 2 400 miljoner kronor. 

 

6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:  

• Söderenergi AB; 326 miljoner kronor.  

• Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor  

• Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor  

• SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor  

• Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor  

• Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.  

 

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor. 

 

7. Mål  

7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under 

utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och 

sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv – ändras från 

”Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar” till ”Barn och 

ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de kommundelar med lägst deltagande”.  

  

7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under 

utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – ändras från 

”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser 

under året ökar” till ”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och  

”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent”. 

 

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god 

ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med lydelsen ”xx-nämndens 

nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 

avviker från årsutfallet med max 1 %.”   

 

 7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från de nämnder 

som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1 

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Att måtten tas bort innebär 

inte att nämndernas ambition ska ändras 

 

8. Uppdrag  

Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens 

budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen.  

 

 8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på 

effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav 

på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och 

genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till 

åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas 

effektiviseringsuppdrag.   

 

 Nämnderna redovisar i samband med yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 

2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas 

av nämnd.  

 

 8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet 
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beakta Tullingepartiets politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för 

att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till nämndernas yttrande 

till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024”.   

 

 8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där 

investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska 

plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar 

som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från 

och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder 

kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning 

senast den 7 september 2020.  

 

 8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa 

språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och 

förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i 

särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.  

 

 8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals 

språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i 

särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.  

 

 8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om 

civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå överenskommelse 

om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första 

redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att 

teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj 2020. Ytterligare en 

redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.   

 

 8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett 

styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt 

som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 

september 2020.  

 

 8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp 

eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till 

kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.  

  

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. 

Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. 

Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast 

den 7 september 2020.  

  

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå 

en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen 

ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid 

behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild 

handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020. 

 

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om 

specifika investeringsprojekt inom dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 



 4 

miljoner kronor.  

 

10 Bostäder som utvecklar och värnar områdens karaktär   

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utredas hur 1000 nya lägenheter ska 

kunna byggas i Hamra grustag.   

 

11  Påbörja utredning om renovering av kommunhuset 

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur nuvarande kommunhus kan renoveras 

istället för att ett nytt kommunhus byggs.  

 

12 Folkomröstning  

Valnämnden får i uppdrag att planera för en folkomröstning i Tullinge om 

kommundelning.  

 

13 Kommundelsnämnder  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införandet av kommundelsnämnder. 

 

14   Simhall  

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för en Simhall i 

Tullinge. 

 

15 Äldreboende 

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i 

Tullinge. 

 

16 Detaljplaner  

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över och modernisera Tullinges 

detaljplaner. 

 

17 Kommunens kärnuppgifter  

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att minska stödet till 

verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter  

 

18 Utveckla Tullinge centrum  

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda dialog med ägaren av Tullinge 

centrum för att påskynda en utveckling av Tullinge centrum i enlighet med arkitekten 

Kjell Forsheds idéskiss. 

 

Anders Thorén (TUP) 
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Förslag till beslut   
 

 att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget 

2020 med flerårsplan 2021–2023 

 att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre  

 att utreda förutsättningar för att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa 

förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar, föremål, eller 

material på områden kring återvinnings- och pantstationer, samt på områden i 

närheten av sådana stationer, såsom parkering och entréområden utanför butik 

 att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer   

 att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum  

 att få fler i arbete genom egenförsörjning  

 att fler vuxna ska finns i skolan, förskolan och fritidshem   

 att minska utanförskapet genom att uppmuntra invånare med utländsk härkomst 

snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har 

samt står till arbetsmarknadens förfogande   

 att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor, fritidshem, 

garage och kommunala parkeringar   

 att Botkyrka kommun gör en utökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen  

 att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade lärare   

 att vid nybyggnationer ska Botkyrka kommun ta hänsyn till och bevara grönområden 

samt kulturhistorisk mark  

 att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism   

 att Kultur- och fritidsnämnden följer regelverket om kommunens finansiella stöd till 

religiös och etniska föreningar   

 att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av ekonomiskt 

bistånd som går till svenska respektive utländska medborgare 

 att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i anslutning till kollektivtrafiken i 

kommunen   

 att Botkyrka kommun på sikt minskar det sammanlagda partistödet till samtliga 

partier  

 att Botkyrka kommun ökar antalet livsmedelskontroller hos de som saluhåller 

livsmedel i butiker, caféer och restauranger 
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Vänsterpartiets förslag till  

Mål och budget 2020  

med flerårsplan 2021–2023 
 
Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 

2020 med flerårsplan 2021–2023 med följande ändringar: 

 

1) Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 42 öre. 

2) Driftramarna för nämnderna fastställs enligt följande (tkr): 

        diff. mot KS 

a) Kommunstyrelsen   -333 700  (-1 800) 

b) KS/KF förfogande   -66 900   (6 900) 

c) Samhällsbyggnadsnämnden  -157 100  (10 000) 

d) Exploateringsverksamheten  13 500  (13 500) 

e) Tekniska nämnden   -600   (0) 

f) Miljö- o hälsoskyddsnämnden  -18 700   (-500) 

g) Kultur- o fritidsnämnden   -263 750  (-6 250) 

h) Arbetsmarknads- o vuxenutb.nämnd.  -271 000  (-2 000) 

i) Utbildningsnämnden   -2 659 000  (-31 500) 

j) Socialnämnden    -668 500  (-21 600) 

k) Vård- och omsorgsnämnden  -1 170 285  (-17 500) 

l) Revision    -4 671   (-45) 

S:a netto1    -5 300 706 (-50 795) 

 

m) Skatteintäkter, utjämning m.m.  5 630 100 (51 000) 

n) Finansiella poster, netto   -14 800  (0) 

o) Balanskravsresultat   56 005    (205) 

 

3) Verksamhetens driftramar i plan 2021–2023 justeras i enlighet med föränd-

ringarna i punkt 2 ovan. 

 

4) Beslutspunkterna under Uppdrag ändras enligt följande: 

 

” 8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020–2023 krav 

på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring högst 2 procent av budgetom-

slutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämn-

derna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att 

given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå från kommun-

fullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag och får 

inte motverka kommunfullmäktiges mål. Åtgärder av principiell betydelse 

och/eller betydande omfattning ska underställas kommunfullmäktige för beslut. 

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med 

flerårsplan 2022–2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort eller lång sikt har 

eller planeras beslutas av nämnd eller föreslås beslutas av kommunfullmäktige.” 

 

”8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och 

i arbetet beakta majoritetens politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast 

                                                 
1 Exklusive avskrivningar och interna och gemensamma poster. 
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mars 2020 för att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsätt-

ningar till för nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 

2022–2024”. Förslaget skall utgå från ambitionen att utveckla en mer tillits-

styrd verksamhet där respekt för våra anställdas profession ersätter onödig de-

taljstyrning och överdrivna rapporteringskrav. 

 

”8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och 

pröva om undersöka om det i civilsamhället istället kan vara utförare finns in-

tresse för och önskemål om att vara utförare av verksamhet som ersätter eller 

kompletterar den kommunala samt att i de fall det är möjligt och lämpligt ingå 

avtal om Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samver-

kansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som 

nämnderna har tecknat eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunsty-

relsens budgetberedning kommunstyrelsen den 15 i maj. Ytterligare en redovis-

ning ska göras kommunstyrelsens budgetberedning kommunstyrelsen den 15 i 

september.” 

 

”8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta 

fram ett styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas med avseende på 

klimatpåverkan, tillgänglighet, verksamhetsanpassning etc och att samtidigt 

som det byggs så kostnadseffektivt som möjligt.” 

 

”8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och för-

tryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda 

nämnder i arbetet. Möjligheterna till samverkan med andra kommuner och/eller 

regionen om kartläggningen ska prövas. Kartläggningen redovisas i särskild 

handling till kommunstyrelsens budgetberedning kommunstyrelsen senast den 7 

i september 2020. Kostnader för eventuell extern utförare av kartläggningen 

belastar anslaget till KF/KS förfogande. 

 

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att ut-

reda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och för-

tryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och 

med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra be-

rörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommun-

styrelsens budgetberedning kommunstyrelsen senast den 15 maj 2020. 

 

5) Följande uppdrag utöver dem i kommunstyrelsens förslag ges: 

 

a) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämn-

den utreda hur karensavdraget vid sjukdom kan avskaffas för personal i 

förskolan. 

b) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2020 utreda hur en 

permanent KomTek-verksamhet i förvaltningens regi kan återupptas. 

c) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda införandet av ett hy-

resfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala an-

läggningarna som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen. 

d) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inom ramen för den 

övergripande klimatstrategin ta fram en särskild strategi för att så fort 

som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion genom åt-

gärder inom uppvärmning, transporter, belysning m.m. Även hållbar 

och klimatneutral energiproduktion i egen regi bör prövas. 

e) Vård- och omsorgsnämnden uppdras att avbryta förberedelserna för 

upphandling av privata utförare i hemtjänsten. 
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6) Beslutspunkt 10 (kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt angående för-

delning av särskild lönesatsning till utskottet för Botkyrka som organisation) 

stryks. 

7) Texten under medborgarprocessen Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande

av samhället, sidan 6, ändras enligt följande (motivering nedan under rubriken 

Målområdestexter): 

”Politisk inriktning 

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för ge-

mensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för 

all kommunal verksamhet.  

Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter 

och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsik-

tigt hållbar utveckling.  

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering 

inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett 

centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvin-

nor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla. Den representativa 

demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer.  

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna an-

svar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande dels 

ett värde i sig självt, dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratins 

förankring. Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de po-

litiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på sam-

hällsutvecklingen.  

Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att 

vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala 

verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och 

vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbild-

ning och ett offentligt samtal i nya och gamla media håller demokratin levande 

och bygger människors förtroende för varandra.” 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] 

Kommunfullmäktige  
 2019-11-25 Dnr KS/2019:201  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

§ 162 
Redovisning och förlängd beredningstid för motioner 
(KS/2019:201)  
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige avskriver följande motioner: 

• Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme 
AB (KD), dnr KS/2016:479. 

• Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD), dnr 
KS/2018:130. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger 
följande motioner förlängd beredningstid till och med 2020-04-30. 

 

Beteckning Datum Ärendebeskrivning 

KS/2015:699 2015-10-22 Botkyrka behöver en plan mot radikali-
seringen (M)  

KS/2017:749 2017-11-23 Säkerheten på våra skolgårdar (M) 

KS/2018:131 2018-02-22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) 

KS/2018:406 2018-06-19 Möjlighet för pensionärer att äta lunch på 
skolor och gymnasier (SD) 

KS/2018:565 2018-09-27 Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP) 

KS/2018:566 2018-09-27 Utveckling av kommunal odlingsmark 
(MP) 

KS/2018:567 2018-09-27 Social biosfär i Hågelby (MP) 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[3] 
Kommunfullmäktige  

 2019-11-25 Dnr   KS/2019:201 
 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 194 lämnat ett förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige 
vilka motioner som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en samman-
ställning över det totala antalet motioner samt antalet motioner som fått för-
längd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 2019 års återrapporteringstill-
fällen: 

 April 
2016 

Okto-
ber 
2016 

April 
2017 

Oktober 
2017 

April 

2018 

Oktober 
2018 

April 

2019 

November 
2019 

Antal mot-
ioner som 
beviljades 
förlängd 
berednings-
tid vid åter-
rapporte-
ringstill-
fället  

46 45 26 37 28 26 15 7 

Antal obe-
svarade 
motioner 
vid återrap-
porterings-
tillfället 

81 89 63 60 47 41 31 18 

 

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna 
gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över 
gamla motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade 
motioner kommer fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet 
med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.  

 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
09-30. 

 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  3[3] 
Kommunfullmäktige  

 2019-11-25 Dnr   KS/2019:201 
 

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 
Säkerhetschef Pernilla Vera Jr, kommunledningsförvaltningen 
AB Botkyrkabyggen 
 

 

 

 
 



Beteckning Datum

KS/2015:699 2015-10-22
KS/2017:749 2017-11-23
KS/2018:131 2018-02-22
KS/2018:406 2018-06-19
KS/2018:565 2018-09-27
KS/2018:566 2018-09-27
KS/2018:567 2018-09-27
KS/2019:131 2019-02-21
KS/2019:132 2019-02-21
KS/2019:161 2019-04-25
KS/2019:189 2019-04-25
KS/2019:241 2019-04-25
KS/2019:290 2019-04-25
KS/2019:385 2019-06-18
KS/2019:409 2019-06-18
KS/2019:422 2019-06-18

KS/2019:552 2019-09-26
KS/2019:553 2019-09-26

Fetstil = nämnd/motsvarande har yt  
Motioner besvaras alltid av kommun                                
Färgmarkerade motioner ges förläng            

Redovisning av obesvarade motione   
Uppdaterad: 2019-10-14
Senaste KF: 2019-09-25

AVUN Arbetsmarknads- och 
KS Kommunstyrelsen
UBO Utskottet Botkyrka so  
UBP Utskottet Botkyrka so  
BRÅ Brottsförebyggande  
HÅBY Hågelbyparken AB 
KOFN Kultur- och fritidsnäm
MHN Miljö- och hälsoskydd
SBN Samhällsbyggnadsnä
SOCN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnä
BOBY AB Botkyrkabyggen



Ärendebeskrivning 

Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M) 
Säkerheten på våra skolgårdar (M)
Gör Xenter till ett eget gymnasium (M)
Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Social biosfär i Hågelby (MP),
Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)
Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)
Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M)
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD).
Inför klippkort på kommunens simhallar (M).
Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V)
Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD)
Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande
 kommunens verksamhetslokaler (M)
Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V)
Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V)

    ttrat sig
    nfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.                        

   gd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 

   er per 2019-11-25

h vuxenutbildningsnämnden

  om organisation
  om plats

 rådet 
  

 mnden
 dsnämnden

ämnden

n
 ämnden

 



Yttrande från nämnd Behandlad av KF

BRÅ
TN, KS
UN
UN, VON
MHN, KS
MHN, KS
KS
UN
UN
UN, VON
SBN, BoBy
BoBy
KOFN
SBN
UN, KS
TEN

AB BoBy
MHN, KS



Kommentar/Ansvarig

Trygghet- och säkerhetsenheten
Trygghet- och säkerhetsenheten
Beredning pågår
Beredning pågår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN  kvarstår.
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN  kvarstår
Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet

Trygghet- och säkerhetsenheten

Samhällsutvecklingsavdelningen





Beteckning Datum
KS/2014:85 2014-02-20
KS/2015:267 2015-03-26
KS/2015:345 2015-04-28
KS/2015:429 2015-05-28

KS/2015:716 2015-10-22
KS/2015:717 2015-10-22

KS/2016:61 2016-01-28
KS/2016:110 2016-02-25
KS/2016:132 2016-02-25
KS/2016:134 2016-02-25
KS/2016:343 2016-04-28
KS/2016:427 2016-05-26
KS/2016:493 2016-06-21
KS/2016:495 2016-06-21
KS/2016:498 2016-06-21
KS/2017:78 2017-01-26
KS/2017:145 2017-02-23
KS/2017:190 2017-03-30
KS/2017:193 2017-03-30
KS/2017:198 2017-03-30
KS/2017:225 2017-03-30
KS/2017:226 2017-03-30
KS/2017:242 2017-03-30
KS/2017:307 2017-05-23
KS/2015:262 2015-03-26
KS/2015:264 2015-03-26
KS/2015:443 2015-05-28
KS/2016:425 2016-05-26
KS/2016:494 2016-06-21
KS/2016:733 2016-10-27
KS/2016:734 2016-10-27
KS/2017:79 2017-01-26
KS/2017:284 2017-04-27
KS/2017:308 2017-05-23
KS/2017:349 2017-05-23
KS/2017:397 2017-06-20
KS/2017:425 2017-06-20
KS/2017:606 2017-09-28
KS/2017:687 2017-10-26
KS/2018:42 2018-01-25
KS/2014:402 2014-06-17

KS/2015:80 2015-01-29
KS/2015:83 2015-01-29
KS/2015:84 2015-01-29
KS/2015:266 2015-03-26
KS/2016:491 2016-06-21



KS/2017:562 2017-09-28
KS/2017:796 2017-12-19
KS/2015:702 2015-10-22
KS/2016:341 2016-04-28
KS/2016:809 2016-12-15

KS/2017:280 2017-04-27

 KS/2017:690 2017-10-26
KS/2018:128 2018-02-22
KS/2018:167 2018-03-22
KS/2018:191 2018-03-22
KS/2014:727 2014-11-27
KS/2018:286 2018-04-26
KS/2016:251 2016-04-28
KS/2016:737 2016-10-27
KS/2017:753 2017-11-23

KS/2018:428 2018-06-19

KS/2017:55 2017-01-26
KS/2016:708 2016-10-27
KS/2019:63 2019-01-31
KS/2016:496 2016-06-21
KS/2015:263 2015-03-26
KS/2015:235 2015-03-26
KS/2018:564 2018-09-27
KS/2019:130 2019-02-21
KS/2017:764 2017-11-23
 KS/2018:494 2018-09-27
KS/2019:229 2019-04-25

KS/2019:64 2019-01-31
KS/2019:129 2019-02-21
KS/2018:255 2018-04-26
KS/2015:120 2015-01-29

KS/2012:550 2012-12-13

KS/2016:137 2016-02-25
KS/2016:362 2016-04-28
KS/2016:479 2016-06-21
KS/2017:426 2017-06-20
KS/2018:130 2018-02-22
KS/2018:530 2018-09-27
KS/2019:149 2019-04-25
KS/2019:179 2019-04-25
KS/2019:190 2019-04-25



KS/2018:390 2018-05-31



Ärendebeskrivning 
Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M)
Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C) 
Övervakning av utsatta områden (SD) 
Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens 
biståndsbehov (M)
Inrätta kommunala trygghetsteam (M)
Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att upphandla 
(M) 
Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP)
Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD)
Anlägg infartsparkering i Vårsta (M)
Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)
Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP)
Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD)
Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M)
Östersundsmodellen för flyktingsmottagande (M)
Skapa fler YH-utbildningar (M)
Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP)
Sänk hastigheten på väg 569 (C ) 
Vård- och omsorgsboenden med profilering (M)
Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M)
Rökfri arbetstid (L)
Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar ©
Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida (SD)
Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M)
Utred kommunens hemtjänst (M)
Juridiska enheten (M) 
Reformera dialogforum (M)
Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD)
Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD)
Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M),
Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V)
Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L)
Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD)
Trepartsavtal (M)
Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP)
Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg (
Stäng av Tullinge strand för genomfart under april - september (TUP)
Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L)
Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD),
Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD)
Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M)                            
och (L)
Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)
Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)



Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP)
Inrätta ett landsbygdsråd
Uppdatera utanförskapsrapporten (M)
Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L)
Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar 
ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M) 

Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt Botkyrka kommuns 
verksamheter (SD) 
Återinför kontaktpolitiker (M),
Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD)
Återvandringskontor/Inrätta en återvandringstjänst (SD)
Gratis gymkort/friskvård till 70+ (SD)
Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)
Myndighetspost (C) 
Mer frukt i våra parker (C)
Sänk hastigheten på väg 569 (C),

Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i 
styrelseprotokoll (KD)
Lämna Mälardalsrådet (SD)
Bygg en simhall i Tullinge (TUP)
Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD)
Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M)
Mer effektiva medborgarkontor (M)
Närodlat i Botkyrka kommun (SD)
Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP)
Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser (M),
Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP)
Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD),
Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser
med anledning av detta (SD).

Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP)
Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP)
Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP)
Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD)

Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga 
Botkyrka (TUP)
Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V) 
Gröna obligationer (L)
Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD)
Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP)
Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD)
Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD)
Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD).
Illegala bosättningar och avhysningar (M).
Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M)



Fler infartsparkeringar i Tullinge (L)



Behandlad av KF
KF 2018-01-25
KF 2018-01-25
KF 2017-11-23
KF 2018-02-22

KF 2017-11-23
KF 2017-12-19

KF 2017-12-19
KF 2018-02-22
KF 2018-02-22
KF 2017-11-23
KF 2017-11-23
KF 2018-01-25
KF 2018-02-22
KF 2018-01-25
KF 2018-02-22
KF 2017-11-23
KF 2017-11-23
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2018-03-22
KF 2017-12-19
KF 2018-03-22
KF 2018-05-31
KF 2018-06-19
KF 2018-06-19
KF 2018-05-31
KF 2018-06-19
KF 2018-06-19
KF 2018-05-31
KF 2018-06-19
KF 2018-05-31
KF 2017-10-26
KF 2018-04-26
KF 2018-04-26
KF 2018-04-26
KF 2018-04-26
2018-03-22
2018-09-27



KF 2019-01-31, § 8
KF 2019-01-31, § 9
KF 2019-01-31, § 10
2019-02-21, § 36
2019-02-21, § 37

2019-02-21, § 38

2019-02-21, § 35
2019-02-21, § 32
2019-02-21, § 34
2019-02-21, § 33

KF 2019-04-25
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KF 2019-06-18
KS

SBN
SBN
SBN
KOFN, HÅBY

KF 2019-10-24

KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-11-25
KF 2019-10-24
2019-11-25
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24



2019-11-25



Eventuell kommentarer



Ska avskrivas enligt avstämning med partiet

Ska avskrivas enligt avstämning med partiet



Behandlades i nämnd 2019-09-24. KS 2019-10-25. KF 2019-11-25
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Kommunfullmäktige  
 2019-11-25 Dnr KS/2019:202  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

§ 163 
Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarför-
slag (KS/2019:202)  
 
Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2019-11-25 och ger 
följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-
04-30. 

