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Anmälningsärenden  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av  
anmälningsärendet.  
 
Sammanfattning 
Minnesanteckningar bygglovsberedningen 2021-01-14. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-26 § 103 – Skattesats 
2021. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-26 § 105 – Svar på  
motion -  Verka för att en bättre trafiklösning kommer på plats vid trafik-
plats Smällan (M).  
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-26 § 106 – Redovisning 
av obesvarade motioner per oktober 2020.  
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-26 § 108 – Återrapporte-
ring av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
per oktober 2020.  
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-26 § 112 – Revidering av 
sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2020 med anledning av 
ändrat budgetförfarande.   
 
Beslut av Kronofogdemyndigheten 2020-11-25 – Ansökan om indrivning, 
nu fråga om delavslag.    
 
Beslut av Justitieombudsmannen 2020-12-18 – Kritik mot Stadsbyggnads-
nämnden i Botkyrka kommun för långsam handläggning av ett tillsyns-
ärende.   
 



 

MINNESANTECKNINGAR                    
 
 

2021-01-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Minnesanteckningar bygglovsberedningen 
 

Dag och tid 2021-01-14 kl. 08.30 – 09.30 

Plats via Teams 

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

Christian Wagner (TUP) 
 Oskar Forsberg (MP) 

Jesper Andersson (M) 
  
 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 2021-01-26 
Beredningen gick igenom ärenden i enlighet med bifogad föredragningslista, 
(bilaga 1).  
 
Synpunkter fanns på en del ärenden, men samtliga kommer skickas ut i den 
nu befintliga versionen, förutom ärende 5 (Folkvisan 70) som utgår.   
 

3. Information om oppositionsberedningen 
Gabriel Melki informerar om att förvaltningsledningen just nu arbetar med 
att effektivisera sitt deltagande vid oppositionsberedningen. 
 

4. Avslutning 
Ordförande Gabriel Melki avslutade bygglovsberedningen. 
 
Vid anteckningarna Justeras 
 
 
 
Olov Lindquist Gabriel Melki 
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  2021-01-12 
 
 
 
Kallelse – Föredragningslista bygglovsberedningen  
 
Tid: Torsdag 2021-01-14, kl. 08:30  Obs! Dagen! 
 
Plats: Stinsen, plan 6 eller via Teams 
 
 
1 
Dnr: 2020-567 
Fastighet: Toppstugan 6 Tant Gröns väg 32 
Fastighetsägre: BRF Storstugan 2 
Lägenhetsinnehavare: Maria Sabbag 
Ärende: Startbesked saknas för tillbyggnad/fasadändring 
Handläggare: Katarina Balog 
 
2 
Dnr: 2020-1028 
Fastighet: Toppstugan 6 Tant Gröns väg 32 
Sökande: Maria Sabbag 
Ärende: Bygglov i efterhand för fasadändring av enbostadshus 
Handläggare: Katarina Balog 
 
3 
Dnr: 2020-968 
Fastighet: Bronsugnen 12 
Sökande: Maraya Fastighet AB 
Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Handläggare: Katarina Balog 
 
4 
Dnr: 2020-1040 
Fastighet: Fågelvik 2 
Sökande: Skanska Industrial Solutions AB 
Ärende: Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av anläggning, 2021-02-01 - 2031-02-01 
Handläggare: Katarina Balog 
 
5 
Dnr: 2019-848 
Fastighet: Folkvisan 70 
Fastighetsägare: Mohammad Nadim Sediqi 
Ärende: Startbesked saknas för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus  
Handläggare: Katarina Balog 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten  



BOTKYRKA KOMMUN   2 [4] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygglovsenheten   

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 
 

 
 
6 
Dnr: 2018-557 
Fastighet: Örtagården 36 
Fastighetsägare: Wafik Elis Alexis och Niviline Najib Alexis 
Ärende: Anmälan i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus samt bygglov i efterhand för 
fasadändring -YTTRANDE MMD – DIREKT JUSTERING 
Handläggare: Katarina Balog 
 
7 
Dnr: 2020-952   
Fastighet: TULLINGE 16:42 
Fastighetsägare: Roj Arslam och Emma Nylen 
Ärende: Strandskyddsdispens i efterhand för plank och trädäck 
Handläggare: Katarina Balog  
 
8 
Dnr: 2020-910   
Fastighet: TULLINGE 19:251 
Sökande: Tullinge Segelsällskap 
Ärende: Strandskyddsdispens för tillbyggnad av bryggor 
Handläggare: Katarina Balog  
 
9 
Dnr: 2019-1015 
Fastighet: Timjan 45 
Fastighetsägare: Hasan Celep 
Ärende: Tillsynsärende startbesked saknas för tillbyggnader av enbostadshus samt mur 
Handläggare: Jimmy Sandberg 
 
10 
Dnr: 2020-885 
Fastighet: Timjan 45 
Sökande: Hasan Celep 
Ärende: Bygglov för tillbyggnader av enbostadshus samt mur i efterhand 
Handläggare: Jimmy Sandberg    
 
11 
Dnr: 2020-821 
Fastighet: Kagghamra 2:63 
Sökande: Per Henry Ahlbaum 
Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus i efterhand ANSTÅND 
Handläggare: Jimmy Sandberg    
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12 
Dnr: 2020-970 
Fastighet: Solliden 1 
Sökande: Botkyrka kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen 
Ärende: Förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolmoduler och parkeringsplatser tom 
2025-11-15 
Handläggare: Jimmy Sandberg 
 
13 
Dnr: 2014-395 
Fastighet: ENSTA 1:87  
Fastighetsägare: Sköld, Hans Erik, Sköld, Birgitta Margareta 
Ärende: Tillsynsärende, startbesked saknas för tillbyggnad av enbostadshus 
Handläggare: Jimmy Sandberg 
 
