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Anmälningsärenden (KOF/2020:1)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärenden

Följande ärenden har anmälts till nämnden:

Kommunfullmäktige:
§ 19 KF 2020-03-26 Beslut om omfattning av redovisning och former för tagna beslut 
av krisledningsnämnden, KS/2020:212
§ 24 KF 2020-04-23 Antagande av styrdokument Ett hållbart Botkyrka, KS/2020:146
§ 28 KF 2020-04-23 Riktlinje för god ekonomisk hushållning, KS/2019:643
§ 29 KF 2020-04-23 Årsredovisning 2019, KS/2020:186, KS/2020:188
§ 30 KF 2020-04-23 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2019, 
KS/2020:256
§ 31 KF 2020-04-23 Ombudgeteringar från 2019 till 2020, KS/2020:187
§ 32 KF 2020-04-23 Förutsättningar för nämndernas yttrande till mål och budget 2021 
med flerårsplan 2022–2024, KS/2020:226
§ 35 KF 2020-04-23 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade 
medborgarförslag per april 2020, KS/2020:147
§ 36 KF 2020-04-23 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade mot-ioner 
per april 2020, KS/2020:145
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Kommunstyrelsen:
§ 52 KS 2020-04-06 Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar, KS/2020:72
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§ 19
Beslut om omfattning av redovisning och former för tagna 
beslut av krisledningsnämnden (KS/2020:212)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer att krisledningsnämnden ska redovisa nämndens 
protokoll och att detta ska hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige fastställer att tagna ordförandebeslut ska redovisas och 
hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Krisledningsnämndens mandat och befogenheter regleras primärt i lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. För krisledningsnämnden finns även ett reglemente som anger 
nämndens mandat utöver det som anges i lag. Av 2 kap. 5 § av denna lag framgår att 
krisledningsnämndens beslut ska anmälas till närmast följande fullmäktigesammanträde. 
Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

Då kommunfullmäktige ska fastställa omfattning och form för anmälan av tagna beslut 
föreslås att nämndens protokoll anmäls till kommunfullmäktige och att detta ska 
hanteras som ett särskilt ärende. För de fall nämndens ordförande eventuellt fattar 
brådskande ordförandebeslut ska dessa också redovisas och hanteras som ett särskilt 
ärende i kommunfullmäktige.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_____  

Expedieras till:
Samtliga nämnder
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§ 24
Antagande av styrdokument Ett hållbart Botkyrka (KS/2020:146)

Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet Ett hållbart Botkyrka.
2. Tidigare styrdokument Ett hållbart Botkyrka, 2007-03-29, upphör att gälla med 

anledning av detta beslut.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-03-02 § 28 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11 att tillsätta en politisk styrgrupp med uppgift 
att uppdatera styrdokumentet Ett hållbart Botkyrka (KS/2018:198), och i det 
dokumentet inkludera kommunens åtagande gällande agenda 2030 hållbarhetsmål. 
Styrgruppen fick senare också uppgiften att till budgetberedningen 2018 ta fram ett 
förslag till utvecklingsmål gällande miljö till kommunens mål och budget. 
Följande personer har ingått i styrgruppen. Tuva Lund (S), ordförande för styrgruppen, 
Gabriel Melki (S), Myrna Persson (MP), Robert Steffens (C) (2018-04-11-2018-12-31), 
Camilla Eriksson (C) (2019-01-01- ), Stina Lundgren (M) och Kerstin Amelin (V). 
Helena Rojas, utvecklingschef, har varit ansvarig från kommunledningsförvaltningen 
som huvudsekreterare. Arbetet i styrgruppen har fått stöd och kunskap från en bredd av 
tjänstepersoner och olika grupper inom det lokala civilsamhället, genom olika workshop 
som förvaltningen arrangerat. 
Ett hållbart Botkyrka är ett strategiskt och långsiktigt styrdokument som har ett 
generationsperspektiv. Syftet med Ett hållbart Botkyrka och hållbarhetsutmaningarna är 
att skapa styrning och ange strategisk riktning för kommunens hållbarhetsarbete. 
Utmaningarna ska också mötas strategiskt genom respektive stadsdels långsiktiga 
planering.
Styrgruppen har landat i följande 6 hållbarhetsutmaningar:
1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete,
2. Botkyrka vår plats,
3. Utbildning är grunden,
4. Klimat- och miljösmart Botkyrka,
5. Botkyrkaborna är friska och mår bra,
6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka.
Styrgruppen redogör för ärendet i ordförandeförslag 2020-02-18.