 

Beteckning Beskrivning 

KS/2018:410 Revitalisera och synliggöra finska språket i form av  
tvåspråkig skyltning 

KS/2018:468 Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i 
Tullinge 

KS/2018:627 Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 195 lämnat ett förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige 
vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Nedan redovisas en 
sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt antalet med-
borgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018 och 
2019 års återrapporteringstillfällen: 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige  

 2019-11-25 Dnr   KS/2019:202 
 

 

Anledningen till att redovisningen sker i november är för att förvaltningarna 
gjort ett omtag i arbetet samt fokuserat på att bereda fram yttranden över 
gamla medborgarförslag. Redovisning av och förlängd beredningstid för 
obesvarade medborgarförslag kommer vid behov ske i april respektive ok-
tober, i enlighet med vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
09-30. 

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 
AB Botkyrkabyggen 
Upplev Botkyrka AB 
Hållbarhetsdirektör Elif Koman André, kommunledningsförvaltningen 

 
 

 April 
2016 

Oktober 
2016 

April  
2017 

Oktober 
2017 

April 
2018 

Oktober 
2018 

April 

2019 

November 
2019 

Antal med-
borgarförslag 
som bevilja-
des förlängd 
beredningstid 
vid återrap-
porteringstill-
fället  

24 19 15 18 11 11 15 3 

Antal obe-
svarade med-
borgarförslag 
vid återrap-
porteringstill-
fället 

100 64 80 49 83 50 70 3 



Beteckning Beskrivning Yttrande från
KS/2018:410 Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning KS
KS/2018:468 Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge KS
KS/2018:627 Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge KS

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

Om fler än en nämnd bör yttra sig över förslaget besvaras det slutligt av kommunfullmäktige eller i de fall frågan rör ett område som inte tillhör någon nämnd eller är av principiell betydelse. Är kolum         

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2019-11-25. 
Uppdaterad 2019-09-30
Senaste KF: 2019-09-25

KS Kommumstyrelsen
UBO Utskottet Botkyrka som organisation
UBP Utskottet Botkyrka som plats
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
AVUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
KOFN Kultur- och fritidsnämnden
MHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN Socialnämnden
TN Tekniska nämnden
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnämnden
BOBY AB Botkyrkabyggen
UBAB Upplev Botkyrka AB 
SRV SRV återvinning AB 
HÅBY Hågelbyparken AB 













AVUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
BOBY AB Botkyrkabyggen
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
DB Demokratiberedningen 
HÅBY Hågelbyparken AB 
KLF Kommunledningsförvaltningen
KOFN Kultur- och fritidsnämnden
MOHN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PU Personalutskottet 
SBN Samhällsbyggnadsnämnden
SOCN Socialnämnden
SRV SRV återvinning AB 
TN Tekniska nämnden
UBAB Upplev Botkyrka AB 
UN Utbildningsnämnden
VON Vård- och omsorgsnämnden



Beslut av Behandlad Kommentar
KF Samhällsutvecklingsavdelningen
KF Trygghet - och säkerhetsenheten
KF Samhällsutvecklingsavdelningen

            mnen yttrande från tom besvaras förslaget direkt av nämnd. 
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KS/2017:270
KS/2017:278
KS/2017:299
KS/2017:333
KS/2017:335
KS/2017:336
KS/2017:342
KS/2017:351
KS/2017:352
KS/2017:390
KS/2017:391
KS/2017:399
KS/2017:403
KS/2017:400
KS/2017:424
KS/2017:428



KS/2017:458
KS/2017:470
KS/2017:475
KS/2017:485
KS/2017:492
KS/2017:493
KS/2017:494
KS/2017:498
KS/2017:512
KS/2017:514
KS/2017:566
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KS/2017:600
KS/2017:602
KS/2017:603
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KS/2017:422
KS/2017:458
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KS/2017:484

KS/2017:496
KS/2017:508
KS/2017:511
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KS/2017:601
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KS/2017:610
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KS/2017:626
KS/2017:627

KS/2017:628

KS/2017:640
KS/2017:641
KS/2016:650
KS/2017:654
KS/2017:655
KS/2017:658
KS/2017:659
KS/2017:663
KS/2017:665
KS/2017:680
KS/2017:688
KS/2017:695
KS/2017:735
KS/2017:736
KS/2017:737
KS/2017:738
KS/2017:756
KS/2017:769
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KS/2017:689
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KS/2018:70
KS/2018:71
KS/2018:72
KS/2018:73
KS/2018:93
KS/2018:95
KS/2018:124
KS/2018:135
KS/2018:152
KS/2018:153
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KS/2018:374
KS/2018:367
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KS/2018:405
KS/2018:413
KS/2018:443
KS/2018:445
KS/2018:446
KS/2018:450

KS/2018:453
KS/2018:454
KS/2018:463
KS/2018:473
KS/2018:475
KS/2018:482
KS/2018:493
KS/2018:539
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KS/2018:547
KS/2018:552
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KS/2018:476
KS/2018:725
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KS/2016:652
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KS/2018:628
KS/2018:684
KS/2018:704
KS/2018:707
KS/2018:708
KS/2018:365
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KS/2018:544
KS/2018:673
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KS/2018:685
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KS/2014:766
KS/2015:384
KS/2018:105
KS/2018:542
KS/2018:651
KS/2018:726
KS/2018:796
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KS/2018:817
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Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink

Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det för att bygga hyreslägenheter
Bygg inspirationsplats för alla religioner
Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge 
Skjut upp renovering av lägenheter och bygg istället paviljonger för flyktingar 
Inför parkeringsförbud
Asfaltera väg/trappa mellan skogen Tingsbergsvägen och Mellanbergsvägen i Tullinge
Trafiksituationen i Solbo
Förslag om näridrottsplats för spontanidrott i Tullinge
Bygg farthinder vid Vreta Gårdsväg/Kottestigen
Förslag om- exploatera kullen söder om Xenter
Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten
Fler bussturer inom Tullinge
Bygg fler bostäder
Sätt upp gupp på Södra Parkhemsvägen mellan infarterna Liljestigen och Murgrönsvägen
Förslag om farthinder på Almvägen 2-10 i Tullinge
Sätt upp en skylt som förbjuder rastning av hundar vid Körsbärsparken i Tullinge Villastad 
Förslag om farthinder på Harbrovägen
Förslag om att öppna Åvägen i Tullinge
Förslag om utbyggnad av infartsparkering i Tumba
Förslag om att bygga lastbilsparkeringar på Harbrovägen
Hopptorn till Stendalsbadet i Tullinge
Förslag om farthinder mellan Tullinge Centrum mot Tullingeberg
Bygg en brygga vid Tullinge Strand
Gör Tullingesjön mer tillgänglig för kommuninvånarna
Bredda kanten mot körbanan på Vattravägen
Sätt upp hinder för olaglig bilkörning vid Alhagsvägen/Albyvägen
Cykelparkering vid Skäcklinge busstation
Förbättra kanalen mellan Utterkalven och Segersjön
Förslag om lekplatsmiljö på Banslättsvägen i Tullinge
Förslag om farthinder mellan Tullinge centrum mot Tullingeberg- vägen förbi BRF Akvarellen 
Bygg upp anrika Tullinge gård
Bygg om gamla Botvidsgymnasiet till studentbostäder
Anlägg gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp
Ockuperad allmänning vid Tullinge strand
Asfaltera parkeringsplats nedanför klätterväggen vid Tullinge strand
Trafikspeglar behövs på Bernströmsvägen och Flottiljvägen i Tullinge
Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen
Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval
Gör Kyrkvärdsvägen i Tumba säkrare
Gör vägen förbi Rikstensskolan säkrare
Offentlig toalett nära Tullinge centrum
Bättre belysning omkring Kassmyraskolan
Sätt upp farthinder utanför Trädgårdsstadsskolan vid Katrinebergsvägen
Sätt upp farthinder på Katrinebergsvägen
Namnge gång- och cykelvägen mellan Tullinge torg och Banslätt

 medborgarförslag



Sätt upp farthinder i Tumba Villastad
Förbjud genomfartstrafik på Grödingevägen mellan Högbrinksvägen och Vattravägen
Sätt upp en fartkamera vid Harbrovägen
Gör en gångväg i backen vid Hamringevägen/Huddingevägen
Ta bort kravet på tillstånd för att ha höns i detaljplanerat område
Ploga en skridskobana på Tullingesjön,
Hundrastgård i Sankt Botvids väg och Norsborgsvägen
Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten
Belysning över gång- och cykelbana i Fittja
Sätt upp papperskorgar för hundpåsar på Eklundshovsvägen/Hangarvägen
Spola is på tennisbanorna för skridskoåkning under vintern vid Maden
Grafräknare till alla gymnasieelever i Botkyrka
Sätt upp trafikljus i korsningen Huddingevägen/Flottiljvägen
Fler papperskorgar i Tullinge villastad/Trädgårdsstad
Belysning till lekparkerna i Norsborg
Farthinder på Segersjövägen i Uttran
Anlägg trottoar och gångväg på Strandvägen i Uttran
Bygg en läktare i Tullingehallen
Montera stoppljus/trafikljus vid befintligt övergångsställe på KP Arnoldssons väg 
Anlägg en bastu vid Dagvattenparken Maden,
Sätt upp en trappa mellan Elgentorpsvägen 27 och Tullingebergsvägen 2
Anlägg ett utegym vid Tullinge strand
Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden
Bygg en förskola i Solhöjden
Gör en gång- och cykelväg från Vårsta till Tegelvreten/Grödinge
Sätt upp bänkar vid Sunnanvägen i Tullinge,
Sätt upp farthinder vid Oxelvägen i Tullinge
Fräscha upp lekplatserna i Fittja,
Bygg ett bullerplank vid Förlikningsvägen i Alby
Bygg en ny skola i Hallunda
Fler parkeringsplatser i Riksten,
Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten
Inför parkeringsförbud på Friluftsvägen i Riksten
Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter i Riksten
Installation av peglar för vattenståndsmätning i sjöarna Uttran och Utterkalven
Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran
Avskaffa eldningsveckorna i Botkyrka kommun,
Hundrastgård i Broängen
Gör Hallundavägen säkrare
Inför mellanmål i alla skolor i Botkyrka
Bygg gångbana från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmansbacken till Hallunda
Gör korsningen Dalvägen/Vattravägen säkrare
Ändra skoltider i Botkyrka
Sänk hastigheten till 30km/h på sträckan mellan Vattravägen 7-10
Gör en cykelbana mellan Tullinge station och Tumba
Fartgupp på Dymmelkärrsvägen
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Farthinder/avsmalning Kanslivägen utanför förskola
Rensa sly och belysning vid Malmsjö skola
Vid Malmsjön - rensa strand och skapa stigar och promenadstråk



Farthinder Flottiljvägen, Tullinge
Förbättra gång/cykelväg utmed Flottiljvägen, Tullinge C till Brantbrink
Bygg bryggor och sittgrupper vid Malmsjön i Vårsta
Lekplats/fotbollsplan vid Mejramvägen
Generellt byggnadslov för hyresrätter inom AB Botkyrkabyggen gällande inglasade balkonger
Sänk hastigheten till 50 km/tim på Tumbavägen
Bygg ett utegym likt Tantolunden i Vårstaparken
Ett mysigt café/restaurang vid Tullingesjön
Sätt upp farthinder på hela Tullingebergsvägen
Utbyte av trottoarkant vid Flygarvägen 2-4
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Bygg vägbulor vid förskolan Kärrspiran
Gör ett övergångställe över Skogshemsvägen, Krokvägen i Tullinge
Gör hastighetsänkande åtgärder på bilvägen Katrinebergsvägen vid 
Trädgårdsstadsskolan

Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner
Låna ut cyklar till medborgare
Utomhusgym längs med Hälsans stig 
Förslag om badbuss från Tumba Centrum till Sandviksbadet
Gör vägen säkrare på Grödingevägen, sträckan mellan Viktoriavägen och Sveavägen
Förbättra basketplan vid Tors väg i Norsborg
Barnvagnsanpassade trappor samt lekplats i Solhöjden
Korsningen Kanslivägen/Annabergsvägen saknar säkra trottoarer,
Förslag på planteringar i stället för parkeringar av bilar utanför utgång 1
Hallunda centrum
Belägga med konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken
Gångväg vid Hallunda tunnelbana
Medborgarförslag - Farthinder Flottiljvägen. Tullinge
Farthinder Hallundavägen och Tomtbergavägen
Gör hastighetsdämpande åtgärder på Solskensvägen-Tullingebergsvägen och
Parkhemsvägen- Alfred Nobels Allé
Bygg en fräsch lekpark mellan Örnsbergstigen och Örnsbergsvägen
Hundbadplats Tullingesjön
Gallring av trädbeståndet i Stenda
Anordna ett Skateboardområde längs Fågelviksvägen
Fritidsgård till Riksten
Lånecyklar i Tullinge
Parkering vid flygfältet Riksten
Gratis kollektiv transport efter skolan
Fritidsgårdar runt om i Riksten
En tredje fotbollsplan på Brantbrinks IP
Fler parkeringsplatser i Tullinge
Asfaltera vägen i Fittja m.m.
Sänka trottoarkanterna i Riksten vid förskolan Nova

 vid KF 2018-10-25



Bygg en rondell vid Grödingevägen / Gröndalsvägen i Tumba
Gör en bullermätning på Dalvägen mellan korsningen Skäcklingevägen 
och Ekvägen
Gör en bullermätning mellan korsningar- Skäcklingevägen, Björkvägen 
och Däldvägen
Bygg ett Bergianska växthus kring Hågelby
Hundrastgård i Tumba
Badbuss från Tumba till Sandviksbadet
Gör hastighetssänkande åtgärder till rondellen vid NibblevägenKatrinebergsvägen
Fler hallar i Botkyrka
Bygg ett köpcentrum i Tullinge
Bygg ett köpcentrum i Tullinge
Gör om fotbollsplan till ett utegym i Lövholmen
Gör i ordning stigen mellan Stockrosvägen och Dymmelkärrsvägen
Gör en multiplan med konstgräs vid Sylwanders väg,
Nio skäl att inte bygga flerfamiljshus mellan Banslätt och Tullingeskog
Förbättra gångstigen mellan Tullinge och Björnkulla
Bygg en lekplats i Solhöjden
Plantera träd/buskar vid Dalvägen mellan Vattravägen och St1- bensinstationen,
Inför parkeringsförbud på Prästhagsvägen i Tumba
Solskydd till förskolan Bäverhyddan
Bygg ett utegym vid tennisbanor i Tullinge
Bygg ett studiecenter i Botkyrka
Innebandyhall för FBI Tullinge Stars
Satsa på Ungdomscoacher
Hundrastgård vid allmänningen- Källvägen
Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske
Anlägg en promenadbrygga vid Tullingesjön
Gör ett övergångsställe från Nyängsvägen till Fagerlidsvägen
Gör hastighetsdämpande åtgärder vid Kärsby Bollplan i Norsborg
Bygg ett parkeringshus vid Tullinge station
Trottoar på Strövarvägen mellan Obos och Götenehus m.m.
Sänk hastighet till 30 km/timme på Bondgårdsvägen i Tumba
Skapa midjor på Bertheliusvägen
Övervakat övergångsställe Flottiljvägen – Skvattramsvägen
Ändra hastighetsbegränsning till 30km/tim på hela Vattravägen i Uttran
Fler parkeringsplatser vid Rikstens skola
Inrätta ett kulturreservat vid Göta landsväg, Hammarby och Botkyrka kyrka
Kontaktperson för ensamma äldre människor
Aktiviteter och mötesplats för äldre människor
Anlägg trottoar på Nibblebacken upp mot Mellanbergsvägen- Tullinge
Ställ högre krav på företag som bygger bostäder i kommunen
Bygg en utomhusbastu vid Stendalsbadet i Tullinge
Behov av kollektivtrafik till återvinningen
Plantera nya träd mellan Silverkronan och Lekparken i Tumba
Lokal för utlåning av sportartiklar
Anordna kollo/dagkollo på Sillvik
Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter i Tuna
Bättre snöröjning på cykelbanorna och trottoarerna i Tullinge
Anlägg en besöksparkering och sänk hastigheten vid vårdhem på Däldvägen



Gör vägen säkrare längs Römossevägen i Tullinge
Farthinder på Kamomillvägen i Slagsta
Åtgärda bristen på besöksparkering för Tullinge Sjö Samfällighet,
Upprusta lekplats vid Nämndemannavägen
Bygg om lekparken vid Strövarvägen/ Skogsmulles väg/ Hanvedens allé i Riksten
Gör vägen säkrare på Katrinebergsvägen, Tullinge Sporthall och skola
Bygg en hundrastgård mellan Kryddgårdsvägen och Hallundagårdsväg
Anlägg trottoar på Broängsvägen, Broängsskolan och förskolan Kärrspiran
Fartsänkande åtgärder på Katrinebergsvägen vid dammen, Tullinge
Anlägg fartgupp på Vattravägen i Uttran
Fri parkering söndagar och kyrkhelger på Postängsvägen vid S:t Botvids katolska kyrka
Plantera träd och buskar längs Dalavägen, Vårsta för att dämpa trafikbullret

Plantera ett "Barnens träd" i Körsbärsparken i Tullinge
Lägg ner Mångkulturellt centrum
Botkyrka kommun bör inrätta en korruptions kommitté
WIFI nätverk i centrum, vid trafikpunkter och parker i Botkyrka kommun
Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge Strand
Ramp till 4H-gården i Hågelbyparken
Bygg ett utegym på grönytan bredvid Mulleparken i Riksten
Revidera rutiner för flaggdagar,
Breddning och längsgående parkering vid klätterberget nedanför Örnberget, Tullinge Strand
Bygg en idrottsplats för friidrott vid Rikstens friluftsstad
Gör ett övergångsställe och farthinder vid finska skolan i Tumba
Bygg en lekpark vid Hirdvägen, Väpnarvägen, Lugnets väg och Norrskogsvägen i Norsborg 
Gör hastighetssänkande åtgärder på Hallundavägen mot Gullrandsväg och
Hammersta skolan i Norsborg
Kompletterande åtgärder invid nytt övergångsställe Hallundavägen 63-157
Bygg hinderbanor vid elljusspår och oanvända grönområden
Gör skolväg säkrare på Dymmelkärrsvägen i Tumba
Bygg farthinder vid övergångsställena vid Pildammsparken i Tullinge
Blomsterarrangemang – Katrinebergsvägen 98-104, Trädgårdsstaden
Hastighetskontroll i backen på Nibblevägen i Tullinge
Rondell eller rödljus i korsningen Hallundavägen-Tomtebergavägen vid Hallunda centrum
Upprätta samarbete mellan Botkyrka kommun och Stockholms stad gällande fritidsklubbar
Plantera träd vid Bondegårdsvägen, Munkhättevägen och Prästgårdsvägen för minska buller - Tumba
Sätt upp farthinder på Hallundavägen från SL-depån till Hammarstaskolan - Norsborg
Utveckla området vid Tullingestation
Bygga ramper och jordhopp i Tullinge för att cykla BMX
Förtursrätt i bostadskön för personer över 75 år,
Köp in svenskt kött inom kommunens verksamhet
Inrätta serviceplats till campingforden för att tömma gråvatten, fylla på färskvatten och anslutning till 
elstolpar i Botkyrka
Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön
Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi
Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60
Spola grusplanen vid Kärsby vintertid för skridskoåkning
Bygg ett utegym vid tennisbanorna i Tullinge
Pysselverkstad i konsthallen i Fittja

es vid KF 2019-04-



Sätt upp staket runtom Borg skolan - Norsborg
Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen vid Vitoriavägen, Geijersvägen/Tumba
Rusta upp boulebanor i Malmtorp- Grödinge
Anlägg en trappa för att göra tillgängligt i skogsområde norr om Oxelvägen/Tullinge
Minska personal inom Gata/parkenheten i Botkyrka kommun
Installera belysning- även underhålla ytan för återvinning vid friluftsvägen i Riksten
Fler parkeringsplatser för besökande och boende i Riksten
Farthinder på Stendalsvägen i Tullinge
Bygg dubbelfiligt på Hågelbyleden
Anlägg en plaskdamm i Riksten
Hundrastgård vid Vreta gårdsväg i Tumba
Sätt upp trafikljus vid rondellen Katrinebergsvägen och Södra Parkhemsvägen
Gör ett bullerplank nedanför Svalvägen och Trastvägen i Grödinge
Sätt upp staket runt lekplatserna i Tuna - Tumba
Saknas trottoar Nyängsvägen vid återvinningen Tullinge centrum,
Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska
Förslag om farthinder på Harbrovägen
Naturreservat Fårberget
Utveckla och renovera mötesplats i Tumba
Bygg en lekplats i Tullinge, marken mellan Elgentorpsvägen, Palettvägen, Tallstigen och Gärdsvägen
Bygg farthinder på Stendalsvägen i Tullinge
Fler cykelställ till Banslättskolan i Tullinge
Begränsa biltrafiken på Tullinge Strand vid klätterberget
Tillåt parkering bakom Tullingebergsskolan vardagar mellan kl. 17-07 och
helger/röda dagar 00-24
Ordna belysning till vägsträckan mellan Karlsunds ridskola och Skanssundet
Anordna parkering med laddmöjlighet längs med Önnemovägen- Tullinge
Busshållplats på korsningen mellan Strandvägen och Norrbyvretsvägen – Uttran,
Farthinder på Dymmelkärrsvägen och Bokvägen vid rondellen- Tullinge,
Säkrare grindar till förskolan Bäverhyddans gård – Tullinge
Öppna Åvägen med hastighet till 30/km timme och farthinder - Tullinge
Fler papperskorgar och askkoppar till Botkyrkas busshållplatser samt fler återvinningsstationer för Hallundas 
villaområden
Gör om Borg skolans grusfotbollsplan till konstgräsplan - Norsborg
Anordna hjärtstartare i skolornas gymnastikhallar
Satsa på E-sport inom kommunen
Inför ungdomsmottagning/arbetsförmedling istället fritidsgårdar för ungdomar mellan 16-22 år i Botkyrka

Inför fritidsavgift för 10-12 åringar till skolan i Huddinge kommun
Inkludera en simhall i samband med byggnation av en ny idrottshall vid Tullinge Gymnasium
Hundrastgård i Hamringe - Tullinge
Tillåt att parkera obegränsad tid under helger och helgdagar för besökande på flygarvägen i Tullinge
Starta ekologisk odling i Hågelby
Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
Gör om grillplats till lekplats vid Solhöjden
Utreda möjligheten för att anställa kommunfarmaceuter
Sätt upp laddstolpar för elbilsladdning vid infartsparkeringen- Tullinge centrum
Rustas upp Länsmansvägen, Prästhagsvägen och Kungsvägen i Tumba,
Kantsten och staket saknas- Länsmansvägen från korsningen Prästhagsvägen och västerut ner mot 
Kungsvägen – Tumba



Gör i ordning fotbollsplanen bredvid Tullingebergsskolan
Förbättra basketplan i Riksten
Lekplats med flygplats/flygplans tema i Riksten
Utöka Hågelby barnparken med mer lekmöjligheter för mindre barn,
Satsa mer på källsortering och soptunnor i Botkyrka
Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till medborgare
Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för dataöverföring
Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
Tidning/hemsida som innehåller fördjupad information om vad som händer i Botkyrka kommun
Solcellsdrivna lyktstolpar till utegymmet vid Storvretsbadet
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  PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunfullmäktige  
 2019-11-25 Dnr KS/2019:203  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

§ 164 
Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige (KS/2019:203)  
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen. 