14 
Dnr: 2019-000823 
Fastighet: ERIKSBERG 2:27 
Sökande: Stockholms Handelsdepå AB 
Ärende: Bygglov för ändrad användning av byggnad, tillbyggnad och fasadändring samt 
parkeringsplatser 
Handläggare: Jimmy Sandberg 
 
15 
Dnr: 2020-000883 
Fastighet: ERIKSBERG 2:136 
Sökande: Skanska Industrial Solution AB 
Ärende: Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av anläggning/stenkross 
Handläggare: Jimmy Sandberg 
 
16 
Dnr: 2020-1038 
Fastighet: HALLUNDA 4:34 
Sökande: Hi3G Access AB 
Ärende: Bygglov för nybyggnad av radio-, telemast, torn 
Handläggare: Peo Larsen 
 
17 
Dnr: 2020-000877 
Fastighet Tumba 8:586 
Sökande: Himmelsboda Nr Ett AB  
Ärende: Bygglov för nybyggnad av murar 
Handläggare: Kristoffer Rifve 
 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN   4 [4] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygglovsenheten   

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 
 

 
 
18 
Dnr: 2020-743 
Fastighet: RIDDAREN 34 (NORRSKOGSVÄGEN 1) 
Sökanden: Georg Afram och Laila Bchara 
Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
Handläggare: Katarina Balog 
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§ 103 

Skattesats 2021 (KS/2020:226) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2021 till 20 kronor och 15 öre. 
 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag. 
 

Deltar ej 

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-10-23 § 151 lämnat ett förslag till beslut. 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fastställa skattesatsen senast under 
november månad varje år.  
Med anledning av det ekonomiska läget utifrån pandemin samt sena förutsättningar till 
arbetet med budgeten kommer Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 för 
Botkyrka kommun att beslutas av kommunstyrelsen i november och fastställas av 
kommunfullmäktige i december. Om det under arbetets gång skulle framkomma in-
formation som gör att kommunen skulle vilja föreslå en annan skattesats i december så 
kan kommunfullmäktige besluta ändra sitt tidigare beslut. 

 

Skattesatsen för 2021 föreslås vara oförändrad i jämförelse med föregående år och 
uppgå till 20 kronor och 15 öre. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-10-09. 
 
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Stina Lundgren (M), Anders Thorén (TUP), Mats 
Einarsson (V), Willy Viitala (M), Lars Johansson (L), Carl Widercrantz (TUP), Ing-
Marie Viklund (L), Stefan Dayne (KD), Dag Ahlse (C), Martin Inglot (SD), Niklas 
Gladh (MP) och Olle Westberg (S). 
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Yrkanden 

Ebba Östlin (S), Anders Thorén (TUP), Lars Johansson (L), Ing-Marie Viklund (L), 
Stefan Dayne (KD), Dag Ahlse (C), Niklas Gladh (MP) och Olle Westberg (S) föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar en-
ligt Moderaternas förslag i kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Särskilt yttrande 

Mats Einarsson (V) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda yttrande i kommunstyrelsen. 
_____  
 
Expedieras till: 
Samtliga förvaltningar och nämnder 
Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen 
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen 
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§ 105 

Svar på motion - Verka för att en bättre trafiklösning 
kommer på plats vid trafikplats Smällan (M) 
(KS/2020:363)  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Reservation 

Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-10-23 § 153 lämnat ett förslag till beslut. 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en motion skriven av Willy Viitala (M), Stina 
Lundgren (M), Boban Pejcic (M), Andrei Ignat (M) gällande att verka för att en bättre 
trafiklösning kommer på plats vid trafikplats Smällan. 
Botkyrka kommun har sedan början av 2000-talet genomfört ett antal åtgärder vid väg 
225, på sträckan Vårsta till korsningen Nynäsvägen/Grödinge Kyrkby/Malmbronäs. 
Kommunen har medfinansierat en gång- och cykelväg intill Nynäsvägen (väg 225), 
byggt en gångväg, inklusive en träbro, mellan korsningen Nynäsvägen/Grödinge kyrkby 
/Malmbronäs och ridskolan samt utvecklat korsningen med separata filer för svängande 
trafik.  
Botkyrka kommun har tidigare fört dialog med länsstyrelsen angående en hastighets-
sänkning utanför ridskolan från 70 km/h till 40 km/h och med Trafikverket kring bygg-
nation av ett övergångsställe på väg 225 samt byggnation av ett vägräcke intill ridsko-
lan, men fått avslag på dessa trafiksäkerhetsåtgärder.  
En ökning av mängden trafik vid Smällan, på väg 225, har skett under de senaste åren. 
Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta har årsmedeldygntrafiken vid Smällan ökat 
från 6660, varav 710 lastbilar år 2001 till 9250, varav 1230 lastbilar år 2017. 
En ökning av mängden tung trafik beräknas ske på väg 225 när utbyggnationen av Nor-
viks hamn i Nynäshamn färdigställts. En ökning av fordonstrafiken beräknas också ske i 
samband med förtätning av bostäder i kommunen under de närmaste åren. Detta kan 
innebära att vissa kapacitetshöjande åtgärder behöver genomföras på vägen för att fun-
gerande trafikflöden ska kunna fortsätta att säkerställas. Särskilt viktigt blir detta vid 
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korsningspunkter som Smällan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att kon-
takta Trafikverket gällande möjliga kapacitetshöjande åtgärder vid Smällan. Därmed 
kan man säga att motionens att-sats nummer 2, delvis uppfylls. Dock ser samhällsbygg-
nadsförvaltningen ingen möjlighet till en kommunal medfinansiering av trafikreglerande 
anläggningar på Trafikverkets vägar.   
Trafikverket har ansvar att genomföra trafikmätningar på de statliga vägarna och på väg 
225, vid Smällan har mätningar gjorts år 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 och 2017. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att kontakta Trafikverket för att säkerställa att 
trafikmätningarna fortsätter på platsen så att eventuella ökningar av trafikmängden även 
fortsättningsvis kan följas.  
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-09-28, § 216. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-27. 
 