I debatten yttrar sig Tuva Lund (S), Niklas Gladh (MP), Camilla Jägemalm (TUP), 
Kerstin Amelin (V) och Maria Gawell-Skog (S).
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Yrkanden

Tuva Lund (S), Niklas Gladh (MP), Camilla Jägemalm (TUP), Kerstin Amelin (V) och 
Maria Gawell-Skog (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 och förvaltningar
AB Botkyrkabyggen
Botkyrka Stadsnät AB
Mångkulturellt centrum
Tillväxt Botkyrka AB
Upplev Botkyrka AB
Botkyrka kommuns styrdokument
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Ett hållbart Botkyrka 
– Botkyrkas hållbarhetsutmaningar och bidrag till FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling 

Kommunledningsförvaltningen, KS/2020:146
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Inledning
”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och 
nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.” 
Botkyrka kommuns vision  

Generationsdokumentet Ett hållbart Botkyrka 
Botkyrkas första hållbarhetsutmaningar antogs av kommunfullmäktige i juni 2007. Utgångspunkten för 
Ett Hållbart Botkyrka då var Ålborgdeklarationen, idag är det FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling, Agenda 20301, som har ett tydligt fokus på kommunernas arbete för global hållbarhet. 
Botkyrka kommun arbetar sedan dess målmedvetet med hållbarhetsutmaningar, med positiv utveckling 
på platsen Botkyrka, och för att fler Botkyrkabor ska få det bättre över tid. Samtidigt återstår stora 
samhällsutmaningar och skillnader mellan grupper. Nu uppdaterar vi Ett hållbart Botkyrka. Till grund 
för det, ligger ett förändrat nuläge i kommunen, med ny kunskap och högre ambitioner, samt ett omtag 
på global nivå när det gäller hållbarhetstänkande. 

Hållbarhetsutmaningarna i dokumentet är tvärpolitiskt framtagna, med stöd och kunskap från en bredd 
av tjänstepersoner och olika grupper inom det lokala civilsamhället. Nulägesbeskrivningarna och 
omvärldsanalyserna har skrivits av en referensgrupp sakkunniga på kommunledningsförvaltningen med 
stöd från övriga förvaltningar.

Långsiktigt tidsperspektiv för en hållbar framtid 
Att vrida samhällsutvecklingen är en långsam process som kräver ett långsiktigt tidsperspektiv med 
kontinuerlig förbättring för både Botkyrkaborna och Botkyrka som plats. Ett hållbart Botkyrka tar 
avstamp i nuläget 2019 och blickar framåt på platsen och på Botkyrkaborna, med sikte på de 
förändringar som Botkyrka önskar uppnå inom en generation (30 år). 

Ett hållbart Botkyrka är kommunfullmäktiges långsiktiga styrdokument. Till de utmaningar som 
definierats har kommunen formulerat ett antal mål i ett generationsperspektiv och kopplat indikatorer till 
dem. Dessa följs upp årligen i samband med kommunens årsredovisning. Ett urval av indikatorer 
beskriver inte hela samhällsutvecklingen, men ger kommunen och fullmäktige en fingervisning om ifall 
vi är på rätt väg och om utvecklingen i Botkyrka är hållbar ur ett mer långsiktigt perspektiv. Ett hållbart 
Botkyrka ger riktningen för politiska bedömningar och prioriteringar i såväl Mål och budget som andra 
styrdokument. Hur och när åtgärder ska genomföras initieras genom kommunfullmäktiges mål- och 
uppdragsstyrning i Mål och budget med flerårsplan. 