 

2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda: 
 

(KS/2014:320), (KS/2015:694), (KS/2008:61), (KS/2017:779), (KS/2018:44), 
(KS/2018:180), (KS/2016:17), (KS/2018:467), (KS/2018:580), (KS/2018:192, 
9:1), (KS/2018:192, 9:2), (KS/2018:192, 9:3), (KS/2018:192, 9:4), 
(KS/2018:192, 9:6), (KS/2018:192, 9:7), (KS/2018:192, 9:8), (KS/2018:192, 
9:9), (KS/2018:192, 9:10), (KS/2018:192, 9:11) KS/2019:49), (KS/2019:134), 
(KS/2019:133), (KS/2018:676), (KS/2019:51), (KS/2018:634), 
(KS/2015:694), (KS/2012:322), (KS/2017:87), (KS/2016:815), 
(KS/2018:164), (KS/2018:535), (KS/2017:91, A,B, E, G, J, K), 
(KS/2018:188), (KS/2018:116), (KS/2015:411 VON, KOFN), (KS/2017:144), 
(KS/2017:255), (KS/2016:439), (KS/2018:20), (KS/2018:575), 
(KS/2015:411).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har 2019-10-25 § 196 lämnat ett förslag till beslut. 

Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samt-
liga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige behandlade den förra återrapporteringen 2019-04-25, § 
54. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 109 
uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller 
om fortsatt arbete pågår.  

 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunfullmäktige  

 2019-11-25 Dnr   KS/2019:203 
 

De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och 
förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slut-
förda. 

Totala antalet upp-
drag 

Antal genomförda upp-
drag  

Antal kvarvarande upp-
drag 

109 46 63 

 

I tjänsteskrivelsens bilaga ”Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 
2019-11-25” redovisas de uppdrag som kommunfullmäktige föreslås vara 
slutrapporterade. 

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
09-30. 

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 
AB Botkyrkabyggen 
Upplev Botkyrka AB 
Avdelningsdirektörer, kommunledningsförvaltningen 

 
 



Instruktion till Uppdragslistan

I statuskolumnen kommenterar ni aktuell status på uppdraget. Använd er av förljande benämningar med tillhöran  

Ej påbörjad - Används innan handläggningen initierats
Påbörjad - Används under ärendehandläggningen (innan slutdatumet passerat)
Försenat - Används när slutdatumet för uppdraget har passerat
Klart - Används efter att ordförande/nämnden/styrelsen fattat beslut eller tagit del av redovisningen 

I kommentarskolumnen redogör ni för vart ni befinner er handläggningen. Det kan handla om att ge en kort beskr   
(Färgkod: Påbörjat) eller anledning till att uppdraget är försenat och att ni därför begär förlängd beredningstid (Fä  
slutrapporteringsdatum i denna kolumn. I denna flik kan ni också skriva när uppdraget slutfördes, dvs på vilket sam  
behandlade ärendet (Färgkod: klart). Tänk på att era kommentarer kommer synas när underlagen redovisas för po

I ansvarskolumnen kan ni skriva ni in den enhet på er förvaltning som är ansvarig för uppdraget. Det går även bra a   
ansvarig.

I diarienummerskolumnen fyller ni på med ert diarienummer.

Vad gäller kolumnen för Samverkan med andra nämnder så kommer ansvarig nämnd merkeras med *. Detta inneb     
arbetet samt att uppdraget återrapporteras inom angivna tidsramar.

Senast uppdaterad: 2019-10-03 Senaste KS: 2019-09-02 S   



              nde färgkod:

                 rivning kring vart ni befinner er i processen 
                ärgkod: Föresenat), skriv in förväntat 

                 mmanträde och § som nämnden 
               olitiken.

                     att skriva ut den enhetschef som är 

                bär att aktuell nämnd ansvarar för att driva 

Senaste KF: 2019-09-25
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Uppdragsbeskrivning Initierat
Kommunledningsförvaltningen ska ta fram nya anvisningar och rutiner för 
inventarieredovisning och inventering av inventarier.

KF 2010-06-07 § 161

Botkyrkabyggen - försäljning och omvandling av delar av 
bostadsbeståndet  
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta en 
helhetsstrategi för Miljonprogrammets förnyelse.  

KF 2012-06-14 § 77

Svar på revisionsskrivelse - granskning av finansverksamheten  
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att genomföra 
de åtgärder som föreslås med anledning av rapporten.

KS 2012-10-08 § 190

Nätverk för romsk inkludering
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att lämna 
förslag på handlingsplan för kommunens arbete med romers inkludering.                         

KS 2013-11-04 § 219

Svar på revisionsskrivelse: Granskning av brottsförebyggande arbetet
1) Senast september 2015 uppdatera "Strategin för det trygghetsfrämjande 
arbetet".                                                                             

2) Uppdatera rutinbeskrivningar inom trygghet- och säkerhetsarbetet.

KS 2015-01-07, § 14

Svar på motion: Utred möjligheterna att samordna snöskottningstjänster 
för äldre (S) 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och 
omsorgsnämnden och tekniska nämnden genomföra motionen. Uppdraget 
ska vara återrapporterat senast 2015-12-31

KF 2015-10-22, § 155 



Förslag till ny organisation av kommunledning 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att senast 16 
december 2015 anta reglemente med revideringar enligt ovan för 
fastställande av kommunfullmäktige 17 december 2015.

2) Kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och 
utbildningsnämnden att senast 16 december 2015 ha genomfört nya 
riskbedömningar inför att reviderade reglementen beslutas i respektive 
nämnd.

3) Utvärdering av omorganisationen av kommunledningen ska genomföras 
om 24 månader.                                                                                                                                      
   

KF 2015-11-26, § 169 

Svar på medborgarförslag - Turistbyrå för Södertörn vid E4-E20  
Upplev Botkyrka AB ska utreda frågan om en turistbyrå. 

KF 2008-10-31 § 204

Följduppdrag och återrapportering Brunna 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
begränsa strukturplanens geografiska omfattning till området närmast 
E4/E20, komplettera arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys och en 
miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra ett externt samråd med ej 
ännu tillfrågade remissinstanser som myndigheter och grannkommuner.  

KS 2016-01-11, § 5



Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av investeringsprojekt 
inklusive lokalförsörjningsprocess
1) I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020 etablera regler 
för kostnadsberäkningar och slutredovisningar av investeringsprojekt enligt 
punkterna 6, 9 och 10.

2) I budgetanvisningarna inför kommande budgetarbete 2017-2020 förändra 
klassificeringen mellan korta och långa investeringsprojekt enligt punkterna 11 och 
12.

3) I samarbete med tekniska förvaltningen se över hur investeringsprojekten 
belastas med kapitaltjänst och kostnader för projektledning samt vid vilken tidpunkt 
detta ska ske enligt punkt 13.

4) Komplettera befintliga regler för uppdelning mellan investering och drift enligt 
punkt 13a.

5) KS ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på de 
ändringar i redovisningsreglementet som föranleds av förslagen i 
kommunledningsförvaltningens skrivelse.

KS 2016-03-07, § 58 

Utredning av nytt kommunhus - återrapportering och följduppdrag
1. KS ger KLF i uppdrag att genom tjänstemannastyrgrupp styra och samordna 
arbetet mellan förvaltningar och eventuella bolag. 

2. KS ger i uppdrag att närmare utreda tomt 1 och tomt 6 för nytt kommunhus, 
tomt 2 för parkeringshus och tomt 3 för bostads-ändamål, samt lämna en 
beställning till tekniska nämnden att med styr-gruppen som samlande beställare 
projektleda och närmare, fastställa programhandling och genomföra 
totalkostnadskalkyler för nytt kommunhus och där väga in framtida användning av 
befintligt kommunhus 

3. KS ger KLF i uppdrag att ta fram en översiktlig plan för utvecklingen av centrala 
Tumba, inklusive en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende 
på arkeringshus och exploatering med bostäder. 

4. KS ger KLF i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast december 2016 
med beslutsunderlag för att välja placering av nytt kommunhus samt besluta om 
pro-gramhandlingen

KS 2016-05-02, § 111    



Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg 
1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta fyra miljoner kronor till områdesgruppen 
för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser i Hallunda och Norsborg. 
Insatserna ska utgå från ärendets lista av insatser som områdesgruppen ansvarar för 
att genomföra. Uppdraget finansieras av medel från kommunstyrelsens medel till 
förfogande. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta en miljon kronor till 
samhällsbyggnadsnämnden för trygghetsskapande och stadsutvecklande insatser 
som bland annat kommer in via synpunkter och felanmälningar. Uppdraget 
finansieras av medel från kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att utveckla området kring bussterminalen utanför Hallunda 
centrum till en så kallad stadspark. 
4. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på 
utveckling av korsningen Hallundavägen/Tomtbergavägen (vid Mimers väg) till en 
mer trafiksch trivsam plats. 
5. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att föra dialog 
med Folkets Hus Hallunda om möjligheter till utveckling av platsen och kunna bli än 
mer ett möjligheternas hus. 
6. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för 
nya lokaler för verksamheten “Gulan”. Uppdragen ska återrapporteras senast 2016-
10-31

2016-05-02, § 112

Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion                                                                               
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en plan innehållande långsiktiga, mätbara mål för kommunens inköp av 
varor producerade i enlighet med ILO:s krav och principerna för rättvis 
handel.  Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under 2016.

KS 2016-05-31 

Policy och riktlinjer för representation 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över 
regelverket för minnesgåva ”Bestämmelser för utdelande av minnesgåvor”, 
Författningssamling 0-4-7. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 27 november 2017 för att kunna gälla från 
och med 1 januari 2018.

KS 2017-04-03, § 70

Uppdatering av Albys utvecklingsprogram  
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med områdesgruppen i Alby ta fram ett förslag på en 
uppdatering av Albys utvecklingsprogram från 2009                       

KS 2017-04-03, § 79



Svar på revisionsskrivelse - Övergripande granskning av finansfunktionen
 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillse att 
pågående arbete med identifiering och dokumentering av sina väsentliga 
processer inom finansfunktionen slutförs under 2017. Samt att under 2017 
fastställa rutiner för hur den oberoende granskningen av 
processer/kontroller som utförs ska genomföras.

KS 2017-04-03, § 83

Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun 
1) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utveckla en 
personoberoende samverkansmodell för socialt ansvarsfull upphandling 
inom kommunkoncernen i syfte att bidra till en positiv samhällsutveckling 
och en inkluderande arbetsmarknad.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera effekten av den 
nya policyn efter 12 månader och rapportera utvärderingen till 
kommunstyrelsen.

KS 2017-05-02, § 91 

Svar på revisionsskrivelse - Granskning av betalningsbevakning
och kravverksamhet avseende kundfordringar 
1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till 
2017-10-15 se över kravpolicy inklusive principer kring förfallna fakturor 
och återkomma med eventuella förslag till ändring av reglementet. 

2) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra insatser för att säkerställa att processen kring kravhantering och 
betalningsbevakning fungerar löpande.

KS 2017-05-02, § 113 



Utdrag ur belastningsregistret – vård- och omsorgsboenden och 
servicehus 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda vidare huruvida belastningsregister kan användas för fler 
personalgrupper inom socialförvaltningen.

2017-10-09, § 201

Fri wifi på allmänna platser i Botkyrka kommun
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 
genomföra en pilot med fri wifi i Botkyrka kommun på nedanstående åtta 
(8) platser till en uppskattad totalkostnad av 2 800 000 kr. Piloten 
genomförs under en period på tre år med årlig utvärdering av tjänsten.

KS 2017-11-27, § 244

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 200 extratjänster 
2018. På detta vis kommer fler Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt 
som välfärden stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka 
verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster och hur många 
nämnden kan ta emot. Nämndernas arbete ska ske i samverkan med 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVN) och 
kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att göra en 
totalsammanställning som redovisas till kommunstyrelsen senast den sista 
december 2018.

KF 2017-11-23 § 215

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
G. Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
gemensamt ta fram ett förslag på hur kommunen ska kunna garantera att 
dessa gruppbostäder färdigställs under kommande planperiod. 

TN tillsammans med KS får i uppdrag att arbeta in VON behov i kommande 
reviderad lokalresursplan per 2017-12-31. 

Tekniska nämnden och SBN förslag redovisas till kommunstyrelsen 
budgetberedning den 5 september 2018.

KF 2017-11-23 § 215

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
J. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta 
fram en ny internhyresmodell.

KF 2017-11-23 § 215



Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
K. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag att ta 
fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter

KF 2017-11-23 § 215

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
M. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera de faktorer som påverkar 
skattekraften och hur förändringar i skattekraften direkt och indirekt 
påverkar den kommunala ekonomin. Till utredningen knyts en politisk 
grupp som diskuterar hur vi kan bygga ett mer jämlikt Botkyrka där 
skattekraften stärks. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2018 till 
kommunstyrelsen. 

KF 2017-11-23 § 215

Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med 
förverkligandet av utvecklingsprogrammet.

KS 2018-01-08 § 6

Ny Unesco LUCS pilot - Interkulturellt flyktingmottagande 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra en ny Unesco- LUCS pilot om ett interkulturellt 
flyktingmottagande.

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 maj 2019. 

KS 2018-01-08 § 22

Svar på revisionsrapport - Styrning och kontroll av användningen och 
deltagandet i sociala medier 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att:
1) Färdigställa nytt gallringsbeslut gällande handlingar av ingen eller ringa 
betydelse.

2)Ta fram förslag till reviderad och uppdaterad policy för sociala medier

KS 2018-01-08 § 23



Förstärkning av kommunens säkerhetsfunktion och inrättandeav 
funktionerna Tjänsteperson i beredskap (TiB) och Kommunikatör i 
Beredskap (KiB) 
1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Polisen undersöka 
möjligheter till ett utökat nyttjande av trygghetskameror i kommunen. I 
uppdraget ingår att utreda möjliga placeringar och finansiering för sådana 
kameror.
2) Botkyrka kommun inrättar funktionen Tjänsteperson i Beredskap (TiB)
3) Botkyrka kommun inrättar funktionen Kommunikatör i Beredskap (KiB)
4) kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fastställa rutiner och 
arbetsbeskrivning för TiB- och KiB-funktionerna.
5) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, i samråd med övriga 
förvaltningar, bemanna TiB- och KiB-funktionerna med lämpliga 
resurspersoner.
6)KiB-funktionen finansieras inom kommunstyrelsens ram.
7) Kommunstyrelsen tilldelar kommunledningsförvaltningen 1 800 000 
kronor för 2018 för finansiering av TiB-funktionen samt två extra resurser 
att ingå i kommunens centrala säkerhetsorganisation. Finansiering sker 
genom kommunstyrelsens medel till förfogande. Kostnader för 2019 
hanteras i budgetberedningen för 2019.
8) KLF får i uppdrag att undersöka möjligheten att förstärka 
säkerhetsfunktionen ytterligare med det årliga statsbidraget som 
kommunen får från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
9) KLF får i uppdrag att utvärdera insatsen Storsamling i Fittja för att se om 
konceptet även kan införas i övriga kommundelar.

KF 2018-01-25 § 12 

Områdesgruppernas stadsdelsanalyser 2017 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
återrapportera aktuellt läge och arbetet med de frågor som tas upp i de 
summerande medskicken från stadsdelsanalyserna.

KS 2018-03-05, § 69

Flemingsberg 2050 - förnyat utvecklingsprogram för den regionala 
stadskärnan Flemingsberg 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsammans med 
Stockholms läns landsting och Huddinge kommun sammanställa en årlig 
handlingsplan.

KF 2018-03-22, § 56

Riktlinjer för kompetensförsörjning 2019-2022 inom kommunstyrelsens 
egna ansvarsområde 
1) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 
säkerställa ordinarie kompetensutveckling genom att arbeta för ökat 
deltagande i kommunens introduktionsutbildning för nya ledare.

KS/2018-04-11, § 97



Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
Långsiktig ekonomisk prognos
För att Botkyrka ska ha en långsiktig hållbar ekonomi får kommunstyrelsen i 
uppdrag att inför arbete med Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 
2023 ta fram en långsiktig ekonomisk prognos utifrån kommunens 
ekonomiska- och verksamhetsmässiga förutsättningar. I uppdraget ingår 
även att se över de finansiella målen kopplade till balanskravsresultat, 
låneskuld och självfinansieringsgrad. Nivån på låneskulden får inte leda till 
att kommunen avstår från att göra egna investeringar och låta andra utföra 
dessa. Det är driftkonsekvensen av en investering som ska ha störst 
betydelse.

KF 2018-04-28, § 83

Aktualitetsförklaring av översiktsplan 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en 
kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 
Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.

2) Kommunfullmäktige beslutar att utbyggnaden av Kassmyraområdet kan 
tidigareläggas och uppdrar åt kommunstyrelsen att överväga 
översiktsplanens utbyggnadsordning i samband med antagandet av Mål och 
budget
för 2019-2022.

KF 2018-04-28, § 85

Inrättande av fri entré och parkering vid nationaldags- och 
midsommarfirande i Hågelbyparken 2018 
1) Kommunstyrelsen beslutar att förändringen om gratis inträde till 
Hågelbyparken ska gälla från och med 2018 och framåt och ska därmed 
införas i avtalet med bolaget.

2) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att, i 
samarbete med Hågelbyparken AB, se över möjligheten att abonnera 
bussar som får gå i pendeltrafik mellan exempelvis Hallunda och Tumba C, 
med stopp vid Hågelbyparken vid följande dagar: Valborgsmässoafton, 
Nationaldagen samt Midsommarafton. Uppdraget ska redovisas senast i 
oktober 2018.

KS 2018-05-07, § 139



Översyn av kommunal fastighetsdrift 
1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
utifrån ett juridiskt perspektiv utreda eventuella vinster med att organisera 
fastighetsfrågorna i ett kommunalt bolag. Utredning sker i samverkan med 
tekniska förvaltningen. Uppdraget återrapporteras senast 2019-03-31.

2)  Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 
hösten 2018 utreda förutsättningarna för ett ramverk för prissättning och 
nivå på utförande av interna stödprocesser.

KS 2018-06-04 § 163

Utvärdering ny organisation av kommunledning och införandet av ett 
processtyrt arbetssätt 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inrätta 
en särlösning avseende organisering av trygghets- och säkerhetsfrågor i 
Botkyrka kommun.