I debatten yttrar sig Willy Viitala (M), Gabriel Melki (S), Boban Pejcic (M), Lars Jo-
hansson (L) och Andrei Ignat (M). 
 

Yrkanden 

Gabriel Melki (S) och Lars Johansson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad. 
 
Willy Viitala (M), Boban Pejcic (M) och Andrei Ignat (M) föreslår att kommunfullmäk-
tige bifaller motionen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 
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§ 106 

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2020 
(KS/2020:145) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-10-23 och ger följande mot-
ioner förlängd beredningstid till och med 2021-04-30: 

- KS/2015:699 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M)  
- KS/2017:749 Säkerheten på våra skolgårdar (M) 
- KS/2018:131 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) 
- KS/2018:566 Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) 
- KS/2018:567 Social biosfär i Hågelby (MP), 
- KS/2019:290 Inför klippkort på kommunens simhallar (M). 
- KS/2019:409 Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD) 
- KS/2019:422 Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansva-

ret gällande kommunens verksamhetslokaler (M) 
- KS/2019:553 Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V) 
- KS/2019:664 Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygg-

het (M) 
- KS/2019:686 Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD) 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-10-23 § 155 lämnat ett förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt.  Vid föreliggande redovisning föreslås att de elva 
ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.  
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-23. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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_____   
 
Expedieras till: 
Brottsförebyggande rådet 
Samtliga nämnder 

 
 
 

 
 

 



Beteckning Datum Ärendebeskrivning Yttrande från nämnd Behandlad av KF Kommentar/Ansvarig

KS/2015:699 2015-10-22 Botkyrka behöver en plan mot radikaliseringen (M) BRÅ Trygghet- och säkerhetsavdelningen
KS/2017:749 2017-11-23 Säkerheten på våra skolgårdar (M) TFN, KS Trygghet- och säkerhetsavdelningen
KS/2018:131 2018-02-22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) UN Utbildningsförvaltningen
KS/2018:566 2018-09-27 Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) MHN, KS Överlämnad för politisk beredning
KS/2018:567 2018-09-27 Social biosfär i Hågelby (MP), KS Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:290 2019-04-25 Inför klippkort på kommunens simhallar (M). KOFN Kultur- och fritidsförvaltningen 
KS/2019:409 2019-06-18 Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD) UN, KS Trygghet- och säkerhetsavdelningen
KS/2019:422 2019-06-18 Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande

 kommunens verksamhetslokaler (M)
TFN Teknik- och fastighetsförvaltningen 

KS/2019:553 2019-09-26 Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V) MHN, KS Kommunledningsförvaltningen är klar med sitt yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden återstår.
KS/2019:664 2019-10-24 Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M) KS Trygghet- och säkerhetsavdelningen
KS/2019:686 2019-10-24 Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD) SBN, KS Trygghet- och säkerhetsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
KS/2019:756 2019-11-25 Inför AI-baserad screening i grundskolan (M) UN Överlämnad för politisk behandling. Utbildningsnämnden har behandlat motionen 
KS/2020:120 2020-02-20 Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer (M) KS Enheten för Digital utveckling
KS/2020:124 2020-02-20 Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M) KS Kommunkansli
KS/2020:125 2020-02-20 Omval av förtroendevalda efter två år (M) KS Kommunkansli
KS/2020:492 2020-09-24 Motion – Stärk skyddet för bevarandevärda träd (TUP) SBN, MHN Samälsbyggnadsförvaltningen och dess miljöenhet
KS/2020:498 2020-09-24 Motion – Neutral klädpolicy i kommunens verksamhet (SD) UBO HR-enheten (KLF)
KS/2020:499 2020-09-24 Avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd (SD) KOFN Kultur- och fritidsförvaltningen

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig
Motioner besvaras alltid av kommunfullmäktige, efter yttrande av berörd/da nämnder eller motsvarande.                        
Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år. 

Redovisning av obesvarade motioner per 2020-10-23
Uppdaterad: 2020-09-23
Senaste KF: 2020-09-24

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



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/2019:131 2019-02-21
KS/2019:132 2019-02-21



KS/2019:161 2019-04-25
KS/2018:406 2018-06-19
KS/2018:565 2018-09-27
KS/2019:71 2019-01-31
KS/2019:189 2019-04-25
KS/2019:241 2019-04-25
KS/2019:385 2019-06-18
KS/2019:552 2019-09-26
KS/2019:665 2019-10-24
KS/2019:666 2019-10-24
KS/2019:691 2019-10-24
KS/2018:390 2018-05-31
KS/2020:126 2020-02-20
KS/2018:566 2018-09-27
KS/2020:363 2020-06-16



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)
Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M)
Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M)



Halvera matsvinnet till 2025 (V).
Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD)
Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
Motion - Kommunal strategi för hållbart byggande (V)
Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M)
Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD).
Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V)
Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V)
Inför hembesök och krav på motprestation som rutin inom socialförvaltningen (M)
Anpassa kommunen utefter vad företagarna faktiskt efterfrågar (M)
Låt en utomstående konsult utreda Botkyrkas Hemtjänst (M)
Fler infartsparkeringar i Tullinge (L)
Återvinningsstation längs med väg 569 (M)
Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
Verka för att en bättre trafiklösning kommer på plats vid trafikplats Smällan (M)



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 2019-12-17

KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-11-25
KF 2019-12-17
2019-11-25
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
KF 2019-10-24
2019-12-17
2019-12-17



2020-02-20
UN, VON
MHN, KS
KS
SBN, BoBy
BoBy
SBN
AB BoBy
SOCN
KS
VON
SBN
SBN, 
MHN, KS
SBN



Eventuell kommentarer



Ska avskrivas enligt avstämning med partiet

Ska avskrivas enligt avstämning med partiet
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Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
Behandlas på KS 7 september
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Behandlas på KS 7 september
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§ 108 

Återrapportering av lämnade uppdrag från kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige per oktober 2020 
(KS/2020:148) 
 
Beslut 

- Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen per oktober 2020. 

- Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda: 

(KS/2010:134), KS/2017:271), (KS/2017:114), (KS/2018:580 (KOFN, SBN)), 
(KS/2018:342) (KS/2019:439), (KS/2019:313), (KS/2019:191 - 8.1 KS, SBN, SOCN, 
AVUN, UN, TFN, VON, MHN, KOFN, 8.4 KS, UN, VON, 8.5 KS, VON, UN, 8.6 KS, 
SOCN, VON AVUN, UN, TFN, MHN, SBN, KOFN, 8.7 TFN, 8.8 TFN, 8.9 SOCN, 
8.10 SOCN) , (KS/2020:163) , (KS/2019:705 (SBN, SOCN, VON, KOFN)), 
(KS/2015:411 (UN) (SOCN)), (KS/2018:634 (SOCN)), KS/2019:371, (KS/2020:340) 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-10-23 § 157 lämnat ett förslag till beslut. 
Två gånger om året sammanställer förvaltningen en redogörelse över samtliga lämnade 
uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
behandlade den förra återrapporteringen 2020-05-28, § 43.  Bifogad redogörelse till 
tjänsteskrivelsen i ärendet innehåller totalt 69 unika uppdragsärenden. Av redogörelsen 
framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.  
De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och 
förvaltningen föreslår därmed att kommunfullmäktige anser uppdragen slutförda. 
Totala antalet uppdrag: 69  
Antal genomförda uppdrag: 21 
Antal kvarvarande uppdrag: 48 
Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att framgent systematisera och skapa en  
mer sammanhållen uppföljning av lämnade uppdrag. Detta för att säkerställa en bättre 
leverans av underlag som svarar upp mot de uppdrag som lämnats till förvaltningen. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-24. 
 
I ärendet yttrar sig Ebba Östlin (S). 
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Yrkande 

Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
 

 
 

 



Instruktion till Uppdragslistan

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

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   
processen (Färgkod: Påbörjat) eller anledning till att uppdraget är försenat och att ni därför begär förlängd b  
in förväntat slutrapporteringsdatum i denna kolumn. I denna flik kan ni också skriva när uppdraget slutfördes     
nämnden behandlade ärendet (Färgkod: klart). Tänk på att era kommentarer kommer synas när underlagen   

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

I diarienummerskolumnen fyller ni på med ert diarienummer.

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

Senast uppdaterad: 2020-09-23 Senaste KS: 2020-09-07 Senaste KF: 



              hörande färgkod:

                 beskrivning kring vart ni befinner er i 
                beredningstid (Färgkod: Föresenat), skriv 

               s, dvs på vilket sammanträde och § som 
              redovisas för politiken.

                   n bra att skriva ut den enhetschef som är 

               a innebär att aktuell nämnd ansvarar för 

 : 2020-09-17



Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)



Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)

Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)



Kommunstyrelseuppdrag
(Genom revisionsskrivelse)

Fullmäktigeuppdrag
(Genom MoB) 

Kommunstyrelseuppdrag



Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag



Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Beredningsuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag



Uppdragsbeskrivning Initierat
Svar på revisionsskrivelse - Inventarieredovisning (KS/2010:134) 
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

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

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



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    

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

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 

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 
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

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 

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

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 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

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
9:5 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
9:12 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

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

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

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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.

KF 2019-11-25, § 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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”.

KF 2019-11-25, § 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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.

KF 2019-11-25, § 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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.

KF 2019-11-25, § 158



Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

KF 2019-11-25, § 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

KF 2019-11-25, § 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

KF 2019-11-25, § 158

Risk- och sårbarhetsanalys för Botkyrka kommun
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma 
med en redovisning av förvaltningarnas åtgärdsplaner till kommunstyrelsen. 

KS 2019-10-25, § 197

Yttrande över revisionsskrivelse - Granskning av kommunens 
hållbarhetsarbete med fokus på klimatstrategin 
2) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta 
ett förslag till handlingsprogram för att nå klimatmålet ”Klimatneutral 
kommunal organisation senast år 2025”

KS 2020-03-02, § 38

Revidering av riktlinjer för upphandling och inköp 
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
att fortsätta arbetet att utveckla stödprocessen anskaffning och 
i synnerhet sett till planering av anskaffningsbehov och 
förvaltningarnas medverkan i kravställning.

KS 2020-05-04, § 70



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

Ansvarig:Ekonomidirektör
Klar

2019-12-31 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat

2019-06-30 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat

2019-06-30 Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-
STÖD
Ansvarig: Trygghets- och 
säkerhetsdirektör

Försenat

2019-06-30 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat



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

Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat

2017-11-27 KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Försenat

2019-06-30 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat

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

KLar

2019-03-31 KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Försenat



Årlig uppföljning
2018-12-31

DIGITALISERING
Ansvarig: Kommunikations- och 
digitaliseringsdirektör

Påbörjat/Pågår

2018-12-31 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Försenat

2019-06-30 KOMMUNIKATIONSSTÖD
Ansvarig: 
enhetschef kommunikationsenheten 

försenat



2019-06-30 Tillhandahålla KRIS- och 
SÄKERHETHETSSTÖD
Ansvarig: Trygghets- och 
säkerhetsdirektör

försenat

1) 2019-12-31 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Pågår



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

Försenat

1) vt 2019
2) 2018-12-31

MEDSKAPANDE/SAMORDNA 
KONCERNEN och BEREDA ärenden.
Ansvarig:
Kanslidirektör

Försenat

2020-12-31 MEDSKAPANDE
Ansvarig:
Kommunikations- och 
digitaliseringsdirektör

Pågår

2019-06-30 Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-
STÖD
Ansvarig: Trygghets- och 
säkerhetsdirektör

Försenat

2019-12-31 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Avskrivs

Nämnderna ska i
särskilt ärende
rapportera uppdragen
till kommunstyrelsens 
budgetberedning 

Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår



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

  

ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Påbörjat/Pågår

VT 2019 ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Klar

ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Påbörjat/Pågår

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Påbörjat/Pågår

2020-04-30 Strategiskt utveckla PLATSEN 
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår



ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Klar

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

Påbörjat/Pågår

Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

Kommundirektör och 
Bitr. kommundirektör

Klar

2020-04-30 Kommundirektör och 
Ekonomidirektör

Påbörjat/Pågår

 Uppdraget redovisas till
 kommunstyrelsens 
budgetberedning senast
 den 7 september 2020.