1Agenda 2030 är FN:s agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige har beslutat att vara ledande i genomförandet 
av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan 
och som del av det globala systemet. I den nationella handlingsplanen 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala 
åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.
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Bild: Styrsystemet i Botkyrka 

Hållbar utveckling och dess tre dimensioner 
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."2

Det finns tre dimensioner i begreppet hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
Tillsammans bidrar de till en hållbar samhällsutveckling. 

Att utveckla samhället hållbart innebär till exempel att i planeringen av nya utvecklingsområden skapa 
trygga gångstråk, platser för rörelse och rekreation, gröna områden, förutsättningar för företag att 
etablera sig och därmed ge arbetstillfällen, men även att byggandet sker med mindre klimatbelastning, 
bättre hushållning med råvaror och minskade avfallsmängder. Det innebär också att genom att förbättra 
gång- och cykelvägar till skolorna främja folkhälsan genom fysisk aktivitet, förbättra skolresultaten då 
elever som rör sig presterar bättre samt att man minskar klimatutsläppen från biltrafikanter. 
Att införa en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i processen så 
länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras, är en nödvändig del i hållbarhetsarbetet. Både i 
våra egna verksamheter och i kommunens krav på våra leverantörer. Den cirkulära ekonomin är en 
förutsättning för att begränsa de skador som uppstår när resurserna förbrukas snabbare än jorden kan 
förnya dem. Kretsloppsekonomin främjar också klimatet och den biologiska mångfalden.
Konflikter kan uppstå mellan de tre hållbarhetsdimensionerna och det är politikens roll att överväga och 
prioritera vilken dimension som i varje beslut ska väga tyngst, för att beslutet bäst ska bidra till en 
hållbar samhällsutveckling i Botkyrka. 

2 Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtland rapporten, vilken skrevs på uppdrag av FN 1987.
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Kommunens sex hållbarhetsutmaningar 
Politiken i Botkyrka har identifierat sex prioriterade hållbarhetsutmaningar för att skapa de bästa 
förutsättningarna för en hållbar framtid för Botkyrkaborna och för Botkyrka som plats. Botkyrkas 
utmaningar för hållbar utveckling har fokus både på kort och lång sikt. Ingen utmaning kan lösas 
oberoende av de andra, de är sammanlänkade. Botkyrkas hållbarhetsutmaningar är:

1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete
2. Botkyrka, vår plats
3. Utbildning är grunden i Botkyrka
4. Klimat- och miljösmart Botkyrka 
5. Botkyrkaborna är friska och mår bra
6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka

Samspelet mellan utmaningarna
Hållbar utveckling handlar om ett ständigt pågående arbete för att upprätthålla ett samhälles förmåga att 
hantera komplexa samhällsproblem, stärka social sammanhållning och bygga samhällelig motståndskraft 
mot det som utmanar våra levnadsförhållanden. Botkyrkas hållbarhetsutmaningar hänger ihop och 
samspelar med varandra på både individ- och strukturnivå. Sambanden hanteras utifrån ett 
helhetsperspektiv som bidrar till en förbättring av alla tre hållbarhetsdimensioner: ekologisk, ekonomisk 
och social. Ett samspel mellan dimensionerna är avgörande för att ge Botkyrkaborna de bästa 
förutsättningarna för välbefinnande och ett gott liv. Gemensamt är att vi utgår från de möjligheter vi har 
i den befolkning som lever och bor här, och Botkyrka som plats.  