KS 2018-06-04

Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende 
investeringsprocessen 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att beakta 
revisorernas synpunkter i det fortsatta arbetet med att dokumentera 
investeringsprocessen

3. Förslag till investeringsprocess återrapporteras senast 2019-06-30.

KS 2018-06-04 § 168

Utvärdering ny organisation av kommunledning och införandet av ett 
processtyrt arbetssätt 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till 
reviderade reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska 
nämnden med anledning av föreliggande beslut

KF 2018-06-19, § 139

Stärkt närdemokrati genom nya former för dialog med kommuninvånarna 
1) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till reviderad 
Strategi för demokrati och delaktighet.

2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat 
reglemente för ersättning för förtroendevalda med anledning av 
inrättandet av Dialogkommissionen. 

KF 2018-06-19, § 143



Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, i samråd med övriga 
nämnder, att träffa överenskommelser kring vad som ska hanteras på 
Medborgarcenter respektive av fackförvaltning.

KF 2018-06-19, § 147

Svar på medborgarförslag – Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner 
Kommunledningsförvaltningen uppdras att utreda vilka platser i kommunen 
som kan komma ifråga vad gäller förbud mot användning av pyrotekniska 
varor.

KF 2018-06-19, § 158

Ändrad koncernstruktur - AB Botkyrkabyggen
1. AB Botkyrkabyggen får i uppdrag att fusionera Förbandet 2 AB i sin helhet 
till moderbolaget AB Botkyrkabyggen.

KF 2018-09-27, § 173

Återrapportering av uppdrag - Visionsarbete för Hågelby
Kommunstyrelsen ser uppdraget om visionsarbete för Hågelby som fullföljt 
och uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag 
till förnyad bolagsordning för Hågelbyparken AB/Upplev Botkyrka AB, nya 
ägardirektiv och ett nytt uppdragsavtal.

KS 2018-10-26, § 220



Delrapportering och analys av nämndernas aktivitetsplaner för 
värdegrund och jämlikt Botkyrka 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att årligen 
sammanställa och analysera nämndernas aktivitetsplaner som lämnas in i 
samband med att nämnderna anmäler sina internbudgetar. Eventuella 
avvikelser rapporteras till ansvarigt utskott.

KS 2018-10-26, § 221

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
revidera delegationsordningen med nya titlar för delegater inom 
kommunledningsgruppen. Revideringarna sker under förutsättning att 
erforderliga beslut om titelförändringarna fattas.

4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar 
så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt 
förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked.

KS 2018-11-26, § 252

Svar på revisionsskrivelse - Hot och våld mot förtroendevalda
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
revidera säkerhetspolicyn.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram erforderliga rutiner gällande stöd till förtroendevalds agerande vid 
händelse av hot eller våld. 

KS 2018-11-26, § 259



Svar på revisionsskrivelse - Granskning av momshantering

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra utbildningsinsatser inom 
momshantering för relevanta medledare. Utbildningsinsatserna planeras att 
genomföras våren 2019 och vara klart till delår 2 2019.

3. Kommunstyrelsen beslutar att se över rutinen för momshanteringen 
generellt, både vid inköp och försäljning samt att inkludera en 
stickprovsrutin. Rutinen ses över omgående och planeras vara klar senast 
delår 1 2019.

4. Kommunstyrelsen beslutar att införa kontrollpunkter i internkontrollplan 
2020.

KS 2018-11-26, § 260

Översikt av kommunens ansvar för mänskliga rättigheter
3. Kommunledningsförvaltningen uppdras att utforma och tillsända Sveriges 
Kommuner och landsting en motion som berör stöd i arbetet för mänskliga 
rättigheter i styrning och ledning genom att inrätta en exempelsamling för 
ärenden rörande mänskliga rättigheter i kommuner och landsting.

KS 2018-11-26, § 262

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. 
Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka 
utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till 
Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de 
effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas 
av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med 
start under 2019 genomföra de kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för 
organisation (SGO).

KF 2018-12-18, § 221



Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:4 Bostäder för att bryta segregation Samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som 
möjliggör byggandet av 8000 nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla 
stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i 
respektive stadsdel.

KF 2018-12-18, § 221

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:5 Flytta-hemifrån-garanti
Kommunstyrelsen får i samråd med AB Botkyrkabyggen i uppdrag att ta 
fram en flytta-hemifrån-garanti.

KF 2018-12-18, § 221

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:7 Tullinge station
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur 
Botkyrka kommun ska kunna påskynda landstingets arbete med att förnya 
Tullinge station som är viktig för den utveckling som kommunen förbereder 
för hela centrala Tullinge.

KF 2018-12-18, § 221

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull
a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och
strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påverka landstinget
i utformningen av kollektivtrafiken i kommunen.

Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafiken
b hö  k l  h fö ä k

KF 2018-12-18, § 221

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal
Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag
att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokalisering av 
kommunfullmäktigesammanträden.

KF 2018-12-18, § 221



Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:10 Kompetens i svenska språket
För att kunna tillgodose en god kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna måste 
kommunikation mellan verksamhet och medborgare fungera.

a  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 

KF 2018-12-18, § 221

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:12 Närodlat och närproducerat
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att Botkyrka 
kommun i största mån ska kunna köpa närodlat och närproducerade 
livsmedel till sina verksamheter.

KF 2018-12-18, § 221

Politisk samordning av Botkyrkas samarbeten
Kommunledningen har hög ambition för dessa samarbeten och vill därför 
hitta en struktur där man
politiskt kan samordna detta arbete. Därför ska 
kommunledningsförvaltningen tillsammans med
kommunalrådet Emanuel Ksiazkiewicz ta fram en struktur för den politiska 
samordningen.

KSB 2018-11-26

Beredningsuppdrag - Politisk insyn i upphandlingar
Många av de politiska beslut som kommunledningen tar hamnar i 
slutskedet av genomförandet på en upphandling av någon form. Beroende 
på hur upphandlingarna görs kan effekten och slutprodukten bli mycket 
olika. I och med att kommunledningen kommer göra en hel del förändringar 
och vilja kunna följa beslutet behövs att den politiska ledningen involveras i 
upphandlingarna och i upphandlingarnas slutprodukt så som 
förfrågningsunderlag med mera.

- Att utreda hur politiken kan involveras i framtagandet av 
upphandlingsunderlag som är av stor politisk vikt.

KSB 2019-01-21



Återrapportering av uppdrag - Effektivisera inköp med e-handel i Botkyrka 
kommun 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inleda 
arbetet att införa e-handel i kommunen.

4. Kommunstyrelsen beslutar att inköpsorganisationen i hela kommunen 
ses över i samband med implementeringen av e-handel.

KS 2019-02-04, § 43

Svar på motion - Ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete och 
rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens 
samtliga arbetsplatser (M)

1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram rutiner för förebyggande 
smittskyddsarbete och rutiner för hur man hanterar ett utbrott av smittsam 
sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser.

KS 2019-02-21, § 37

Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus 
Hallunda 
3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal 
mellan kommunen och Folkets Hus Hallunda. 

2019-03-04, § 50

Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb 
3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen följa verksamheten med särskilt fokus på 
både ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning.

2019-03-04, § 51

Rapport om hemlöshet 2018 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen uppdras att revidera kommunens 
bostadsförsörjningsprogram med principer och långsiktiga mål för att 
motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i samråd 
med berörda nämnder.

2. Kommunstyrelsen ska upparbeta en strukturerad samverkan mellan 
berörda nämnder.

3. Kommunstyrelsen ska söka samverkan med övriga kommuner, primärt 
Södertörn, för att nå lösningar i hemlöshetsfrågan.

2019-04-25



Beslut om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten
2. Kommunen ska upphandla externa hemtjänstutförare utifrån LOU, Lag 
om offentlig upphandling. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att med 
stöd av kommunstyrelsen ta fram underlag för upphandling.

2019-05-23, § 87

Svar på revisionsskrivelse - Granskning av informationssäkerhet

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att revidera 
riktlinjer för informationssäkerhet. 

KS 2019-06-03, § 117

Svar på revisionsskrivelse - Uppföljande granskning av finansfunktionen 
samt av finanspolicy (KS/2019:423)

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att uppdatera 
finanspolicyn enligt revisonens rekommendationer under hösten
2019.

KS 2019-09-02, § 154



Slutdatum Ansvarig Status
2018-12-31 PLANERA och FÖLJA UPP 

Ansvarig:Ekonomidirektör
Försenat

2019-12-31 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår

2019-12-31 PLANERA och FÖLJA UPP 
Ansvarig: Ekonomidirektör

Klart

2019-06-30 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat

2019-06-30 Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-
STÖD
Ansvarig: Säkerhetschef

Försenat

2015-12-31 SAMORDNA koncernen och BEREDA 
ärenden
Ansvarig: Kanslidirektör

Klart



2019-06-30 Samtliga nämnder, PÄ - Strategiskt 
utveckla ORGANISATIONEN
Ansvarig: Btr. Kommundirektör

Klart

2018-12-31 SAMORDNA koncernen och BEREDA 
ärenden
Ansvarig: Kanslidirektör

Klart

2019-06-30 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat



Punkt 3, 4 och 5 redovisas 
senast 2019-06-31

PLANERA och FÖLJA UPP 
Ansvarig: Ekonomidirektör

Försenat

1) Klar 
2) Klar 
3) 2019-06-30, 
4) Klar

Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Elif Koman André

Försenat



2016-10-31 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat

2016-12-31 ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Klart

2017-11-27 KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Försenat

2019-06-31 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat



2017-12-31 PLANERA och FÖLJA UPP
Ansvarig: Ekonomidirektör

Klart

2019-03-31 ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Försenat

2017-10-15 REDOVISA ekonomi
Ansvarig: Enhetschef 
redovisningsenheten

Klart



2019-03-31 KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Försenat

Årlig uppföljning
2018-12-31

DIGITALISERING
Ansvarig: Kommunikations- och 
digitaliseringsdirektör

Påbörjat/Pågår

2018-12-31 KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR  direktör

Klart

2018-09-05 KS
TEN (ansvarig)

Klart

2018-12-31 KS
TEN (ansvarig)

Klart



2018-12-31 KS Klart

2018-12-31 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Föresenat

2019-01-31. Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klart

2019-05-31 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klart

2019-06-30 Hantera 
INFORMATION/KOMMUNIKATIONSSTÖ
D
HANTERA INFORMATION
Ansvarig: Enhetschef arkiv och 
registratur, enhetschef 
kommunikationsenheten 

Föresenat



2019-06-30 Tillhandahålla KRIS- och 
SÄKERHETHETSSTÖD
Ansvarig: Säkerhetschef

Föresenat

2019-06-30 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klart

2019-06-30 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Föresenat

Löpande arbete KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Klart



Analysdagar 2019 PLANERA och FÖLJA UPP
Ansvarig: Ekonomidirektör

Klart

1) 2019-12-31 KS Försenat

2) 2018-10-31 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat



1)  2019-03-31.
2) 2018-12-31

PÄ, Strategiskt utveckla 
ORGANISATIONEN
Ansvarig:
Helena Karlsson

Försenat

PÄ, Strategiskt utveckla 
ORGANISATIONEN
Ansvarig: Btr. Kommundirektör

Klart

2019-06-30 PLANERA och FÖLJA UPP
Ansvarig: Ekonomidirektör

Klart

2019-06-30 SAMORDNA koncernen och BEREDA 
ärenden
Ansvarig: Kanslidirektör

Klart

1) vt 2019
2) 2018-12-31

MEDSKAPANDE/SAMORDNA 
KONCERNEN och BEREDA ärenden.
Ansvarig:
Kommunikations- och 
digitaliseringsdirektör
Kanslidirektör

Försenat



2019-06-30 MEDSKAPANDE
Ansvarig:
Kommunikations- och 
digitaliseringsdirektör

Försenat

Vt 2019 Tillhandahålla JURIDISKT STÖD
Ansvarig: Kanslidirektör

Klart

2019-12-31 SAMORDNA koncernen och BEREDA 
ärenden
Ansvarig: Kanslidirektör

Klart

2020-12-31 SAMORDNA koncernen och BEREDA 
ärenden
Ansvarig: Kanslidirektör

Påbörjat/Pågår



Årligen PÄ, Strategiskt utveckla
 ORGANISATIONEN
Ansvarig: Btr. Kommundirektör

Klart

2019-06-31 SAMORDNA koncernen och BEREDA 
ärenden
Ansvarig: Kanslidirektör

Klart

2019-06-30 Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-
STÖD
Ansvarig: Säkerhetschef

Försenat



2. delår 2 2019

3. delår 1  2019

4. 2020-01-31

PLANERA och FÖLJA UPP 
Ansvarig: Ekonomidirektör

Klart

Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

KS Klart



Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klart

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023

Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klart

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
ill Mål h b d  2020 

Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klart

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

SAMORDNA koncernen och BEREDA 
ärenden
Ansvarig: Kanslidirektör

Klart



Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Klart

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 

ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Påbörjat/Pågår

VT 2019 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klart

VT 2019 ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Peter Norèn

Påbörjat/Pågår



ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Påbörjat/Pågår

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Påbörjat/Pågår

PLANERA och FÖLJA UPP 
Ansvarig: Ekonomidirektör

Klart

PLANERA och FÖLJA UPP 
Ansvarig: Ekonomidirektör

Klart

Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår



ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Påbörjat/Pågår

2019-12-31 HNATERA INFORMATION
Ansvarig: Enhetschef för arkiv och 
registratur

Påbörjat/Pågår

2019-12-31 PLANERA och FÖLJA UPP 
Ansvarig: Ekonomidirektör

Påbörjat/Pågår



Kommentar
Planering och uppföljning - klar. 
IT avdelningen kvarstår. 

Återrapportering av uppdrag planeras att ske under 2019. 

I samband med en uppföljande granskning av finansfunktionen 
konstaterade revisorena att tidigare rekomendationer är hanterade. 

Påbörjat, beräknas vara klart under hösten 2019.

1) Förvaltningen har påbörjat arbetet med att se över 
rutinbeskrivningarna inom trygghet- och säkerhetsarbetet. Planeras var 
klart under hösten 2019.

2) Klar, KS 2018-11-26 (Återrapportering Trygghetsmodell)

KS 2019-10-07, anmälningsärende



1) Klar 
2) Klar, 2015-12-17, § 194, 
3) Klar

klar i samband med visionsarbetet

Försenad. Klart hösten 2019. Påverkas av beslut inom trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie på sträckan Hallunda trafikplats-Vårby backe, och 
Hågelbyleden i ny sträckning och ny trafikplats.



1) Klar
2) Klar
3) Klar
4) Klar
5) Går upp för beslut i KF i november 2019

3)  Strukturplan centrala Tumba. Pågår, klart Q4 2019



1) Klar 
2) Klar
3) Kvarstår
4) Kvarstår
5) Klart. Folkets hus deltar i löpande arbete i nätverksgruppen och 
områdesstrategen för löpande dialog med Folkets hus.
6) Klar

Beräknat slutdatum hösten 2019.

Hanteras inom ram för nämndberedningen Fair Trade Citys arbete. Inte 
aktuellt. Blivit en annan beredning. FTC har blivit en beredning, så 
frågeställningen är inte aktuell längre.

Kvarstår

Försenad pga resursomfördelning. Beräknas klart under 2020.



I samband med en uppföljande granskning av finansfunktionen 
konstaterade revisorena att tidigare rekomendationer är hanterade. 

1) Samverkansmodell för sysselsättningskrav är framtagen i projekten 
(Basun samt transnationella projektet).

2) Utvärdering av upphandlingspolicy är ej påbörjad.

Detta uppdrag är klart sedan 2018. 



Pågår, beräknas vara klart Q1 2020.

Tjänsten är införd, i drift och följs upp löpande, Sammanställning av 
årlig utvärdering pågår. Återrapporteras under 2019. 

Beslut på nationell nivå att ta bort extratjänster 
som satsning. Extratjänsterna avslutas under 2019, inga nya 
extratjänster under året.

Internhyresmodellen har enligt plan implementerats från 2019-01-01. 
Modellen inkluderar lokalbank. Regler, rutiner och policy är under 
utarbetande.



Rivning av fastigheter görs enligt befintlig rutin. Genomlysning av 
checklistor har gjorts. Rutin för att hantera kostnad för rivning har 
ändrats och rivningskostnad belastar numera resultatet i det sk 
"friutrymmet" som tekniska förvaltningen disponerar under översyn av 
kommunledningsförvaltningen.

Samhällsutvecklingsavdelningen driver arbetet. 

Status är att arbetet pågår, beräknas vara klart Q1 2020.

Klart och återrapporterat. Uppföljningen av 
förverkligandeprocessen av utvecklingsprogrammen är 
en del av grunduppdraget inom Hållbar samhällsutveckling. 

kommunstyrelsens åtagande är återrapporterat. Några av de övriga 
nämnderna har inte inkommit med sin rapport. 

En samlad återrapportering sker under hösten 2019 grundat på 
underlag KLF får från nämnderna.

Återrapporterat till platsutskottet.

1. Klar

2. Arbete pågår med att ta fram en kommunikationspolicy där frågan 
om sociala medier bakas in. Detta för att vi inte ska få för många 
policys. Däremot ser det i dagsläget ut som att det kommer att tas 
fram en separat riktlinje för sociala medier med utgångspunkt i policyn.



1) Trygghet och säkerhet har tillsammans med lokalpolis, 
Botkyrkabyggen och områdesutvecklare undersökt möjligheterna för 
trygghetskameror. Även placering har utretts och dialog förs om 
finansiering. Arbete pågår. 
2) Klar. 
3) Klar. 
4) Klar. 
5) Klar. 
6) Klar. 
7) Klar. 
8) Pågår 
9) Klar 

KS 2019-05-06, § 91

Pågår. 

Löpande arbete - Vi erbjuder alla nyanställda två introduktionsdagar 
per år som är chefsspecifika utifrån vår värdegrund och jämlikt 
Botkyrka, våra styrdokument och chefsrollen. Kommunledningen delar 
också sin syn på medarbetarskap och chefsansvar. Introduktionen är 
numera obligatorisk och alla nya chefer har genomgått utbildningen 
under sitt första verksamhetsår på förvaltningen.



En långsiktig finansiell analys är framtagen och redovisd i samband 
med analsydagarna. Analysen är också underlag för 
budgetberedningen där förslag på långsiktiga finasnisella mål är 
framtagna

1) MHN: Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning 
pågår, sker i samverkan med TEN.

1) Klar, Beslut i KS 2018- 11-26
2) Pågår. Hågelbyparken AB ser över frågan. Anses kunna 
återrapporteras under 2019.



Riktlinje för investeringsprocesen är antagen av KF

1. Handläggning pågår och bedöms kunna slutföras under hösten 2019
2. Klar



Arbete pågår beräknas vara klar Q1 2020.

Handläggning är slutförd. 

Handläggning pågår ochbedöms kunna slutföras 
under  2019





Utbildningsinsatser genomfördes under våren och rutiner framtagna. 
Kotrullpunkter framtagna och införs i internkontrollplanen

Ärendet är återrapporterat och förvaltningen avser 
tillsända motion till SKL 2020. 



SBN ansvarar för uppdraget och de har återrapporterat,
se SBN:s flik 

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen 
inför MoB 2020. Fortsatt beredning/utredning pågår.

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen 

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen

Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen



Ärendet är återrapporterat till budgetberedningen

Pågår. Redovisad på KSB samt har en statusrapport givits id 
budgetberedningen.

KSB 2019-09-09

En dialog med kommundirektör och KSO har inletts. Beräknas vara klar 
under hösten 2019.



Avrapportering av införandet beräknas kunna göras ca mars 2020, 
långsiktiga effekter senare.

Arbete pågår, beräknas klart Q1 2020.

KOFansvarar med stöd från KLF

Arbete pågår.



VON ansvarar med stöd av upphandling

Arbete pågår.

Arbete pågår.



Samverkan med annan nämnd Diarienummer
-

- (KS/2011:131) 

- (KS/2012:322)

- (KS/2013:592) 

- (KS2014:521)

KS*, TEN, VON (KS/2014:320)



1. Samtliga nämnder 

2. AVUN, SOCN, TEN, UN 

3. KS/KLF 

(KS/2015:694) 

- (KS/2008:61)

- (KS/2012:478) 



- (KS/2015:771) 

SBN (KS/2014:290)



SBN, TN

MHN (KS/2016:439)  

- (KS/2017:94) 

- (KS/2017:149) 



- (KS/2017:87) 

- KS/2017:271) 

- (KS/2016:815) 



(KS/2017:607)

- (KS/2017:114)

Samtliga nämnder KS/2017:91 

*TEN
SBN

KS/2017:91

*KS KS/2017:91 



TEN KS/2017:91 

- KS/2017:91 

Samtliga nämnder (KS/2015:411)

- (KS/2017:779)

- (KS/2011:74)



- (KS/2017:785)

- (KS/2018:44)

- (KS/2018:22)

- (KS/2018:20)



- (KS/2018:192)

*TEN
SBN
MHN

(KS/2017:323)

- (KS/2018:298) 



- (KS/2018:391)

- (KS/2018:180)

- (KS/2018:164)

- (KS/2018:180)

- (KS/2017:96)



-  (KS/2018:46)

- (KS/2016:17)

- (KS/2018:467)

- (KS/2017:686)



(KS/2018:575)

(KS/2018:580)

(KS/2018:483)



(KS/2018:535)

(KS/2018:342)

(KS/2018:192)



SBN (KS/2018:192)

BoBy (KS/2018:192)

(KS/2018:192)

(KS/2018:192)

TEN (KS/2018:192)



- (KS/2018:192)

- (KS/2018:192)

- KS/2019:49

- KS/2019:43



- (KS/2018:710)

- (KS/2016:809)

KOFN (KS/2019:134)

KOFN (KS/2019:133)

(KS/2019:232)



VON (KS/2019:313)

(KS/2016:788)



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning Initierat
Fullmäktigeuppdrag Riktlinje för kompetensfond 

3. Kommunfullmäktige ger utskottet för Botkyrka 
som organisation i uppdrag att ta fram 
anvisningar.

KF 2018-12-18 § 

Utskottsuppdrag Uppföljning av HME 2018 UBO 2019-01-22



Slutdatum Ansvarig Status
2019-12-31 KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ansvarig:
HR direktör

Klart

2019-05-31 KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig:
HR direktör

Klart



Kommentar Samverkan med annan nämnd Diarienummer
Det uppdraget resulterade i en 
”Riktlinje för 
kompetensförsörjningsplanering”. Den 
är beslutad. 