PLANERA och FÖLJA UPP 
Ansvarig: Ekonomidirektör

Påbörjat/Pågår

Uppdraget redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 15 maj 2020.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Klar



Uppdraget redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 7 september 
2020. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Ansvarig: HR direktör

Klar

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.

Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Klar

Uppdraget redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 15 maj 2020. 

Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår

2020-06-30 Tillhandahålla KRIS- och SÄKERHETHETS-
STÖD
Ansvarig: Trygghets- och 
säkerhetsdirektör

Påbörjat/Pågår

2020-12-31 Strategiskt utveckla PLATSEN
Ansvarig: Hållbarhetsdirektör

Påbörjat/Pågår

2020-12-31 ANSKAFFA varor och tjänster
Ansvarig: Upphandlingschef

Klar



Kommentar
Rutinen är klar, det som återstår är att ta fram ett verktyg för 
inventarieredovisning och rutiner finns.

Återrapportering av uppdrag planeras att ske under 2021.

Påbörjat, beräknas vara klart under hösten 2020.

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)

Programmet har återrapporterats till KS 2 maj 2017. 
Samrådsredogörelsen kan återrapporteras under hösten 2020.



3) Ingår i arbetet med strukturplan för  centrala Tumba som är 
pågående, beräknat klart 2020-12-31.

HR ändrar i riktlinjerna så att minnesgåva enbart ges vid pension och 
tar bort när en arbetstagare slutar på egen begäran. Preliminärt klart 
2020-12-31

Förvaltningen håller på att ta fram ett uppdaterat utvecklingsprogram 
för Alby, beräknas klart under höstent med beslutsgång i början av 
2021.

Arbete pågår inom ram för översyn av rekryteringsprocessen
både centralt men också inom VOF och UF verksamheter. 
Beräknas vara klart Q4 2020.
Vård- och stödsamordnare som går hem till klienter (vuxna) som man 
tar registerutdrag på.



Tjänsten är införd, i drift och följs upp löpande, Sammanställning av 
årlig utvärdering pågår. Resultatet har återrapporterats till den 
politiska arbetsgruppen för digitalisering våren 2020

Analysen görs och presenteras inom ramen för omvärldsanalysen i 
samverkan med palnera och följa upp under hösten 2020.

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. Därmed 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 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har avrapporterat uppdaraget till 
sin nämnd som godkände dricksvattenutredningen. KS har inte godkänt 
den ännu. Beslut om vidare hantering ligger hos majoriteten (pausad 
efter KSB).



1) Klar, Beslut i KS 2018- 11-26
2) Beräknas klart 2020-12-31

1. Handläggning pågår och bedöms kunna slutföras under våren 2021. 
Förvaltningen har avvaktat med arbetet så att den planerade 
valanalysen har kunnat slutföras innan strategin revideras.
2. Klar

Arbete pågår, första avtalen är klara och arbetet med resterande pågår 
under 2020. Vi gör gärna en delrapportering till KS av arbetet hittills, 
bedömer att arbetssättet varit bra och givande för att skapa tydlighet i 
ansvar och relation mellan MBC och verksamhet.

Kongress hålls vart fjärde år. Nästa kongress blir därmed 2023. 
Motionsperioden för kongressen kommer att vara juni-september 
2023. vi integrerat MR-arbetet inom ramen för ett jämlikt Botkyrka i 
det ordinarie arbete på kommunal, regional och nationell nivå där en 
del handlar om att bevaka olika tillfällen att föra fram och påverka 
utifrån Botkyrkas arbete och erfarenhet. Uppdraget som enskild insats 
bör därför kunna avskrivas.

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



Klar. Redovisad på KSB samt har en statusrapport givits till 
budgetberedningen. Inväntar besked om hantering från KSB.

2) Klar

4) och med övergången till e-handel har processer samt roller/ansvar 
setts över. I projektet har per februari 2020 förvaltningarna definierat 
sina beställarorganisationer. Arbetet  återrapporteras senast 2020-12-
31.

Arbetet löper på enligt tidplan.

Arbetet med utvärdering och utveckling av befintliga rutiner pågår. 
Hänsyn kommer att tas till erfarenheter av Corona.Färdigställande av 
ny rutin beräknas klart Q1 2021. 

Återrapporteras i samband med att kvittera uppdrag
 att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning.



Policy för informationssäkerhet är antagen. Arbete med 
riktilinjerna pågår

Nämndens effektiviseringskrav om 2 procent har hanterats 
inom ramen för respektive verksamhetsansvar i mål och 
internbudget 2020. Krav på effektivisering inom central 
administration (motsvarande 1,5 procent) hanteras 2020 
i huvudsak genom vakanshållning av ett antal 
förvaltningsinterna tjänster. Vidare avser förvaltningen att 
ta ett strategiskt grepp kring organisationsfrågan med 
utgångspunkt i förvaltningens uppdrag under året. Dessutom 
fortgår arbetet med den kommungemensamma planen 
för effektivisering som beslutades 2019 och bedöms 
i olika grad bidra till nämndernas effektiviseringar under 
planperioden. 