 - (KS/2018:676)

Klar i maj  - (KS/2019:51)



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning Initierat Slutdatum Ansvarig



Status Kommentar Samverkan med annan nämnd Diarienummer



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag Markanvisningstävling för Hågelby Kommunstyrelsen uppdrar till 

tekniska nämnden att genomföra upprustning av Hågelby Gård med en 
fastställande budget om 40 miljoner kronor. Budget finns avsatt i 
flerårsplanen 2015-2018, varav 22,5 miljoner kronor i ettårsplan 2015.                                                                     

Fullmäktigeuppdrag Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg 
6. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna 
för nya lokaler för verksamheten “Gulan”. Uppdragen ska återrapporteras 
senast 2016-10-31

Fullmäktigeuppdrag Återrapportering av projektet 13 nya förskolor (KS/2016:848)
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med 
utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera de tre första förskolorna, 
för att avgöra hanteringen av resterande 10 förskolor. 

Fullmäktigeuppdrag Strukturplan Storvreten - antagande 
4. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga ett 
vård och omsorgsboende vid Odlingsvägen i enlighet med 
strukturplanens förslag, samt att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en detaljplan.

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en 
gruppbostad i enlighet med investeringsplan och detaljplan för 
Slättmalm

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
J. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med 
kommunstyrelsen ta fram en ny internhyresmodell.

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
K. Kommunstyrelsen får i samverkan med tekniska nämnden uppdrag 
att ta fram en rutin för rivning av verksamhetsfastigheter



Kommunstyrelseuppdrag Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med 
förverkligandet av utvecklingsprogrammet.

Fullmäktigeuppdrag Aktualitetsförklaring av översiktsplan 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en 
kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Kommunstyrelseuppdrag Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun
Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har 
verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande 
tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.

Fullmäktigeuppdrag Uppdrag - Utforma riktlinjer som omöjliggör uthyrning av lokaler till 
konfessionella friskolor i Botkyrka kommun 
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utforma 
riktlinjer för uthyrning av lokaler som omöjliggör uthyrning till 
konfessionella friskolor, i enlighet med nämndinitiativ väckt av 
utbildningsnämnden.

Fullmäktigeuppdrag Antagande av detaljplan för område vid Brotorpsvägen 
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att, i samverkan 
med kommunens upphandlingsenhet, ombesörja nyuppförande av ett 
vård- och omsorgsboende och förskola i Vårsta, genom att upphandla 
byggentreprenaden. Uppförandet ska ske utifrån vård- och 
omsorgsnämndens fastställda lokalprogram.

Kommunstyrelseuppdrag Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-
chef alternativt förhandlingschef före beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och beslut om avsked.



Kommunstyrelseuppdrag Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 
kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. 
Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för 
nämndernas effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 
2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller 
planeras beslutas av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att 
med start under 2019 genomföra de kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för 
organisation (SGO).

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper
Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden 
och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner 
och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya 
servicebostäder.

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal
Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag
att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny 
lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden.



Kommunstyrelseuppdrag Genomlysning av projekt Allégården (KS/2019:371)
Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att fortlöpande återrap-
portera progressionen av Allégårdsprojektet till kommunstyrelsen.



Initierat Slutdatum Ansvarig
KS 2015-01-07, § 12 TEN

2016-05-02, § 112 2016-10-31 TEN

KF 2017-03-30, § 44 TEN

KF 2017-09-28 § 158 2018-12-31 TEN

KF 2017-11-23 § 215 2022-12-31 TEN

KF 2017-11-23 § 215 2018-12-31 *TEN

KF 2017-11-23 § 215 2018-12-31 TEN



KS 2018-01-08 § 6 2019-01-31. TEN

KF 2018-04-28, § 85 2019-12-31 TEN

KS 2018-05-07, § 135 löpande, om aktuellt TEN

KF 2018-05-31 § 124 2018-12-31 TEN

KF 2018-06-19, § 152 2021-12-31 TEN

KS 2018-11-26, § 252 2019-06-31 TEN



KS 2018-11-26, § 254 2019-12-31 TEN

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

TEN

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

TEN

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

TEN



KS 2019-06-03, § 110 Fortlöpande TEN



Status Kommentar
Påbörjat/Pågår Pågår. Ny utökad budget Arbete med etapp 1 pågår. Projektering av 

Etapp 2 pågår.

Klart Gulan i Hammersta skolan har fått nya lokaler i skolan.

Påbörjat/Pågår Pågår, inväntar färdigställande 
Se beslut om ändrat utvärderingsförfarande 13 förskolor KS 2018-10-
08. Första förskola att utvärdera blir Opalen.

Försenat Kvarstår

Påbörjat/Pågår Ligger i investeringsplan 2019. Färdig 2022. Detaljplan ej klar, 
försenad.

Klart Internhyresmodellen har enligt plan implementerats från 2019-01-01. 
Modellen inkluderar lokalbank. Regler, rutiner och policy är under 
utarbetande.

Klart Rivning av fastigheter görs enligt befintlig rutin. Genomlysning av 
checklistor har gjorts. Rutin för att hantera kostnad för rivning har 
ändrats och rivningskostnad belastar numera resultatet i det sk 
"friutrymmet" som tekniska förvaltningen disponerar under översyn 
av kommunledningsförvaltningen.



Försenat

Påbörjat/Pågår MHN: Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning pågår 
mellan MHN och TN

TEN: Arbete pågår, projektet går nu in "granskningsskede". 

Tidplan: beslut i TEN 10 dec (info i SBN & MHN i dec), till KS/KF i jan 
2020

Klart TEN har ingen verkställighetsförteckning

Försenat Inkluderas i policy för lokalförsörjning.

Påbörjat/Pågår Inlagt i investeringsplan. Färdigtidpunkt 2021. Förfrågningsunderlag 
under framtagande.

Klart Teknisk nämnd 2019-03-18, § 32



Klart Teknisk nämnd 2019-02-11, § 12, internkontrollplan 2019

Klart

Klart Delrapportering till budgetberedningen är genomförd. SBN 
sammanhåller updraget

Klart Rapporterat i TEF/2019:176 för TN samt avrapporterade i 
Budgetdialog med KS.



Påbörjat/Pågår Görs fortlöpande tills projektslut



Samverkan med annan nämnd Diarienummer
- (KS/2014:319) 

Strategiskt utveckla PLATSEN, SBN, TN

UN (KS/2016:848) 

TEN
SBN

(KS/2015:296)

- (KS/2017:91)

KS KS/2017:91 

*KS KS/2017:91 



Samtliga nämnder (KS/2015:411)

*TEN
SBN
MHN

(KS/2017:323)

-

- (KS/2018:269)

- (KS/2018:420)

Samtliga nämnder (KS/2018:580)



Samtliga nämnder  (KS/2018:634)

(KS/2018:192)

VON
SBN

(KS/2018:192)

KS (KS/2018:192)



KS/2019:371



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning
Fullmäktigeuppdrag Återrapportering av projektet 13 nya förskolor 

(KS/2016:848)
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans 
med utbildningsnämnden i uppdrag att utvärdera de tre 
första förskolorna, för att avgöra hanteringen av 
resterande 10 förskolor. 

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
b. Botkyrka kommun har som ambition att ta emot minst 
200 extratjänster 2018. På detta vis kommer fler 
Botkyrkabor få en sysselsättning samtidigt som välfärden 
stärks. Nämnderna får i uppdrag att inventera inom vilka 
verksamheter det är lämpligt att ta emot extratjänster 
och hur många nämnden kan ta emot. Nämndernas 
arbete ska ske i samverkan med arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden (AVN) och 
kommunstyrelsens HR-avdelning. AVN får i uppdrag att 
göra en totalsammanställning som redovisas till 
kommunstyrelsen senast den sista december 2018.

Kommunstyrelseuppdrag Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de 
kan bidra med förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet.



Kommunstyrelseuppdrag Regler för gallring av allmänna handlingar som är av 
ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta 
likalydande beslut avseende antagande av regler för 
gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig 
betydelse. 

Kommunstyrelseuppdrag Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att samråd alltid ska ske med 
kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked.

Kommunstyrelseuppdrag Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta 
in samtliga 13 kontrollmoment i nämndens 
internkontrollplan.



Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 
och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i 
uppdrag att ta fram och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till Mål och budget 2020 med 
flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som 
på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av 
nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i 
uppdrag att med start under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effektiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:2 Fler vuxna i skolan
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka 
yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att 
avlasta lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka 
ekonomiska konsekvenser det får.

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:3 Ordning och reda i skolan Utbildningsnämnden får i 
uppdrag att ta fram policy, regler och metoder som 
Botkyrkas lärare ska ha som stöd för att skapa ordning 
och reda i klassrummet.



Initierat Slutdatum Ansvarig Status
KF 2017-03-30, § 44 UN Påbörjat/Pågår

KF 2017-11-23 § 215 2018-12-31 UN Klart

KS 2018-01-08 § 6 2019-01-31. UN Försenat



KS 2018-05-07, § 138 UN Påbörjat/Pågår

KS 2018-11-26, § 252 2019-06-31 UN Klart

KS 2018-11-26, § 254 2019-12-31 UN Klart



KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 
2023.

Klart

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 
2023.

Klart

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 
2023.

Klart



Kommentar Samverkan med annan nämnd
Pågår, inväntar färdigställande 
Se beslut om ändrat utvärderingsförarande 13 förskolor 
KS 2018-10-08. 

Utvärdering av första förskolan sker under 2020, 
återrapportering därefter.

TEN

Beslut på nationell nivå att ta bort extratjänster som 
satsning. Extratjänsterna avslutas under 2019, inga nya 
extratjänster under året.

Samtliga nämnder

Samtliga nämnder



Samtliga nämnder

Samtliga nämnder



 Uppdraget är en del av Riktlinjer för Trygghet 
och studiero som togs i UN 2019-09-03.



Diarienummer
(KS/2016:848) 

KS/2017:91 

(KS/2015:411)



(KS/2018:116)

(KS/2018:580)

 (KS/2018:634)



(KS/2018:192)

(KS/2018:192)

(KS/2018:192)



Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag



Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag



Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Fullmäktigeuppdrag



Uppdragsbeskrivning
Svar på motion: Gång- och cykelväg mellan Rikstens Friluftsstad och Lida (FP)
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar 
för en gång- och cykelväg mellan Rikstens friluftsstad och Lida.

Utredning av nytt kommunhus - återrapportering och följduppdrag
1. KS ger KLF i uppdrag att genom tjänstemannastyrgrupp styra och samordna arbetet 
mellan förvaltningar och eventuella bolag. 

2. KS ger i uppdrag att närmare utreda tomt 1 och tomt 6 för nytt kommunhus, tomt 2 för 
parkeringshus och tomt 3 för bostads-ändamål, samt lämna en beställning till tekniska 
nämnden att med styr-gruppen som samlande beställare projektleda och närmare, 
fastställa programhandling och genomföra totalkostnadskalkyler för nytt kommunhus och 
där väga in framtida användning av befintligt kommunhus 

3. KS ger KLF i uppdrag att ta fram en översiktlig plan för utvecklingen av centrala Tumba, 
inklusive en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende på 
arkeringshus och exploatering med bostäder. 

4. KS ger KLF i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast december 2016 med 
beslutsunderlag för att välja placering av nytt kommunhus samt besluta om pro-
gramhandlingen

Beslut om insatser för stadsutveckling i Hallunda och Norsborg 
 
3. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att 
utveckla området kring bussterminalen utanför Hallunda centrum till en så kallad stadspark. 

4. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på utveckling av 
korsningen Hallundavägen/Tomtbergavägen (vid Mimers väg) till en mer trafiksch trivsam plats. 



Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet 
av utvecklingsprogrammet.

2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkra en välutnyttjad, jämlik 
och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.

3) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för markanvändning i 
Hallunda/Norsborg med tanke på markförvärvet från Stockholm stad.

4) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ytterligare 20 villatomter i 
Hallunda/Norsborg.

5) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag 
att utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i 
Hallunda/Norsborg

Svar på revisionsskrivelse - Granskning av exploateringsredovisning 
Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att färdigställa ”Riktlinjer för 
ansvar och ekonomisk hantering i exploateringsprojekt”, till 2018-12-31.



Aktualitetsförklaring av översiktsplan 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommuntäckande 
dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska 
återrapporteras senast 2019-12-31.

Kommunfullmäktige datumsätter tidigare lämnade uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden
på följande sätt:

2) Vidta åtgärder för att ändra primärled för farligt gods – från nuvarande 
Dalvägen/Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta, ska återrapporteras 
senast 2018-12-31.

3)Ta fram ytterligare riktlinjer för Grödingebygden för att säkra att översiktsplanens 
intentioner kan följas, ska återrapporteras senast 2019-06-30.

4) Ta fram en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun, ska återrapporteras
senast 2019-12-31.

Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun
Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa 
beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.

Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende 
antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse. 

Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka 
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta 
fram ett klimatanpassningsprogram.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd 
alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om 
uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.



Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och 
genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka 
utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 
genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av 
Strategisk grupp för organisation (SGO).

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:4 Bostäder för att bryta segregation Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000 nya 
hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den 
bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper
Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka 
kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

Utred vilka platser i kommunen som kan komma i fråga vad gäller förbud mot 
användning av pyrotekniska varor

1. Kommunstyrelsen anmodar samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till nya 
Lokala ordningsföreskrifter som förbjuder användning av pyrotekniska varor i den 
omfattning som är möjlig.



Återrapportering - Säkra skolvägar 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden
att inom ram samordna arbetet med ”säkra skolvägar”.



Initierat Slutdatum Ansvarig
KF 2015-04-28 § 71 2019-12-31 SBN

KS 2016-05-02, § 111    SBN/ Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Elif Koman André

2016-05-02, § 112 2016-10-31 SBN



KS 2018-01-08 § 6 1) 2019-01-31.
2) 2019-10-31
3) 2018-06-30
4) 2018-12-31.
5) 2018-12-31

SBN

KS/2018-04-11, § 100 2019-10-31 SBN



KF 2018-04-28, § 85 1) 2019-12-31
2) 2018-12-31
3) 2019-06-30
4) 2019-12-31

SBN

KS 2018-05-07, § 135 löpande, om aktuellt SBN

KS 2018-05-07, § 138 SBN

KF 2018-05-31 § 121 2019-12-31 SBN

KS 2018-11-26, § 252 2019-06-31 SBN



KS 2018-11-26, § 254 2019-12-31 SBN

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

SBN

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

SBN

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

SBN

KF 2019-04-25 2019-12-31



KF 2019-04-25 2019-12-31



Status Kommentar
Påbörjat/Pågår 

Påbörjat/Pågår 1) Klar 
2) Pausad
3) 2019-12-31, 
4) Klar

Försenat 3) uppdraget pausat
4) Klar

Beräknat slutdatum 2018-12-31. Se KS-flik för 
uppdraget i sin helhet



Försenat 1) Klar
2) Pågår
3) Försenat
4) Klart
5) Försenat

Försenat Arbete pågår



Påbörjat/Pågår 1) MHN: Arbetet med en kommuntäckande 
dricksvattenutredning pågår mellan MHN och TN
2) Klar
3) Försenat
4) Pågår

Klart Klar dnr KS/2019:203

Klart

Påbörjat/Pågår Pågår. MHN samordnar arbetet.

Försenat



Klart Klar dnr KS/2019:203

Klart Klar dnr KS/2019:203

Klart Klar dnr KS/2019:203

Klart Klar dnr KS/2019:203

Påbörjat/Pågår



Påbörjat/Pågår



Samverkan med annan nämnd Diarienummer
-  (KS/2013:542)

SBN/ *Strategiskt utveckla PLATSEN (KS/2014:290)

Strategiskt utveckla PLATSEN, SBN, TN KS/2016.325



KOFN
SOCN
VON

(KS/2015:411)

- (KS/2017:793)



*TEN
SBN
MHN

(KS/2017:323)

(KS/2018:188)

(KS/2018:116)

MHN (KS/2018:140)

Samtliga nämnder (KS/2018:580)



Samtliga nämnder  (KS/2018:634)

(KS/2018:192)

Samverkan med kommun-
styrelsen 

(KS/2018:192)

TEN 
VON

(KS/2018:192)

(KS/2018:749)



(KS/2018:504)



Uppdragstyp
Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



kommunfullmäktigeuppdrag



Uppdragsbeskrivning
Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet.

2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag 
att utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i 
Hallunda/Norsborg

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att samråd 
alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före beslut om 
uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.

Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och 
genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå 
ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas 
av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 
genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk 
grupp för organisation (SGO).

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper
Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka 
kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.



Beslut om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten
2. Kommunen ska upphandla externa hemtjänstutförare utifrån LOU, Lag om offentlig 
upphandling. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att med stöd av kommunstyrelsen ta 
fram underlag för upphandling.

3. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram förslag till lämplig er-sättningsmodell och 
organisation för att hantera den aktuella verksam-hetsförändringen. 



Initierat Slutdatum Ansvarig Status
KS 2018-01-08 § 6 2019-01-31. VON Klart

KS 2018-11-26, § 252 2019-06-31 VON Klart

KS 2018-11-26, § 254 2019-12-31 VON Klart

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

VON Klart

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

VON Klart



2019-05-23, § 87 VON Påbörjat



Kommentar Samverkan med annan nämnd
Samtliga nämnder
SBN

Samtliga nämnder

Samtliga nämnder

Rapporterat till KS; arbetat fortgår TEN 
SBN



2. VON ansvarar med stöd av upphandling
3. VON   VON uppdrog vid augustinämnden 
förvaltningen att ta fram en plan för införandet.

2. Upphandling KLF



Diarienummer
(KS/2015:411)

(KS/2018:580)

 (KS/2018:634)

(KS/2018:192)

(KS/2018:192)



(KS/2019:313)



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag Fairtrade City - Beslut om målsättning för etisk konsumtion                                                                               

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en plan innehållande långsiktiga, mätbara 
mål för kommunens inköp av varor producerade i enlighet 
med ILO:s krav och principerna för rättvis handel.  Planen ska 
beslutas av kommunstyrelsen under 2016.

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
O. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i 
framtagandet av handlingsplaner för genomförande av 
kommunens vattenprogram ”Botkyrkas blå värden” särskilt 
uppmärksamma plastens miljöverkan. Uppdraget ska 
redovisas senast den 31 oktober 2018. 

Kommunstyrelseuppdrag Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan 
bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.

Fullmäktigeuppdrag Aktualitetsförklaring av översiktsplan 
1) Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta 
fram en kommuntäckande dricksvattenutredning, i samverkan 
med miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget 
ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Fullmäktigeuppdrag Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka 
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att till senast 2019-12-31 ta fram ett 
klimatanpassningsprogram.



Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 
procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta 
fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån 
”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 
2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har 
eller planeras beslutas av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i 
uppdrag att med start under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effektiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:13 Naturreservat
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda 
inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, 
med arbetsnamnet ”Mälarskogen”, från Slagstabadet till 
Norsborgs vattenverk längs med vattnet.



Kommunstyrelseuppdrag Botkyrkas Miljöplattform – Sammanställning av Botkyrka 
kommuns miljömål 

3. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att utreda hur styrning kan ske genom 
uppföljning av målen. Uppdraget ska samordnas med 
pågående arbete för uppföljning av Agenda 2030.



Initierat Slutdatum Ansvarig
KS 2016-05-31 2016-12-31 Miljöenheten/ 

Införskaffande av varor 
och tjänster

KF 2017-11-23 § 215 2018-10-31 MHN

KS 2018-01-08 § 6 2019-01-31. MHN

KF 2018-04-28, § 85 1) 2019-12-31 TEN

KF 2018-05-31 § 121 2019-12-31 SBN



KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

MHN

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

MHN



KS 2018-01-07, § 15 MHN



Status Kommentar
Klart Hanteras inom ram för nämndberedningen Fair Trade Citys 

arbete. Inte aktuellt. Blivit en annan beredning. FTC har blivit 
en beredning, så frågeställningen är inte aktuell längre.