Arbete pågår.

Arbete pågår.

Arbete pågår.



Arbete pågår.

Arbete pågår.

Hållbar samhällsutveckling har tagit fram underlag till
politiskt beslut men ärendet pausades av kommundirektör i samband 
med pandemin. Frågan hanteras/bereds vidare inom styrgruppen för 
ett jämlikt Botkyrka tillsammans med kommundirektören. 

Arbete pågår.

Arbete pågår.



Samverkan med annan nämnd Diarienummer
- (KS/2010:134)

- (KS/2011:131) 

- (KS/2013:592) 

- (KS2014:521)

- (KS/2012:478) 



SBN (KS/2014:290)

- (KS/2017:94) 

- (KS/2017:149) 

- KS/2017:271) 

(KS/2017:607)



- (KS/2017:114)

- KS/2017:91 

- (KS/2011:74)



- (KS/2017:785)

*TEN
SBN
MHN

(KS/2017:323)



- (KS/2018:298) 

- (KS/2017:96)

-  (KS/2018:46)

(KS/2018:483)

(KS/2018:342)

BoBy (KS/2018:192)



- (KS/2018:192)

- KS/2019:43

- (KS/2018:710)

- (KS/2016:809)

(KS/2019:232)



VON (KS/2019:313)

(KS/2016:788)

Samtliga nämnder (KS/2019:191)

(KS/2019:191)

(KS/2019:191)

KS ansvarar. Samverkan med UN, VON (KS/2019:191)



VON (KS/2019:191)

Samtliga nämnder (KS/2019:191)

SOCN, primärt
vid behov andra nämnder 

(KS/2019:191)

(KS/2019:671) 

(KS/2019:809) 

(KS/2020:163) 



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning Initierat



Slutdatum Ansvarig Status



Kommentar Samverkan med annan nämnd Diarienummer



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 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

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

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

Fullmäktigeuppdrag Delårsrapport 2 2019 – Kommunen 
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden i samverkan med 
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda ny inriktning för projektet 
Björkhaga skola. Den nya inriktningen ska inrymma drygt 600 elever.

Kommunfullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 
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.



Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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.

Fullmäktigeuppdrag Ny grundskola på fastigheten Borgskolan 2
Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- och fastighetsnämnden att 
göra en beställning av en detaljplan avseende en ny grundskola på 
fastigheten Borgskolan 2 till samhällsbyggnadsnämnden.



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

KS 2018-01-08 § 6 2019-01-31. TEN

KF 2018-05-31 § 124 2018-12-31 TEN



KF 2018-06-19, § 152 2021-12-31 TEN

KS 2019-06-03, § 110 Fortlöpande TEN

2019-10-24, § 133 2020-12-31 TEN

KF 2019-11-25, § 158 Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

TEN



KF 2019-11-25, § 158 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.

TEN

KF 2019-11-25, § 158 Styrdokumentet ska redovisas till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning den 7 september 
2020.

TEN

KF 2019-11-25, § 158 Uppdraget redovisas till
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
den 7 september 2020

TEN

KF 2020-06-16, § 55 2020-12-31 TEN



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

Etapp 2 pågår. Projektstatus rapporterad på tekniska nämnden samt 
ordförandeberedning/investeringsberedning

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

Försenat Kvarstår. Ligger i B20 med projekteringsstart 2021 och slutförande 
efter 2023.

Påbörjat/Pågår Ligger i investeringsplan B20. Projektering start 2020, färdig 2022. 
Detaljplan ej klar, försenad.

Försenat Utredning för Hallunda gård skjuten på friutrymmesprioriteringen.

Försenat Inkluderas i policy för lokalförsörjning.



Påbörjat/Pågår Ingår i investeringsplan B20. Förfrågningsunderlag under framtagande. 
Färdigtidpunkt 2021.

Klart Görs fortlöpande tills projektslut. Slutbesiktning klar i november 2019. 
Teknik- och fastighetsnämndens beslut om slutredovisning 2020-09-
22, § 69.

Påbörjat/Pågår Projektering ska starta. Förslag från investeringsberedningen att lagd 
beställning gäller. Lokalprogrammet ska uppdateras av UF för att 
reflektera en skola för 600 elever samt dimensionering av matsat, kök 
etc.

Klart Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-01, § 61



Klart Teknik- och fastighetsnämnden 2020-005-26, § 39

Klart Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-01, § 62

Klart Redovisad i budgetberedningen

Klart Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-22, § 72



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

UN (KS/2016:848) 

TEN
SBN

(KS/2015:296)

- (KS/2017:91)

Samtliga nämnder (KS/2015:411)

- (KS/2018:269)



- (KS/2018:420)

KS/2019:371

UN (KS/2019:498)

Samtliga nämnder (KS/2019:191)



Samtliga nämnder (KS/2019:191)

Berörda nämnder (KS/2019:191)

(KS/2019:191)

(KS/2020:340)



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. 

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. 

Fullmäktigeuppdrag Delårsrapport 2 2019 – Kommunen 
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden i 
samverkan med utbildningsnämnden får i uppdrag att 
utreda ny inriktning för projektet Björkhaga skola. Den 
nya inriktningen ska inrymma drygt 600 elever.

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

 



Kommunfullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
(KS/2019:191)
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.

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

Kommunstyreleuppdrag Revidering av riktlinjer för styrdokument samt 
aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en 
aktualitetsöversyn av egna antagna styrdokument.



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

KS 2018-01-08 § 6 2019-01-31. UN Klar

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

2019-10-24, § 133 2020-12-31 TEN Påbörjat/Pågår

KF 2019-11-25, § 158 Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

UN Klar



KF 2019-11-25, § 158 Uppdraget redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 15 maj 2020.

KS Klar

KF 2019-11-25, § 158 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.