Försenat Vid KSB beslutades att ärendet skulle remitteras till övriga 
nämnder inna beslut fattas: Remisrunda pågår. Remissrunda 
pågår för mikro och makroplastprogrammet.

Försenat Samarbete med områdesutvecklaren och 
cykelfrämjandet kring aktiviter för ökat cyklande pågår. 

Påbörjat/Pågår Arbetet med en kommuntäckande dricksvattenutredning 
pågår i samverkan med TEN

Påbörjat/Pågår MHN: Pågår. MHN samordnar arbetet. 
Klimatanpassningsgruppen arbetar med att inhämta ny 
uppdaterad kunskap om bland annat  vilka krav, riktlinjer och 
ansvar som kommer att gälla kommunen som organisation 
framöver. 



Klart

Påbörjat/Pågår



Påbörjat/Pågår Arbetet med uppdateringen av Agenda 2030 är försenad - 
politiskt beslut beräknat i slutet av 2019. En synkning 
kommer att ske mellan Botkyrkas miljöplattform och Agenda 
2030. 



Samverkan med annan nämnd Diarienummer
Miljöenheten/ Införskaffande av varor och 
tjänster (KS)

(KS/2016:439)  

- KS/2017:91 

Samtliga nämnder (KS/2015:411)

TEN
SBN
MHN

(KS/2017:323)

*SBN (KS/2018:140)



- (KS/2018:192)

- (KS/2018:192)



- (KS/2018:803)



Uppdragstyp
Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Fullmäktigeuppdrag



Uppdragsbeskrivning Initierat
Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med 
förverkligandet av utvecklingsprogrammet.

2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra 
en välutnyttjad, jämlik och jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.

KS 2018-01-08 § 6

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar 
så att samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt 
förhandlingschef före beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och 
beslut om avsked.

KS 2018-11-26, § 252

Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 
kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

KS 2018-11-26, § 254

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. 
Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra 
effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande 
till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de 
effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med 
start under 2019 genomföra de kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för 
organisation (SGO).

KF 2018-12-18, § 221



Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:11 Familjecentraler
Socialnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med landstinget om att 
införa familjecentraler i Botkyrka, samt utreda hur de ska införas.

KF 2018-12-18, § 221



Slutdatum Ansvarig Status
2019-01-31.
2) 2019-10-31

SOCN Påbörjat/Pågår

2019-06-31 SOCN Försenat

2019-12-31 SOCN Påbörjat/Pågår

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

SOCN Klart



Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

SOCN Klart



Kommentar Samverkan med annan nämnd
1. Samtliga nämnder
2. *SBN, KOFN

Samtliga nämnder

Samtliga nämnder

-



-



Diarienummer
(KS/2015:411)

(KS/2018:580)

 (KS/2018:634)

(KS/2018:192)



(KS/2018:192)



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning
Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på 
effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 
procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram 
och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram 
hålls. Nämndernas förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 
2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som 
på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag 
att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma 
effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för 
organisation (SGO).

Fullmäktigeuppdrag Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att 
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda placering för 
ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten. Uppdraget ska senast 
återrapporteras 2019-12-31.



Initierat Slutdatum Ansvarig
KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i

särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 2020 
med flerårsplan 2021 - 2023.

AVUN

KF 2019-02-21, § 28 2019-12-31 AVUN



Status Kommentar Samverkan med annan nämnd
Klart

Påbörjat/Pågår KOFN



Diarienummer
(KS/2018:192)

(KS/2018:633)



Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag 

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
(Återrapporteras till fullmäktige)

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB)

Kommunstyrelseuppdrag



Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag



Uppdragsbeskrivning
Återrapportering och följduppdrag Brunna  
1. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan 
för hur en fotbollsarena med standard för spel i herrfotbollens 
Superettan/damallsvenskan kan finnas på platsen inom 3-5 år. Uppdraget ska 
återrapporteras senast 2017-06-20.                              

Revidering av idrottsprogram för Botkyrka kommun 
Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på 
revidering av det kommunövergripande program för idrottsområdet i enlighet med 
KOF:s tjänsteskrivelse 2016-11-08.

Uppdrag - utvecklingsprogram för öppen fritidsverksamhet (KS/2017:255) 
1) Kommunstyrelsen ger KOFN i uppdrag att ta fram förslag på ett reviderat 
kommunövergripande utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten. Det 
ska ske i samverkan med utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden. Förslaget ska redovisas till KF under 
2018.

Strukturplan Storvreten - antagande 
3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans 
med kultur- och fritidsnämnden förbereda utveckling av Storvretsparken och en 
bättre entré till Lida. Det ska återredovisas som ett underlag till kommunens 
investeringsplanering. Uppdragets ska vara återrapporterat 2018-02-28 inför 
analysdagar och beslut om förutsättningar för Mål och budget.

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 
e. Nämnderna får i uppdrag att under 2018 fortsätta vidta åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. Kommunstyrelsens HR-avdelning ansvarar för att koordinera 
nämndernas arbete. Redovisning av sjukfrånvarotal samt vidtagna åtgärder görs till 
kommunstyrelsens budgetberedning den 5 september 2018.

Utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg 
1) Alla nämnder att återkomma med åtagande om hur de kan bidra med 
förverkligandet av utvecklingsprogrammet.

2) Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden ta fram en handlingsplan för att säkra en välutnyttjad, jämlik och 
jämställd offentlig miljö i Hallunda/Norsborg.

3) Kultur- och fritidsnämnden att göra en förstudie om en ny öppen 
fritidsverksamhet i Brunna.



Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun
Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att 
införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina 
verkställighetsförteckningar.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
4. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med kommunens HR-chef alternativt förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida och beslut om avsked.

Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar
2. Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd att ta in samtliga 13 
kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022
9:1 Effektiviseringar
A) I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram 
och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas 
effektiviseringsuppdrag”. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och 
lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

B) Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 
2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats 
av Strategisk grupp för organisation (SGO).

Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda användningsområdena för de lokaler 
som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan 
utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda 
befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra 
lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet.

Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden uppdras att tillsammans med kultur- 
och fritidsnämnden utreda placering för ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten. 
Uppdraget ska senast återrapporteras 2019-12-31.



Beslut om tillfälligt extra bidrag för tillgänglighetsanpassning Folkets Hus Hallunda 
3. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen utarbeta ett nytt förslag till samarbetsavtal mellan 
kommunen och Folkets Hus Hallunda. 

Beslut om tillfälligt bidrag till Tumba Tennisklubb 
3. Kommunstyrelsen anmodar kultur- och fritidsnämnden att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen följa verksamheten med särskilt fokus på både 
ekonomi och verksamhet för barn, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning.



Initierat Slutdatum Ansvarig Status
KF 2016-09-29, § 165 2017-06-20 KOFN Försenat

KS 2017-03-06, § 55 2018-12-31 KOFN Klart

KS 2017-05-02, § 102 2018-12-31 KOFN Försenat

KF 2017-09-28 § 158 2018-02-28 SBN Klart

2018-09-05 KOFN Klart

KS 2018-01-08 § 6 1) 2019-01-31.
2) 2019-10-31
3) 2018-09-30

KOFN Klart



KS 2018-05-07, § 135 löpande, om aktuellt KOFN Klart

KS 2018-11-26, § 252 2019-06-31 KOFN Försenat

KS 2018-11-26, § 254 2019-12-31 KOFN Klart

KF 2018-12-18, § 221 Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera 
uppdragen
till kommunstyrelse
ns 
budgetberedning 
i samband med 
nämndens yttrande 
till Mål och budget 
2020 
med flerårsplan 
2021 - 2023.

2019-09-06

Klart

KF 2019-02-21, § 28 KOFN Påbörjat/Pågår

KF 2019-02-21, § 28 2019-12-31 AVUN Påbörjat/Pågår



2019-03-04, § 50 KOFN Klart

2019-03-04, § 51 KOFN Klart



Kommentar Samverkan med annan nämnd
Slutredovisas innan årets slut 2019. -

2019-05-21 -

Planeras att behandlas i nämnd senast 
2019-10-31

-

SBN - Strukturplan klar. 
Detaljplanearbetet för Harbrovägen har 
inletts. 

KOFN - Klar

Tekniska nämnden har en del i detta 
uppdrag, se deras flik.

*SBN 
KOFN

Samtliga nämnder
*KS

1) Beslutat i KFN 2019-02-11
2) Oklart om SBF påbörjat ärendet
3) Ingår i MoB 2019. Försenat (?)

1. Samtliga nämnder
2. *SBN, SOCN



KOFN har fått in verkställighetsåtgärder i 
delegationsordningen. Nästa planerade 
revidering är januari 2019, då detta 
eventuellt kan komplettera nuvarande 
delegationsordning.

Samtliga nämnder

Samtliga nämnder

KFN 9 december -

KFN 9 december KOFN



KOFN

KOFN



Diarienummer
(KS/2012:478)

(KS/2017:144)
KOF/2017:114

(KS/2017:255)
KOF/2017:27 

(KS/2015:296)

KS/2017:91 

(KS/2015:411)



(KS/2018:580)

 (KS/2018:634)

(KS/2018:192)

(KS/2018:633)

(KS/2018:633)



(KS/2019:134)

(KS/2019:133)



  BILAGA 1[28] 

Kommunledningsförvaltningen  
 2019-10-03 Dnr  KS/2019:203  
 

Kommunledningsförvaltningen   
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Referens Mottagare 
Jesper Dahl  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 

Bilaga – Klarmarkerade uppdrag vid redovisningstillfälle 
2019-11-25 (KS/2019:203)  
 
Kommunstyrelsen 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhets-
om-
råde/nämnd   

KS/2017:91 
 

Mål och budget 2018 med 
flerårsplan 2019-2021  
 
TN tillsammans med KS får i 
uppdrag att arbeta in VON 
behov i kommande reviderad 
lokalresursplan per 2017-12-
31.  

KF 2017-11-23 § 215 
 

KS/TEN 

KS/2019:134 
 

Beslut om tillfälligt extra 
bidrag för tillgänglighetsan-
passning Folkets Hus Hall-
unda  
3. Kultur- och fritidsnämnden 
anmodas att i samråd med 
kommunledningsförvaltning-
en utarbeta ett nytt förslag till 
samarbetsavtal mellan kom-
munen och Folkets Hus Hall-
unda. 

2019-03-04, § 50 
 

KOFN 

KS/2019:133 
 

Beslut om tillfälligt bidrag 
till Tumba Tennisklubb  
3. Kommunstyrelsen anmodar 
kultur- och fritidsnämnden att 
i samråd med kommunled-
ningsförvaltningen följa verk-
samheten med särskilt fokus 
på både ekonomi och verk-
samhet för barn, ungdomar 

2019-03-04, § 51 
 

KOFN/KS 
(KLF) 
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och personer med funktions-
nedsättning. 

KS/2008:61 
 

Svar på medborgarförslag - 
Turistbyrå för Södertörn 
vid E4-E20   
Upplev Botkyrka AB ska 
utreda frågan om en turist-
byrå.  

KF 2008-10-31 § 204 
 

UBAB, Sam-
ordna 
KONCERNEN 
och BEREDA 
ärenden 
Ansvarig: Sina 
Aho 
 

KS/2014:320 
 

Svar på motion: Utred möj-
ligheterna att samordna 
snöskottningstjänster för 
äldre (S)  
Kommunstyrelsen får i upp-
drag att tillsammans med 
vård- och omsorgsnämnden 
och tekniska nämnden genom-
föra motionen. Uppdraget ska 
vara återrapporterat senast 
2015-12-31 
 

KF 2015-10-22, § 155  
 

Samordna 
KONCERNEN 
och BEREDA 
ärenden 
Ansvarig: 
Jesper Dahl 
 

KS/2015:694  
 

Förslag till ny organisation 
av kommunledning  
1) Kommunfullmäktige upp-
drar åt respektive nämnd att 
senast 16 december 2015 anta 
reglemente med revideringar 
enligt ovan för fastställande 
av kommunfullmäktige 17 
december 2015. 
 
2) Kommunfullmäktige upp-
drar åt arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska 
nämnden och utbildnings-
nämnden att senast 16 decem-
ber 2015 ha genomfört nya 
riskbedömningar inför att 
reviderade reglementen beslu-
tas i respektive nämnd. 
 
3) Utvärdering av omorgani-
sationen av kommunledning-

KF 2015-11-26, § 169  
 

Samtliga 
nämnder, PÄ - 
Strategiskt 
utveckla 
ORGANISATI
ONEN 
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en ska genomföras om 24 
månader.                                                                                                                                                                                                                                                                              

KS/2018:192 
 

Förutsättningar för nämn-
dernas arbete med Mål och 
budget 2019 med flerårsplan 
2020-2022  
Långsiktig ekonomisk pro-
gnos 
För att Botkyrka ska ha en 
långsiktig hållbar ekonomi får 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att inför arbete med Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 ta fram en lång-
siktig ekonomisk prognos 
utifrån kommunens ekono-
miska- och verksamhetsmäss-
iga förutsättningar. I uppdra-
get ingår även att se över de 
finansiella målen kopplade till 
balanskravsresultat, låneskuld 
och självfinansieringsgrad. 
Nivån på låneskulden får inte 
leda till att kommunen avstår 
från att göra egna investering-
ar och låta andra utföra dessa. 
Det är driftkonsekvensen av 
en investering som ska ha 
störst betydelse. 
 

KF 2018-04-28, § 83 
 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: Jo-
han Westin 
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KS/2016:17 
 

Svar på medborgarförslag – 
Förbjuda fyrverkerier för 
privatpersoner  
Kommunledningsförvaltning-
en uppdras att utreda vilka 
platser i kommunen som kan 
komma ifråga vad gäller för-
bud mot användning av pyro-
tekniska varor. 
 

KF 2018-06-19, 
§ 158 
 

Tillhandahålla 
JURIDISKT STÖD 
 

KS/2018:467 
 

Ändrad koncernstruktur - 
AB Botkyrkabyggen 
1. AB Botkyrkabyggen får i 
uppdrag att fusionera Förban-
det 2 AB i sin helhet till mo-
derbolaget AB Botkyrkabyg-
gen. 
 

KF 2018-09-27, 
§ 173 
 

AB Boykyrkabyg-
gen/Samordna 
KONCERNEN och 
BEREDA ärenden 
Ansvarig: Sina Aho 
 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:10 Kompetens i svenska 
språket 
För att kunna tillgodose en 
god kvalitet i välfärden för 
Botkyrkaborna måste kom-
munikation mellan verksam-
het och medborgare fungera. 
 
a. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en kom-
munövergripande språkut-
bildning för medledare utifrån 
kommunens ställda språkkrav. 
b. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda möjlighet-
en för kommunen att organi-
sera arbetsplatsförlagd språk-
utbildning. 
c. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över möjlighet-
en till språktest för nyan-
ställda. 
 

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

KOMPETENSFÖRS
ÖRJNING 
Ansvarig: HR direk-
tör 
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KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:9 Påbörja arbetet med ny 
fullmäktigesal 
Tekniska nämnden får i sam-
verkan med kommunstyrel-
sen i uppdrag 
att parallellt med att ett nytt 
kommunhus byggs utreda en 
ny lokalisering av kommun-
fullmäktigesammanträden. 
 

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

Samordna 
KONCERNEN och 
BEREDA ärenden 
Ansvarig: Jakob 
Etaat 
 
 

 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:7 Tullinge station 
Kommunstyrelsen får i upp-
drag att ta fram en tydlig plan 
och strategi på hur Botkyrka 
kommun ska kunna påskynda 
landstingets arbete med att 
förnya Tullinge station som är 
viktig för den utveckling som 
kommunen förbereder för hela 
centrala Tullinge. 
 

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

Strategiskt utveckla 
PLATSEN  
Ansvarig: Elif Ko-
man André 
 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:8 Utbyggd kollektivtrafik 
för miljöns skull 
a. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en tydlig 
plan och 
strategi på hur Botkyrka 
kommun ska kunna påverka 
landstinget 
i utformningen av kollektiv-
trafiken i kommunen. 
 
Botkyrka kommun ska ha en 
tydlig bild över var kollektiv-
trafiken 
behöver kompletteras och 
förstärkas. 
 
b. Kommunstyrelsen får i 

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

Strategiskt utveckla 
PLATSEN  
Ansvarig: Elif Ko-
man André 
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uppdrag att utreda hur kollek-
tivtrafiken 
kan utvecklas på Grödinge-
landet. 
 

KS/2012:322 
 

Svar på revisionsskrivelse - 
granskning av finansverk-
samheten   
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltning-
en att genomföra de åtgärder 
som föreslås med anledning 
av rapporten. 
 

KS 2012-10-08 
§ 190 
 

PLANERA och 
FÖLJA UPP Ansva-
rig: Johan Westin 
 

KS/2017:87 
 

Svar på revisionsskrivelse - 
Övergripande granskning 
av finansfunktionen 
 Kommunstyrelsen ger kom-
munledningsförvaltningen i 
uppdrag att tillse att pågående 
arbete med identifiering och 
dokumentering av sina väsent-
liga processer inom finans-
funktionen slutförs under 
2017. Samt att under 2017 
fastställa rutiner för hur den 
oberoende granskningen av 
processer/kontroller som ut-
förs ska genomföras. 
 

KS 2017-04-03, 
§ 83 
 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: Johan 
Westin 
 

KS/2016:815  
 

Svar på revisionsskrivelse - 
Granskning av betalnings-
bevakning 
och kravverksamhet avse-
ende kundfordringar  
1) Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltning-
en i uppdrag att till 2017-10-
15 se över kravpolicy inklu-
sive principer kring förfallna 
fakturor och återkomma med 
eventuella förslag till ändring 
av reglementet.  
 
2) Kommunstyrelsen ger 

KS 2017-05-02, 
§ 113  
 

REDOVISA eko-
nomi 
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kommunledningsförvaltning-
en i uppdrag att genomföra 
insatser för att säkerställa att 
processen kring kravhantering 
och betalningsbevakning fun-
gerar löpande. 
 

KS/2017:779 
 

Ny Unesco LUCS pilot - 
Interkulturellt flyktingmot-
tagande  
1. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltning-
en i uppdrag att genomföra en 
ny Unesco- LUCS pilot om ett 
interkulturellt flyktingmotta-
gande. 
 
2. Uppdraget ska återrapporte-
ras till kommunstyrelsen sen-
ast 31 maj 2019.  
 

KS 2018-01-08 
§ 22 
 

Strategiskt utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif Ko-
man André 
 

KS/2018:44 
 

Områdesgruppernas stads-
delsanalyser 2017  
2. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltning-
en i uppdrag att återrapportera 
aktuellt läge och arbetet med 
de frågor som tas upp i de 
summerande medskicken från 
stadsdelsanalyserna. 
 

KS 2018-03-05, 
§ 69 
 

Strategiskt utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Elif Ko-
man André 
 

KS/2018:180 
 

Utvärdering ny organisation 
av kommunledning och in-
förandet av ett processtyrt 
arbetssätt  
Kommunstyrelsen ger kom-
munledningsförvaltningen i 
uppdrag att inrätta en särlös-
ning avseende organisering av 
trygghets- och säkerhetsfrågor 
i Botkyrka kommun. 
 
Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag 
att utarbeta förslag till revide-

KS 2018-06-04 
 

PÄ, Strategiskt ut-
veckla 
ORGANISATIONE
N 
Ansvarig: Helena 
Karlsson 
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rade reglementen för kom-
munstyrelsen, socialnämnden 
och tekniska nämnden med 
anledning av föreliggande 
beslut 
 

KS/2018:164 
 

Svar på revisionsrapport - 
Granskning av intern kon-
troll avseende investerings-
processen  
Kommunstyrelsen uppdrar åt 
kommunledningsförvaltning-
en att beakta revisorernas 
synpunkter i det fortsatta ar-
betet med att dokumentera 
investeringsprocessen 
 
3. Förslag till investeringspro-
cess återrapporteras senast 
2019-06-30. 
 

KS 2018-06-04 
§ 168 
 

PLANERA och 
FÖLJA UPP 
Ansvarig: Johan 
Westin 
 

KS/2018:580 
 

Revidering av kommunsty-
relsens delegationsordning 
3. Kommunstyrelsen ger 
kommunledningsförvaltning-
en i uppdrag att revidera dele-
gationsordningen med nya 
titlar för delegater inom 
kommunledningsgruppen. 
Revideringarna sker under 
förutsättning att erforderliga 
beslut om titelförändringarna 
fattas. 
 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR-chef alterna-
tivt förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och beslut 
om avsked. 
 

KS 2018-11-26, 
§ 252 
 

SAMORDNA 
KONCERNEN och 
BEREDA ärenden. 
Ansvarig: Jakob 
Etaat 
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KS/2018:535 
 

Svar på revisionsskrivelse - 
Granskning av momshante-
ring 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra utbildningsin-
satser inom momshantering 
för relevanta medledare. Ut-
bildningsinsatserna planeras 
att genomföras våren 2019 
och vara klart till delår 2 
2019. 
 