UN Klar

KS 2019-11-22, § 219 2020-12-31 UN Påbörjat/Pågår



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

Samtliga nämnder

UN

Samtliga nämnder



KS ansvarar. Samverkan med UN, VON

Samtliga nämnder

Inget som ska återrapporteras till KS. 
Grönmarkera när ni gjort ktualitetsförklaringen . 
Om ni inte har några dokument som ska 
aktualitetsförklaras 
så skriver ni detta i denna rutan och markerar 
uppdraget 
som klart.



Diarienummer
(KS/2016:848) 

(KS/2015:411)

(KS/2018:116)

(KS/2019:498)



(KS/2019:191)

(KS/2019:705)



Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag 
(Genom motion)

Fullmäktigeuppdrag



Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag



Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Kommunfullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyreleuppdrag



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



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.

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.

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”.



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

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

Revidering av riktlinjer för styrdokument samt 
aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en aktualitetsöversyn av egna 
antagna styrdokument.



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



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

KF 2018-05-31 § 121 2019-12-31 SBN

KS 2018-11-26, § 252 2019-06-31 SBN

KF 2019-04-25 2019-12-31 SBN

KF 2019-04-25 2019-12-31 SBN



KF 2019-11-25, § 158 Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

SBN

KF 2019-11-25, § 158 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.

SBN

KS 2019-11-22, § 219 2020-12-31 SBN



Status Kommentar
Pausat Kommenterad i årsbokslutet. Genomförandet avvaktas detalj  

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



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

Försenat Arbete pågår



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

Påbörjat/Pågår Pågår. MHN samordnar arbetet.

Klar

Påbörjat/Pågår Nytt slutdatum 2020-03-31

Påbörjat/Pågår Nytt slutdatum 2020-06-30



Klar

Påbörjat/Pågår Samtliga nämnder

Klar Inget som ska återrapporteras till KS.  SBN har inga 
dokument som ska aktualitetsförklaras.



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

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



KOFN
SOCN
VON

(KS/2015:411)

- (KS/2017:793)



*TEN
SBN
MHN

(KS/2017:323)

MHN (KS/2018:140)

Samtliga nämnder (KS/2018:580)

(KS/2018:749)

(KS/2018:504)



Samtliga nämnder

(KS/2019:191)

(KS/2019:705)



Uppdragstyp
kommunfullmäktigeuppdrag

Kommunfullmäktigeuppdrag

Kommunfullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag



Kommunstyreleuppdrag



Uppdragsbeskrivning
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. 

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

ff kti i i åt ä d   å k t h lå  iktMål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
(KS/2019:191)
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.

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 



Revidering av riktlinjer för styrdokument samt 
aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en aktualitetsöversyn av egna antagna 
styrdokument.



Initierat Slutdatum Ansvarig
2019-05-23, § 87 VON

KF 2019-11-25, § 158 Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

VON

KF 2019-11-25, § 158 Uppdraget redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 15 maj 2020.

KS

KF 2019-11-25, § 158 Uppdraget redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 7 september 
2020. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNI
NG
Ansvarig: HR direktör

KF 2019-11-25, § 158 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.

VON



KS 2019-11-22, § 219 2020-12-31 VON



Status Kommentar
Klart 2. VON ansvarar med stöd av upphandling

3. VON   VON uppdrog vid augustinämnden 
förvaltningen att ta fram en plan för införandet.

Klart

Klart

Klart

Klart Samtliga nämnder



Klart Inga styrdokument att akutalitetsförklara



Samverkan med annan nämnd Diarienummer
2. Upphandling KLF (KS/2019:313)

Samtliga nämnder (KS/2019:191)

KS ansvarar. Samverkan med
 UN, VON

(KS/2019:191)

VON (KS/2019:191)

(KS/2019:191)



(KS/2019:705)



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning
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
9:13 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.

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



Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

Kommunstyreleuppdrag Revidering av riktlinjer för styrdokument samt 
aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en 
aktualitetsöversyn av egna antagna styrdokument.

Fullmäktigeuppdrag Utredning av inrättande av Mälarskogens naturreservat  och 
förslag till inriktningsbeslut om framtagande av förslag till 
reservatsbeslut 
Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att gå vidare med arbetet att bilda det 
föreslagna naturreservatet med arbetsnamnet Mälarskogen.



Initierat Slutdatum Ansvarig
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

KS 2018-01-07, § 15 MHN

KF 2019-11-25, § 158 Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

MHN



KF 2019-11-25, § 158 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.

MHN

KS 2019-11-22, § 219 2020-12-31 MHN

KF 2020-05-28, § 46 MHN



Status Kommentar
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. 



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. 

Klar



Klar Samtliga nämnder

Påbörjat/Pågår Inget som ska återrapporteras till KS. 
Grönmarkera när ni gjort ktualitetsförklaringen . 
Om ni inte har några dokument som ska aktualitetsförklaras 
så skriver ni detta i denna rutan och markerar uppdraget 
som klart.

Påbörjat/Pågår



Samverkan med annan nämnd Diarienummer
- KS/2017:91 

Samtliga nämnder (KS/2015:411)

TEN
SBN
MHN

(KS/2017:323)

*SBN (KS/2018:140)



- (KS/2018:192)

- (KS/2018:803)

Samtliga nämnder



(KS/2019:191)

(KS/2019:705)

(KS/2020:273) 



Uppdragstyp
Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunstyrelseuppdrag

Kommunfullmäktigeuppdrag



Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyreleuppdrag



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 2020 med flerårsplan 2021-2023
(KS/2019:191)
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.

KF 2019-11-25, § 158



Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

KF 2019-11-25, § 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

KF 2019-11-25, § 158

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

KF 2019-11-25, § 158

Revidering av riktlinjer för styrdokument samt 
aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en aktualitetsöversyn 
av egna antagna styrdokument.

KS 2019-11-22, § 219



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

SOCN Avslutat ärende SN 2019      

2019-06-31 SOCN Försenat

2019-12-31 SOCN Avslutat 

Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

SOCN Slutfört iom MOB
2021



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.

SOCN Slutfört iom MOB 2021

 Kartläggningen redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 7 september 2020.

SOCN Slutrapporterat iom 
MOB 2021

Uppdraget redovisas i 
särskild handling till 
kommunstyrelsens 
budgetberedning 
senast den 15 maj 2020. 

KS Slutrapporterat iom 
MOB 2021

2020-12-31 SOCN Avstlutat



Kommentar Samverkan med annan nämnd
   9:41. Beslut i SN januari 2019. 1. Samtliga nämnder

2. *SBN, KOFN

Det är idag socialdirektör som har 
delegation på detta och det står att det 
ska ske ”Efter samråd med HR”. 
Delegationsordningen behöver således 
förtydligas enligt angivna formulering. 
Detta kommer ske vid revideringen i 
mars 2020.

Samtliga nämnder

Detta avser 2019 års internkontrollplan. 
För 2020 bryts kommunstyrelsens 
kontrollmoment ner i Stratsys och 
uppdraget bedöms därmed som 
genomfört och avslutat för 
socialnämndens vidkommande. 

Samtliga nämnder

Samtliga nämnder



Samtliga nämnder

Samverkan med berörda 
nämnder vid behov

SOCN, primärt
vid behov andra nämnder 

Detta görs kontinueligt inom ramen för 
nämndens systematiska kvalitetsarbete.



Diarienummer
(KS/2015:411)

(KS/2018:580)

 (KS/2018:634)



(KS/2019:191)

(KS/2019:191)

(KS/2019:191)

(KS/2019:705)



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning
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.

Kommunfullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
(KS/2019:191)
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.

Fullmäktigeuppdrag Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 



Initierat Slutdatum Ansvarig
KF 2019-02-21, § 28 2019-12-31 AVUN

KF 2019-11-25, § 158 Nämnderna redovisar i 
samband med yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 

AVUN

KF 2019-11-25, § 158 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.

AVUN



Status Kommentar Samverkan med annan nämnd
Påbörjat/Pågår KOFN

Klar Samtliga nämnder

Klar Samtliga nämnder



Diarienummer
(KS/2018:633)

(KS/2019:191)



Uppdragstyp
Fullmäktigeuppdrag 

Kommunstyrelseuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Fullmäktigeuppdrag

Kommunfullmäktigeuppdrag



Fullmäktigeuppdrag

Kommunstyreleuppdrag



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 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 
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 

       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.

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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 

    



Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
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. 

Revidering av riktlinjer för styrdokument samt 
aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument 
Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att göra en 
aktualitetsöversyn av egna antagna styrdokument.



Initierat Slutdatum
KF 2016-09-29, § 165 2017-06-20

KS 2018-11-26, § 252 2019-06-31

KF 2019-02-21, § 28

KF 2019-02-21, § 28 2019-12-31

KF 2019-11-25, § 158 Nämnderna redovisar 
i 
samband med 
yttrande till 
mål och budget 2021 
med flerårsplan 
2022 - 2024 



KF 2019-11-25, § 158 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.

KS 2019-11-22, § 219 2020-12-31



Ansvarig Status
KOFN Försenat

KOFN Klar

KOFN Påbörjat/Pågår

AVUN Påbörjat/Pågår

KOFN Klar



KOFN Klar

KOFN Klar



Kommentar
Slutredovisas innan årets slut 2019.

Beslutades 2019-01-21

 

 



Samtliga nämnder

Har inga egen antagna styrdokument 
som behöver uppdateras



Samverkan med annan nämnDiarienummer
- (KS/2012:478)

Samtliga nämnder (KS/2018:580)

- (KS/2018:633)

KOFN (KS/2018:633)

Samtliga nämnder (KS/2019:191)



(KS/2019:191)

(KS/2019:705)



Uppdragstyp Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelseuppdrag Delrapportering och analys av 

nämndernas aktivitetsplaner 
för värdegrund och jämlikt 
Botkyrka (KS/2018:575)
3. 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.







Initierat Hantering/återrapportering Ansvarig Status
KS 2018-10-26, § 221 Behandlas och lämnas in i 

samband med att nämnden 
antar sin internbudget. Årligen 
återkommande.

Respektive nämnd Pågående







Kommentar Samverkan med annan nämnd Diarienummer
- (KS/2018:575)







PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 

Kommunfullmäktige 2020-11-26 ID: KS/2019:541 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

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

 
 
 

§ 112 

Revidering av sammanträdesordning för kommunfull-
mäktige 2020 med anledning av ändrat budgetförfa-
rande (KS/2019:541)  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024 ska 
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-17. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2020-10-23 § 161 lämnat ett förslag till beslut. 
På grund av rådande coronapandemi och den ekonomiska osäkerhet vad gäller 
planeringsförutsättningar för kommande budgetperiod gör att mer tid behövs för att 
bereda fram förslag till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024. Därav föreslås 
att kommunfullmäktige behandlar mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024, 
2020-12-17 istället för det tidigare fastställda datumet 2020-11-26. 
Vidare kommer kommunfullmäktigesammanträdet 2020-11-26 äga rum på ordinarie tid, 
det vill säga  17:30. Kommunfullmäktigesammanträdet 2020-12-17 kommer äga rum 
enligt ordinarie tid för budgetsammanträdet, det vill säga att mötet öppnas 09:00. 
Förslaget innebär följande: 26 november+ samt 17 december#*. 
+)  Ordinarie starttid, kl. 17:30, 
*) ändrad starttid, kl 09:00, 
#) mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-10-06. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
_____   
 
Expedieras till: 
Samtliga gruppledare och politiska sekreterare 
Samtliga förvaltningar, nämnder, beredningar, utskott m. fl. 
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