3. Kommunstyrelsen beslutar 
att se över rutinen för moms-
hanteringen generellt, både 
vid inköp och försäljning samt 
att inkludera en stickprovsru-
tin. Rutinen ses över omgå-
ende och planeras vara klar 
senast delår 1 2019. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar 
att införa kontrollpunkter i 
internkontrollplan 2020. 
 

KS 2018-11-26, § 
260 
 

PLANERA och FÖLJA 
UPP Ansvarig: Johan Wes-
tin 
 

(KS/2015:411) 
 

Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
Alla nämnder att återkomma 
med åtagande om hur de kan 
bidra med förverkligandet av 
utvecklingsprogrammet. 
 

KS 2018-01-08 § 
6 
 

Strategiskt utveckla 
PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirek-
tör 
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Utskottet Botkyrka som organisation 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhetsom-
råde/nämnd   

KS/2018:676 
 

Riktlinje för kompetensfond  
3. Kommunfullmäktige ger 
utskottet för Botkyrka som 
organisation i uppdrag att ta 
fram anvisningar. 
 

KF 2018-12-18 
§ 276 
 

KOMPETENSFÖRS
ÖRJNING 
Ansvarig: 
HR direktör 

 
 

Tekniska nämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhetsom-
råde/nämnd   

KS/2016:325 Beslut om insatser för 
stadsutveckling i Hallunda 
och Norsborg  
6. Kommunstyrelsen ger tek-
niska nämnden i uppdrag att 
utreda möjligheterna för nya 
lokaler för verksamheten “Gu-
lan”. Uppdragen ska återrap-
porteras senast 2016-10-31 
 

2016-05-02, § 
112 
 

TEN 

KS/2017:91  
 

Mål och budget 2018 med 
flerårsplan 2019-2021  
 
J. Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillsammans med 
kommunstyrelsen ta fram en 
ny internhyresmodell. 
 

KF 2017-11-23 
§ 215 
 

TEN 

KS/2017:91  
 

Mål och budget 2018 med 
flerårsplan 2019-2021  
 
K. Kommunstyrelsen får i 
samverkan med tekniska 
nämnden uppdrag att ta fram 
en rutin för rivning av verk-
samhetsfastigheter 

KF 2017-11-23 
§ 215 
 

TEN 
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 2019-10-03 Dnr  KS/2019:203  
 

 

KS/2018:188 
 

Regler för betal- och driv-
medelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen anmodar 
de nämnder som har verkstäl-
lighetsförteckningar att införa 
beslutspunkten gällande till-
delning av drivmedelskort i 
sina verkställighetsförteck-
ningar. 
 

KS 2018-05-07, 
§ 135 
 

TEN 

KS/2018:580 
 

Revidering av kommunsty-
relsens delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR-chef alterna-
tivt förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och beslut 
om avsked. 
 

KS 2018-11-26, 
§ 252 
 

TEN 

KS/2018:634 
 

Internkontrollplan 2019 - 
Kommunstyrelsens övergri-
pande ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppma-
nar respektive nämnd att ta in 
samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan. 
 

KS 2018-11-26, 
§ 254 
 

TEN 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent 
per år 2020 - 2022. Nämn-
derna får i uppdrag att ta 
fram och genomföra effektivi-
seringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

TEN 
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förslagka utgå ifrån ”Kom-
munfullmäktiges förutsätt-
ningar för nämndernas effek-
tiviseringsuppdrag”. Nämn-
derna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektivise-
ringsåtgärder som på kort och 
lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnder-
na i uppdrag att med start 
under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effek-
tiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp 
för organisation (SGO). 
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Utbildningsnämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhetsom-
råde/nämnd   

KS/2017:91  
 

Mål och budget 2018 med 
flerårsplan 2019-2021  
 
b. Botkyrka kommun har som 
ambition att ta emot minst 200 
extratjänster 2018. På detta 
vis kommer fler Botkyrkabor 
få en sysselsättning samtidigt 
som välfärden stärks. Nämn-
derna får i uppdrag att inven-
tera inom vilka verksamheter 
det är lämpligt att ta emot 
extratjänster och hur många 
nämnden kan ta emot. Nämn-
dernas arbete ska ske i sam-
verkan med arbetsmark-
nads- och vuxenutbild-
ningsnämnden (AVN) och 
kommunstyrelsens HR-
avdelning. AVN får i uppdrag 
att göra en totalsammanställ-
ning som redovisas till kom-
munstyrelsen senast den sista 
december 2018. 
 

KF 2017-11-23 
§ 215 
 

UN 

KS/2018:580 
 

Revidering av kommunsty-
relsens delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR-chef alterna-
tivt förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och beslut 
om avsked. 
 

KS 2018-11-26, 
§ 252 
 

UN 

KS/2018:634 
 

Internkontrollplan 2019 - 
Kommunstyrelsens övergri-

KS 2018-11-26, 
§ 254 

UN 
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pande ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppma-
nar respektive nämnd att ta in 
samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan. 
 

 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent 
per år 2020 - 2022. Nämn-
derna får i uppdrag att ta 
fram och genomföra effektivi-
seringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 
förslag kan utgå ifrån ”Kom-
munfullmäktiges förutsätt-
ningar för nämndernas effek-
tiviseringsuppdrag”. Nämn-
derna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektivise-
ringsåtgärder som på kort och 
lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnder-
na i uppdrag att med start 
under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effek-
tiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp 
för organisation (SGO). 
 

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

UN 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:2 Fler vuxna i skolan 
Utbildningsnämnden får i 
uppdrag att utreda vilka yr-

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

UN 
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kesroller som bäst ska kom-
pletteras i skolan för att av-
lasta lärarna, var de bäst ska 
kompletteras och vilka eko-
nomiska konsekvenser det får. 
 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:3 Ordning och reda i skolan 
Utbildningsnämnden får i 
uppdrag att ta fram policy, 
regler och metoder som Bot-
kyrkas lärare ska ha som stöd 
för att skapa ordning och reda 
i klassrummet. 
 

KF 2018-12-18, 
§ 221 
 

UN 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhets-
om-
råde/nämnd   

KS/2018:188 
 

Regler för betal- och driv-
medelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen anmodar 
de nämnder som har verkstäl-
lighetsförteckningar att införa 
beslutspunkten gällande till-
delning av drivmedelskort i 
sina verkställighetsförteck-
ningar. 
 

KS 2018-05-07, § 135 
 

SBN 

KS/2018:116 
 

Regler för gallring av all-
männa handlingar som är 
av ringa och tillfällig bety-
delse hos kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen anmodar 
övriga nämnder att fatta lika-
lydande beslut avseende anta-
gande av regler för gallring av 
allmänna handlingar av ringa 
och tillfällig betydelse.  
 

KS 2018-05-07, § 138 
 

SBN 

KS/2018:634 
 

Internkontrollplan 2019 - 
Kommunstyrelsens övergri-
pande ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppma-
nar respektive nämnd att ta in 
samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan. 
 

KS 2018-11-26, § 254 
 

SBN 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent 
per år 2020 - 

KF 2018-12-18, § 221 
 

SBN 
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2022. Nämnderna får i upp-
drag att ta fram och genom-
föra effektiviseringsåtgärder 
så att given budgetram hålls. 
Nämndernas förslagka utgå 
ifrån ”Kommunfullmäktiges 
förutsättningar för nämnder-
nas effektiviseringsuppdrag”. 
Nämnderna redovisar i sam-
band med yttrande till Mål 
och budget 2020 med flerårs-
plan 2021 - 2023 de effektivi-
seringsåtgärder som på kort 
och lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 
B) Kommunstyrelsen får till-
sammans med nämnderna i 
uppdrag att med start under 
2019 genomföra de kommun-
gemensamma effektivise-
ringsförslag som har beslutats 
av Strategisk grupp för orga-
nisation (SGO). 
 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:4 Bostäder för att bryta seg-
regation Samhällsbyggnads-
nämnden får i uppdrag att i 
samverkan med kommunsty-
relsen ta fram en plan som 
möjliggör byggandet av 8000 
nya hem till år 2024. Bostäder 
ska byggas i alla stadsdelar 
och komplettera den bostads-
sammansättning som finns i 
respektive stadsdel. 
 

KF 2018-12-18, § 221 
 

SBN 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:6 Uppdrag serviceboende 
för LSS målgrupper 
Samhällsbyggnadsnämnden 
får tillsammans med tekniska 

KF 2018-12-18, § 221 
 

SBN 
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nämnden och vård- och om-
sorgsnämnden i uppdrag att 
ta fram arbetsrutiner och ar-
betssätt för hur Botkyrka 
kommun ska jobba för att 
etablera nya servicebostäder. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhets-
om-
råde/nämnd   

KS/2015:411 
 

Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
1) Alla nämnder att åter-
komma med åtagande om hur 
de kan bidra med förverkli-
gandet av utvecklingspro-
grammet. 
 
2) Samhällsbyggnadsnämnden 
får tillsammans med vård- 
och omsorgsnämnden i upp-
drag att utreda möjliga platser 
för trygghetsbostäder och en 
mötesplats för äldre i Hall-
unda/Norsborg 
 

KS 2018-01-08 § 6 
 

VON 

KS/2018:580 
 

Revidering av kommunsty-
relsens delegationsordning 
4. Kommunens nämnder 
uppmanas att revidera sina 
delegationsordningar så att 
samråd alltid ska ske med 
kommunens HR-chef alterna-
tivt förhandlingschef före 
beslut om uppsägning från 
arbetsgivarens sida och beslut 
om avsked. 
 

KS 2018-11-26, § 252 
 

VON 

KS/2018:634 
 

Internkontrollplan 2019 - 
Kommunstyrelsens övergri-
pande ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppma-
nar respektive nämnd att ta in 
samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan. 
 

KS 2018-11-26, § 254 
 

VON 
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KS/2018:192 
 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent 
per år 2020 - 2022. Nämn-
derna får i uppdrag att ta 
fram och genomföra effektivi-
seringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kom-
munfullmäktiges förutsätt-
ningar för nämndernas effek-
tiviseringsuppdrag”. Nämn-
derna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektivise-
ringsåtgärder som på kort och 
lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnder-
na i uppdrag att med start 
under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effek-
tiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp 
för organisation (SGO). 
 

KF 2018-12-18, § 221 
 

VON 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:6 Uppdrag serviceboende 
för LSS målgrupper 
Samhällsbyggnadsnämnden 
får tillsammans med tekniska 
nämnden och vård- och om-
sorgsnämnden i uppdrag att 
ta fram arbetsrutiner och ar-
betssätt för hur Botkyrka 

KF 2018-12-18, § 221 
 

VON 
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kommun ska jobba för att 
etablera nya servicebostäder. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhets-
om-
råde/nämnd   

KS/2016:439  
 

Fairtrade City - Beslut om 
målsättning för etisk kon-
sumtion                                                                               
Kommunstyrelsen ger kom-
munledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en plan 
innehållande långsiktiga, mät-
bara mål för kommunens in-
köp av varor producerade i 
enlighet med ILO:s krav och 
principerna för rättvis handel.  
Planen ska beslutas av kom-
munstyrelsen under 2016. 
 

KS 2016-05-31  
 

MHN 

 
 

Socialnämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhets-
om-
råde/nämnd   

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent 
per år 2020 - 2022. Nämn-
derna får i uppdrag att ta 
fram och genomföra effektivi-
seringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kom-
munfullmäktiges förutsätt-
ningar för nämndernas effek-
tiviseringsuppdrag”. Nämn-

KF 2018-12-18, § 221 
 

SOCN 
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derna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektivise-
ringsåtgärder som på kort och 
lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnder-
na i uppdrag att med start 
under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effek-
tiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp 
för organisation (SGO). 
 

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:11 Familjecentraler 
Socialnämnden får i uppdrag 
att påbörja en dialog med 
landstinget om att införa fa-
miljecentraler i Botkyrka, 
samt utreda hur de ska infö-
ras. 
 

KF 2018-12-18, § 221 
 

SOCN 

 
 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhets-
om-
råde/nämnd   

KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent 
per år 2020 - 2022. Nämn-
derna får i uppdrag att ta 

KF 2018-12-18, § 221 
 

AVUN 
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fram och genomföra effektivi-
seringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kom-
munfullmäktiges förutsätt-
ningar för nämndernas effek-
tiviseringsuppdrag”. Nämn-
derna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektivise-
ringsåtgärder som på kort och 
lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnder-
na i uppdrag att med start 
under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effek-
tiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp 
för organisation (SGO). 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nr Uppdrag Initierat Utförare/ 
verksamhets-
om-
råde/nämnd   

KS/2017:144 
 

 

Revidering av idrottspro-
gram för Botkyrka kommun  
Kommunstyrelsen ger kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag 
att ta fram förslag på revide-
ring av det kommunövergri-
pande program för idrottsom-
rådet i enlighet med KOF:s 
tjänsteskrivelse 2016-11-08. 
 

KS 2017-03-06, § 55  
 
 

KOFN 

KS/2015:296 
 

Strukturplan Storvreten - 
antagande  
3. Kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att tillsammans med 
kultur- och fritidsnämnden 
förbereda utveckling av 
Storvretsparken och en bättre 
entré till Lida. Det ska återre-
dovisas som ett underlag till 
kommunens investeringspla-
nering. Uppdragets ska vara 
återrapporterat 2018-02-28 
inför analysdagar och beslut 
om förutsättningar för Mål 
och budget. 

 

KF 2017-09-28 § 158 
 

KOFN 

KS/2017:91  
 

Mål och budget 2018 med 
flerårsplan 2019-2021  
 
e. Nämnderna får i uppdrag 
att under 2018 fortsätta vidta 
åtgärder för att minska sjuk-
frånvaron. Kommunstyrelsens 
HR-avdelning ansvarar för att 
koordinera nämndernas ar-
bete. Redovisning av sjuk-

KF 2017-11-23 § 215 
 

KOFN 
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frånvarotal samt vidtagna 
åtgärder görs till kommunsty-
relsens budgetberedning den 5 
september 2018. 
 

KS/2015:411 
 

Utvecklingsprogram för 
Hallunda/Norsborg  
1) Alla nämnder att åter-
komma med åtagande om hur 
de kan bidra med förverkli-
gandet av utvecklingspro-
grammet. 
 
2) Samhällsbyggnadsnämnden 
får tillsammans med kultur- 
och fritidsnämnden och so-
cialnämnden ta fram en hand-
lingsplan för att säkra en 
välutnyttjad, jämlik och jäm-
ställd offentlig miljö i Hall-
unda/Norsborg. 
 
3) Kultur- och fritidsnämnden 
att göra en förstudie om en ny 
öppen fritidsverksamhet i 
Brunna. 
 

KS 2018-01-08 § 6 
 

KOFN 

(KS/2018:188) 
 

Regler för betal- och driv-
medelskort i Botkyrka 
kommun 
Kommunstyrelsen anmodar 
de nämnder som har verkstäl-
lighetsförteckningar att införa 
beslutspunkten gällande till-
delning av drivmedelskort i 
sina verkställighetsförteck-
ningar. 
 

KS 2018-05-07, § 135 
 

KOFN 

KS/2018:634 
 

Internkontrollplan 2019 - 
Kommunstyrelsens övergri-
pande ansvar 
2. Kommunstyrelsen uppma-
nar respektive nämnd att ta in 
samtliga 13 kontrollmoment i 
nämndens internkontrollplan. 

KS 2018-11-26, § 254 
 

KOFN 
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KS/2018:192 
 

Mål och budget 2019 med 
flerårsplan 2020-2022 
9:1 Effektiviseringar 
A) I nämndernas budgetramar 
ingår krav på effektivise-
ringsåtgärder motsvarande 2,2 
procent 2019 och 2 procent 
per år 2020 - 2022. Nämn-
derna får i uppdrag att ta 
fram och genomföra effektivi-
seringsåtgärder så att given 
budgetram hålls. Nämndernas 
förslagka utgå ifrån ”Kom-
munfullmäktiges förutsätt-
ningar för nämndernas effek-
tiviseringsuppdrag”. Nämn-
derna redovisar i samband 
med yttrande till Mål och 
budget 2020 med flerårsplan 
2021 - 2023 de effektivise-
ringsåtgärder som på kort och 
lång sikt har eller planeras 
beslutas av nämnd. 
 
 
B) Kommunstyrelsen får 
tillsammans med nämnder-
na i uppdrag att med start 
under 2019 genomföra de 
kommungemensamma effek-
tiviseringsförslag som har 
beslutats av Strategisk grupp 
för organisation (SGO). 
 

KF 2018-12-18, § 221 
 

KOFN 

KS/2019:134 
 

Beslut om tillfälligt extra 
bidrag för tillgänglighetsan-
passning Folkets Hus Hall-
unda  
3. Kultur- och fritidsnämn-
den anmodas att i samråd med 
kommunledningsförvalt-
ningen utarbeta ett nytt för-
slag till samarbetsavtal mellan 

2019-03-04, § 50 
 

KOFN 



BOTKYRKA KOMMUN BILAGA 28[28] 
Kommunledningsförvaltningen  

 2019-10-03 Dnr  KS/2019:203  
 

kommunen och Folkets Hus 
Hallunda.  

 
KS/2019:133 
 

Beslut om tillfälligt bidrag 
till Tumba Tennisklubb  
3. Kommunstyrelsen anmodar 
kultur- och fritidsnämnden 
att i samråd med kommun-
ledningsförvaltningen följa 
verksamheten med särskilt 
fokus på både ekonomi och 
verksamhet för barn, ungdo-
mar och personer med funkt-
ionsnedsättning. 
 

2019-03-04, § 51 
 

KOFN 

 



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] 

Kommunstyrelsen  
 2019-11-22 Dnr KS/2019:705 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

§ 219 
Revidering av riktlinjer för styrdokument samt aktualitets-
förklaring av befintliga styrdokument (KS/2019:705)  
 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till reviderade Riktlinjer för styrdo-

kument. 
 

2. Kommunstyrelsen aktualitetsförklarar de styrdokument som framgår av 
bilaga 3 i tjänsteskrivelsen i ärendet. 

 
3. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att de styrdokument som 

framgår av bilaga 4 i tjänsteskrivelsen i ärendet kommer att utgå.  
 

4. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en aktualitetsöver-
syn av egna antagna styrdokument. 
 

Sammanfattning 
Under våren 2015 fastställde Botkyrka kommun Riktlinjer för styrdokument 
för att skapa en gemensam struktur och hantering av kommunens politiskt 
antagna styrande dokument.  
 
Riktlinjer för styrdokument föreslås revideras. Dokumentet föreslås fören-
klas och förtydligas, bland annat genom kompletterande beskrivningar av de 
olika styrdokumenttyperna och en mer ingående beskrivning av vilka organ 
som är behöriga att fastställa olika styrdokument.   
 
I den reviderade versionen av Riktlinjer för styrdokument föreslås även att 
det generella ska-kravet om att styrdokument endast är giltiga i 5 år tas bort. 
Detta krav bedöms inte vara ändamålsenligt och kräver dessutom betydande 
handläggarresurser och beredningsresurser. 
 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kommunstyrelsen  

 2019-11-22 Dnr   KS/2019:705 
 

I samband med att kommunstyrelsen antar reviderad version av Riktlinjer 
för styrdokument föreslås man även aktualitetsförklara 63 styrdokument 
som hunnit förfalla enligt nuvarande 5-årsregel och samtidigt notera till pro-
tokollet att 13 styrdokument utgår. De styrdokument som utgår har antingen 
inkluderats i andra befintliga styrdokument eller är inte längre aktuella.   
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen 2019-
11-08. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordfö-
randeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ord-
förandeförslaget. 
 
Protokollsanteckning 
Det är bra att kommunen gallrar i styrdokumenten och uppdaterar vid be-
hov. De frigjorda personalresurserna kan istället användas till uppföljning. 
 
Carl Widercrantz (TUP)  
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
AB Botkyrkabyggen 
Botkyrka Stadsnät AB 
Hågelbyparken AB 
Mångkulturellt Centrum 
Tillväxt Botkyrka AB                     
Upplev Botkyrka AB 
Botkyrka kommuns styrdokument 
 
 
 



 

  

 

 
Riktlinjer för styrdokument 

Strategi 
Program 

Plan 
Policy 

Riktlinjer 
Regler 

Diarienummer: KS/2019:705 
Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen 
Dokumentet beslutades den: 2019-11-22 
Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till den: Tillsvidare 
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1. Inledning 
Botkyrka kommun fastställer löpande styrande dokument som på olika sätt 
beskriver vad kommunen ska uppnå inom olika områden eller hur kommunen 
ska förhålla sig till olika frågor. Styrdokumenten fastställer den politiska in-
riktningen för kommunen och utgör utöver lagstiftning ett ramverk för den 
kommunala verksamheten. 
 
Föreliggande riktlinjer är framtagna för att beskriva vilka typer av styrdoku-
ment som finns i Botkyrka kommun och hur dessa ska tolkas och tillämpas.   
 
 
1.1. Vilka styrdokument omfattar riktlinjerna? 
De styrdokument som omfattas av dessa riktlinjer är sådana som antas av ett 
politiskt organ. Kommunens förvaltningsorganisation kan även anta styrdoku-
ment så som handböcker, anvisningar och rutiner men dessa behandlas inte i 
detta dokument.   
 
 
1.2. Vad är syftet med riktlinjerna? 
Riktlinjerna har tagits fram för att förtydliga vilka olika typer av styrdokument 
som finns i Botkyrka kommun och hur dessa ska tolkas och tillämpas. Syftet är 
en gemensam förståelse för dokumenten och att säkra att innehållet i dokumen-
ten och därmed att den politiska inriktningen följs. 
 
 
2. Grupper och typer av styrdokument  
Botkyrka kommun tillämpar en modell med nio olika typer av styrdokument 
som är indelade i tre olika grupper.  I beskrivningen nedan framgår vilka dessa 
är, vilken detaljeringsgrad de olika dokumenttyperna har och vilket organ som 
är behörig att fastställa dokumenten: 
 
Detaljnivå Styrdokumentsgrupper Beslutsorgan 

 
Vissa avvikelser från begreppsterminologin ovan kan förekomma. Sådana av-
vikelser kan t ex förekomma om det av lag är reglerat att ett visst styrdokument 
ska ges ett visst namn. 
 
Det är inte ett krav att ett dokument på en nivå alltid har motsvarande doku-
ment i samma ämne på de andra nivåerna, till exempel att en policy alltid bryts 
ned i en riktlinje.  
 
 
 

 Reglerande:  Normerande: Aktiverande:  
Övergripande: Arbetsordning Policy Strategi KF 
Allmänt: Reglemente Riktlinjer Program KF, KS/ Nämnd 
Detaljerat: Delegationsordning Regler Plan KS/ Nämnd  
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2.1. Grupp ett: reglerande styrdokument  
Reglerande styrdokument förtydligar ansvar, befogenhet och arbetsformer för 
organ, grupper eller enskilda funktioner inom kommunen. De kan till exempel 
beskriva vilket ansvar en viss nämnd ska ha, vilket beslutsmandat som är dele-
gerat från en viss nämnd eller vilka arbetsformer kommunfullmäktige ska ha.    
 

2.1.1. Arbetsordning 
Arbetsordningar beskriver arbetsformer för politiska organ så som 
kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige.  
 
2.1.2. Reglemente 
Reglementen beskriver ansvar, befogenheter och arbetssätt för organ 
och grupper så som nämnder och styrelser.  
 
2.1.3. Delegationsordning 
Delegationsordningar beskriver vilken beslutanderätt som är delegerad 
från nämnder och styrelser till utskott, enskilda tjänstepersoner eller 
förtroendevalda. 

 
 
2.2. Grupp två: normerande styrdokument  
De normerande styrdokumenten förklarar kommunens förhållningssätt i en viss 
fråga och hur kommunen kan eller ska utföra en tjänst eller service. De norme-
rande styrdokumenten beskriver hur vi gör i verksamheter som vi redan har. 
 

2.2.1. Policy 
Policys kan beskriva övergripande förhållningssätt eller principer kring 
en viss fråga. De är ofta korta och kan även ingå i inledningar till en 
riktlinje.  
 
2.2.2. Riktlinje 
Riktlinjer vägleder och ger konkret stöd kring hur arbetsuppgifter bör 
utföras inom ett visst område. De kan rekommendera tillvägagångssätt 
och är därför mer detaljerade än en policy men inte lika detaljerade som 
en regel.  
 
2.2.3. Regel 
Regeln är den mest detaljerade dokumenttypen av de normerande styr-
dokumenten och handlar om hur specifika åtgärder ska genomföras 
inom ett visst område.  

 
 
2.3. Grupp tre: aktiverande styrdokument 
De aktiverande styrdokumenten beskriver förflyttningar som kommunen vill 
uppnå inom specifika områden eller verksamheter.  
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2.3.1. Strategi 
Strategier beskriver övergripande önskvärd inriktning. De innehåller 
långsiktiga perspektiv och de stora sammanhangen. Strategierna hjälper 
kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom övergri-
pande områden. De pekar ut verksamhetsområden som är viktiga för att 
nå dit och är vägledande men inte detaljerade till sin karaktär.  

 
2.3.2. Program 
Program beskriver vad kommunen ska uppnå inom ett särskilt eller av-
gränsat område. I programmet kan kommunen kombinera långsiktiga 
mål med övergripande kortsiktiga mål. Kommunen kan också lämna 
förslag på metoder att använda för att uppnå aktuella mål.  
 
2.3.3. Plan  
Planer är de mest detaljerade aktiverande dokumenten. Planer används i 
huvudsak för att beskriva vilka konkreta aktiviteter som ska genomfö-
ras för att uppnå en förflyttning inom ett visst område.  

 
 
2.4. Vem fastställer vilket styrdokument?  
Det är innehållet, omfattningen och vem dokumentet riktar sig till som be-
stämmer vilket organ som är behörigt att fastställa styrdokumentet. Kommun-
fullmäktige fastställer i regel övergripande styrdokument och vissa allmänna 
styrdokument (så som reglementen samt generella riktlinjer och program). 
Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer i regel detaljerade styrdokument 
och vissa allmänna styrdokument (så som riktlinjer och program inom avgrän-
sade områden). Undantag från ovanstående princip kan förekomma och rätten 
att göra revideringar i styrdokument kan även överlåtas från ett organ till ett 
annat. 
 
Det ska finnas ett uppdrag för att ta fram ett styrdokument. Uppdraget kan ini-
tieras av den politiska organisationen eller från ansvarig chef inom förvalt-
ningen. 
 
 
3. Utformning och hantering av styrdokument 
3.1. För dig som tar fram styrdokument 
När du arbetar fram eller reviderar ett styrdokument behöver du motivera var-
för det behövs. Fundera på följande frågor: 
 

• Behövs ett styrdokument för att hantera frågan?  
• Finns det redan lagstiftning som reglerar frågan? 
• Finns det andra styrdokument som ska tas bort eller revideras på grund 

av det nya styrdokumentet?  
• Hur samspelar styrdokumentet med aktuella styrdokument inom andra 

områden?  
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• Vad ska styrdokumentet heta och vilken dokumenttyp är det?  
• Hur ska styrdokumentet följas upp?  
• Hur ska styrdokumentet kommuniceras och genomföras? 
• På vilken nivå ska styrdokumentet beslutas?  

 
 
3.2. Giltighetstid 
Av styrdokumentet ska det framgå om dokumentet har en begränsad giltighets-
tid eller om det ska gälla tillsvidare. Styrdokumenten ska löpande ses över och 
hållas uppdaterade. 
 
 
3.3. Dokumentansvarig 
Styrdokument ska ha en dokumentansvarig nämnd som ansvarar för att: 
 

• ansvara för kommunikation, genomförande och uppföljning av styrdo-
kumentet, 

• säkerställa att styrdokumentet är aktuellt,  
• initiera eventuella revideringar eller aktualitetsförklaringar 
 

Om inget annat anges är kommunstyrelsen dokumentansvarig för de dokument 
som styrelsen själv fastställt eller som fastställts av kommunfullmäktige och 
respektive nämnd dokumentansvarig för de dokument som man själv fastställt. 
 
 
3.4. Gemensam utformning 
Styrdokumenten ska utformas på ett enhetligt, tydligt och enkelt sätt. Därför 
ska du skriva klarspråk och följa Botkyrka kommuns skrivregler. Du ska också 
använda kommunens dokumentmallar för styrdokument. I alla styrdokument 
ska följande uppgifter fyllas i: 
 

• vilken dokumenttyp som ditt dokument är, 
• vilket diarienummer dokumentet har, 
• vem som har beslutat om dokumentet, 
• när dokumentet är beslutat, 
• vilka som dokumentet riktar sig till, 
• hur länge dokumentet är giltigt, 
• om dokumentet ersätter ett eller flera andra dokument (i så fall skriver 

du vilka dokument detta gäller och hänvisar till diarienumret), 
• vilken nämnd/ styrelse som är dokumentansvarig, 
• vilket organ som är behörig att fastställa revideringar av dokumentet, 
• vilken förvaltning som ska genomföra uppföljningen av dokumentet, 
• om det finns några relaterade dokument 
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3.5. Kommunikation av styrdokument 
Styrdokument som kommunen fastställer ska på lämpligt sätt kommuniceras 
internt och externt. I samband med att ett styrdokument antas ska lämpliga 
kommunikationsinsatser genomföras.  
 
Samtliga styrdokument som kommunen fastställt ska även finnas tillgängliga 
på kommunenens hemsida. 
  
 
 



Följande styrdokument föreslås aktualitetsförklaras 

 

 
Dokumentnamn 

 
Datum för antagande 

 
Kommentar 

Reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden - 
Samhällsbyggnadsnämndens 
beslutanderätt 

KF 2011-01-27, § 6 Dnr 
KS/2010:461 

Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för Botkyrka 
Stadsnät AB 

KS 2015-09-07, § 173 Dnr 
KS/2015:565 

Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för Botkyrka Södra 
Porten AB 

KF 2015-12-17, § 187a 
Dnr KS/2015:590 

Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för Botkyrka Södra 
Porten Holding AB 

KF 2015-12-17, § 187a 
Dnr KS/2015:590 

Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för Fastighets AB 
Alfågeln 

KF 2010-06-17, § 138 Dnr 
KS/2010:230 

Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för SRV återvinning 
AB 

KF 2013-04-25, § 55 Dnr 
KS/2013:231 

Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för 
Stockholmsregionens Försäkring 
AB 

Antagen av bolagsstämma Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för Sydvästra 
Stockholmsregionens VA- 
verksaktiebolag – SYVAB 

KF 2006-06-20, § 131 Dnr 
KS/2006:225 

Aktualitetsförklaras 

Bolagsordning för Söderenergi AB Antagen av bolagsstämma 2013-10-
23 

Aktualitetsförklaras 

Förbundsordning för 
samordningsförbundet Botkyrka, 
Huddinge och Salem 

KF 2012-09-27, § 102 Dnr 
KS/2012:341 

Aktualitetsförklaras 

Stadgar för Stiftelsen Sveriges 
Invandrarinstitut och Museum – 
Mångkulturellt centrum 

KF 2001-11-29, § 169 Dnr 
KS/2001/409 

Aktualitetsförklaras 

Ägardirektiv för Botkyrka Stadsnät 
AB 

KF 2014-05-22, § 96 Dnr 
KS/2014:317 

Aktualitetsförklaras 

Arkivreglemente KF 2009-06-16, § 111 
Dnr KS/2009:244 

Aktualitetsförklaras  

Dokumenthanteringsplan för  
kommunledningsförvaltningen  

KS 2009-06-08, § 
137 
Dnr KS/2009:184 

Aktualitetsförklaras 

Policy mot mutor och jäv i 
Botkyrka kommun 

KF 2014-02-20, § 31 Dnr 
KS/2013:635 

Aktualitetsförklaras 

Riktlinjer mot mutor och jäv i 
Botkyrka kommun 

KS 2014-02-03, § 36 Dnr 
KS/2013:635 

Aktualitetsförklaras 

Reglemente för avgifter för kopior 
m.m. av allmänna handlingar 

KF 2013-04-25, § 54 Dnr 
KS/2013:117 

Aktualitetsförklaras 



Redovisningsreglemente KF 2010-10-28, § 182 Dnr 
KS/2010:366 

Aktualitetsförklaras 

Reglemente för budgetansvar och 
attest 

KF 2014-01-30, § 7 Dnr 
KS/2013:734 

Aktualitetsförklaras 

Riktlinjer för leasing KF 2010-12-16, § 268 Dnr 
KS/2010:430 

Aktualitetsförklaras 

Brandskyddspolicy för Botkyrka 
kommun 

KS 2006-06-07, § 144 Dnr 
KS/2006:236 

Aktualitetsförklaras 

Säkerhetspolicy KS 2008-05-05, § 104 Dnr 
KS/2007:364 

Aktualitetsförklaras 

Alby stadsbyggnadsidé KF 2014-03-27, § 56 Dnr 
KS/2013:263 

Aktualitetsförklaras 

Alby utvecklingsprogram KF 2009-05-28, § 77 Dnr 
KS/2006:228 

Aktualitetsförklaras 

Energiplan för Botkyrka kommun KF 2007-02-22, § 26 Dnr 
KS/2007:31 

Aktualitetsförklaras 

Ett hållbart Botkyrka KF 2005-10-27, § 163 Dnr 
KS/2005:292 

Aktualitetsförklaras 

Fittja utvecklingsprogram KF 2012-06-14, § 74 
Dnr KS 2011:494 

Aktualitetsförklaras 

Tullinge utvecklingsprogram KF 2010-05-20, § 99 Dnr 
KS/2007:342 

Aktualitetsförklaras 

Botkyrka kommuns vapen och 
flagga 

1983-01-01 Aktualitetsförklaras 

Kommunikationspolicy för 
Botkyrka kommuns 
förvaltningsorganisation 

KS 2007-06-04, § 136 Dnr 
KS/2007:101 

Aktualitetsförklaras 

Policy för sociala medier KF 2011-03-31, § 41 Dnr 
KS/2011:74 

Aktualitetsförklaras 

Policy för sponsring KF 2012-06-14, § 80 Dnr 
KS/2012:233 

Aktualitetsförklaras 

Regler och riktlinjer för Botkyrka 
kommuns grafiska profil 

KS 2004-11-01, § 199 Dnr 
KS/2004:379 

Aktualitetsförklaras 

Riktlinjer för flerspråkig 
kommunikation 

KS 2011-04-28, § 65 Dnr 
KS/2009:490 

Aktualitetsförklaras 

Riktlinjer för kommunens egen 
skyltning 

KS 2007-06-04, § 137 Dnr 
KS/2007:100 

Aktualitetsförklaras 

Riktlinjer för särprofilering KF 2010-04-29, § 86 Dnr 
KS/2010:163 

Aktualitetsförklaras 

Skyltprogram KS 2014-03-03, § 70 Dnr 
KS/2014:117 

Aktualitetsförklaras 

Varumärkesplattform KF 2012-05-31, § 61 Dnr 
KS/2012:232 

Aktualitetsförklaras 



Regler för ungdomsfullmäktige, 
utskott och dess styrelse samt 
för samarbetet mellan kommun 
och ungdomsfullmäktige 

KS 2003-11-03, § 150 Dnr 
KS/2003:114 

Aktualitetsförklaras 

Strategi för demokrati och 
delaktighet 

KF 2014-05-22, § 98 Dnr 
KS/2013:72 
 

Aktualitetsförklaras 

Bidragsreglemente för öppen 
fritidsverksamhet 

KF 2013-05-30, § 75 Dnr 
KS/2013:300 

Aktualitetsförklaras 

Kulturmiljöprogram KF 2014-05-22, § 97 Dnr 
KS/2014:325 

Aktualitetsförklaras 

Reglemente för Botkyrka 
kommuns barn- och 
ungdomskulturpris 

KF 2010-06-17, § 131 Dnr 
KS/2010:214 

Aktualitetsförklaras 

Reglemente för Botkyrka kommuns 
idrottsstipendium 

KF 2010-06-17, § 132 Dnr KS/2010-
213 

Aktualitetsförklaras 

Reglemente för Botkyrka 
kommuns kulturstipendium 

KF 2010-06-17, § 132 Dnr 
KS/2010:213 

Aktualitetsförklaras 

Strategi Kreativa Botkyrka KF 2014-04-24, § 76 Dnr 
KS/2014:188 
 

Aktualitetsförklaras 

Avfallsplan KF 2011-09-29, § 135 Dnr 
KS/2011:26 

Aktualitetsförklaras 

Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön för 
Botkyrka kommun 

KF 2008-12-18, § 257 Dnr 
KS/2008:449 

Aktualitetsförklaras 

Renhållningsföreskrifter Botkyrka 
kommun 

KF 2011-09-29, § 135 Dnr 
KS/2011:26 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Botkyrka 
kommun 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 1 
– Tumba centrum 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 2 
– Tuna centrum 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 3 
– Alby centrum 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 4 
– Fittja centrum 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 5 
– Norsborg och Hallunda centrum 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 6 
– Lida friluftsgård 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 7 
– Tullinge centrum 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 



Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, Kartbilaga 8 
– fiskeförbud vid Färjeläget 
Slagsta 

KF 2014-09-25, § 144 Dnr 
KS/2014:418 

Aktualitetsförklaras 

Cykelplan för Botkyrka kommun KF 2010-12-16 § 264 Dnr 
KS/2010:386 

Aktualitetsförklaras 

Riktlinjer för ansvar och 
ekonomisk hantering i 
exploateringsprojekt 

KF 2009-12-17 § 216 Dnr 
KS/2009:421 

Aktualitetsförklaras 

ABVA – Allmänna bestämmelser 
för användande av Botkyrka 
kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 

KF 2014-03-27, § 51 Dnr 
KS/2014:139 

Aktualitetsförklaras 

Föreskrifter för 
vattenskyddsområde med 
grundvattenbrunnar i Tullinge på 
fastigheterna Tullinge 20:1, 20:4 
och 20:5 m.fl. i Botkyrka kommun, 
Stockholms län 

2003-03-19 Aktualitetsförklaras 

Kostpolicy för Botkyrka kommun KF 2012-06-16, § 117 Dnr 
KS/2011:189 

Aktualitetsförklaras 

 



Följande styrdokument föreslås utgå 

 

 
Dokumentnamn 

 
Datum för antagande 

 
Kommentar 

Bolagsordning för AB Vårljus AB Vårljus 2014-05-07 Utgår – 
Kommunfullmäktige har 
2019-04-25 beslutat om 
att avveckla AB Vårljus. 

Riktlinjer för Botkyrka kommuns 
penninghantering 

KF 2010-02-25, § 36 Dnr 
KS/2009:196 

Utgår – Denna riktlinje är 
inarbetad i kommunens 
riktlinje för finansiering, 
placering och 
budgetansvar, attest och 
internkontroll. 

Avtalsbestämmelse avseende 
allmängiltiga villkor i centrala avtal 
mellan parterna på 
arbetsmarknaden 

KF 2012-12-13, § 169 Dnr 
KS/2011:16 

Utgår - Centrala avtalen 
via SKL antas eller så 
tecknas ett lokalt 
kollektivavtal. Detta 
stadgas i de centrala 
avtalen. I Botkyrka 
tillämpas SKL:s centrala 
avtal. 
 Policy när förtroendevalda och 

anställda erbjuds förmåner av 
utomstående 

KS 2003-12-01, § 166 Dnr 
KS/2003:424 

Utgår – Detta underlag är 
inarbetat i kommunens 
policy och riktlinjer mot 
mutor och jäv. 

Riktlinjer för en välfungerande 
lönepolitik 

KS 2008-05-05, § 
103, 
Dnr KS/2008:36 

Utgår – Riktlinjen var en 
bilaga till Lönepolicyn 
som ersatts av 
Medarbetar- och 
arbetsmiljöpolicy 
(KS/2019:384). Riktlinjen 
kommer att ersättas med 
en Anvisning för 
lönesättning vilket det 
hänvisas till i Medarbetar- 
och arbetsmiljöpolicy 
(KS/2019:384). 

Handlingsprogram för 
räddningstjänst och förebyggande 
verksamhet enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

KS 2005-01-10, § 26 Dnr 
KS/2004:385 

Utgår - Nytt program är 
antaget för perioden 
2020-2023. 

Riktlinjer för agerande vid stöld 
och skadegörelse 

KS 2005-10-10, § 191 Dnr 
KS/2005:302 

Utgår - Riktlinjerna är 
inarbetade i andra 
underlag. 

Strategi för det trygghetsfrämjande 
arbetet i Botkyrka kommun 

KF 2008-12-18, § 259 Dnr 
KS/2008:248 

Utgår – Delar av strategin 
är inaktuella och övriga 
delar ingår idag bland 
annat i samverkans-
överenskommelsen och 
EST m.m.  



Kommunikationsstrategi KS 2008-06-09, § 134 Dnr 
KS/2008:6 

Utgår – Innehållet 
regleras genom 
varumärkesplattformen. 

Aktivitetsplan – Insatser för ökat 
valdeltagande 

KS 2006-05-02, § 114 Dnr 
KS/2006:190 

Utgår – Denna 
aktivitetsplan avsåg valet 
2006. Inför kommande 
val upprättas nya 
aktivitetsplaner.  

Handelspolicy för Botkyrka 
kommun 

KS 2007-02-05, § 29 
Dnr KS/2006:213 

Utgår - Den beslutade 
strategin Näringsliv, 
arbetsmarknad och 
idéburen sektor gör 
dokumentet överflödigt.  
 

Handlingsplan 2014 för Fairtrade 
City 

KS 2014-05-05, § 133 Dnr 
KS/2014:104 

Utgår – Denna 
handlingsplan var aktuell 
2014. Nya 
aktivitetsplaner upprättas 
årligen. 

Gemensam policy för att förebygga 
och behandla missbruk 
och beroende 

KF 2008-11-27, § 230 Dnr 
KS/2008:233 

Utgår - Styrdokumentet 
utgår då denna är 
inarbetad i förvaltningens 
processer för 
handläggning av personer 
med missbruk och 
beroende. Ny lagstiftning 
har även tydliggjort 
kommunens ansvar. 
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