Utbildning och arbete ger Botkyrkaborna ekonomisk självständighet och ökade möjligheter att själva 
forma sina liv. Egenmakt3 är en grundläggande förutsättning för hälsa. Den frihet egenmakt ger har en 
stark inverkan på förtroendet för och tilliten till samhället. Oberättigade hinder som ger negativa effekter 
i människors liv måste elimineras och skillnader i livsvillkor behöver utjämnas. Ett hållbart Botkyrka 
förutsätter också ett inkluderande samhällsklimat som bejakar människors olikheter. Botkyrkas förmåga 
att möta de individuella behov och förväntningar som finns är avgörande för den sociala samhållningen 
och framtidstron. Vi behöver ha ett samhälle där vi håller ihop och tar ansvar för vår gemensamma 
framtid. För att lyckas krävs att vi bland mycket annat förstår vilka kunskaper, kompetenser, 
innovationer och vilken teknisk utveckling som kommer att behövas. Med rätt analys och prioriteringar 
kan kommunen fortsätta att växa på ett hållbart sätt, både som plats och i form av att kommunen skapar 
förutsättningar för Botkyrkaborna att nyttja sina resurser och rusta sig för ett självständigt och gott liv.  

3 Begreppet ”egenmakt” syftar på att varje individ upplever sig ha makt över sin egen livssituation och möjlighet att påverka 
sin närmiljö. Begreppet motsvarar engelskans ”empowerment”.

Ekologisk hållbarhet berör planetens och miljöns ramar och resurser, samt bevarandet av den biologiska 
mångfald som möjliggör ekosystemens funktioner och processer. 
Ekonomisk hållbarhet berör i stor del ekonomin som ett medel att uppnå social och ekologisk hållbarhet. 
Social hållbarhet fokuserar på människan i sitt samhälle: folkhälsa, demokrati, rättigheter och 
förutsättningar i livet. 



BOTKYRKA KOMMUN  2020-02-25

7 [23]

Utgångspunkter för Botkyrkas hållbarhetsutmaningar
Kommunen har identifierat demografisk utveckling, tillväxt och mänskliga rättigheter som särskilt 
viktiga förutsättningar för att uppnå kommunens hållbarhetsutmaningar.

Demografisk utveckling och sammansättning  
Sveriges befolkning förväntas fortsätta växa, och andelen äldre och barn ökar, även i Botkyrka. 
Utmaningen är att gruppen äldre växer mycket snabbare än gruppen i förvärvsarbetande ålder. Det 
skapar en situation där antalet Botkyrkabor i behov av kommunal service ökar, vilket medför ökade 
kostnader. De stora demografiska förändringarna har varit kända länge men det är först under de 
kommande åren som de kommer att bli kännbara. Samtidigt har Botkyrka en av Sveriges yngsta 
befolkningar, vilket i det här sammanhanget innebär både för- och nackdelar. Å ena sidan står 
kommunen demografiskt rustad med en ung befolkning, å andra sidan innebär det att den statliga 
kompensation som kommuner med mindre gynnsam demografi får – kan utebli. Botkyrka beräknas få 
befolkningstillväxt till följd av såväl inflyttnings- som födelseöverskott. I den demografiska 
sammansättning som karaktäriserar Botkyrka finns nödvändig kapacitet för nytänkande och för att lösa 
samhällsutmaningarna idag och framöver. 

Tillväxt 
Tillväxt som tar hänsyn till planetens resurser och begränsningar är viktig för att det svenska samhället 
ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt. För en fortsatt livsduglig planet måste dagens produktions- och 
konsumtionsmönster förändras. Hållbar innovation, teknisk utveckling och digitalisering kan främja 
ekonomisk utveckling, vilket inte bara påverkar landets ekonomi utan också individens vardag och 
levnadsstandard. Samhället behöver använda den ekonomiska tillväxten och den tekniska utvecklingen 
för att stärka den sociala och ekologiska hållbarheten. Med den balansen kan Botkyrka uppnå en hållbar 
tillväxt. Samhället förändras som en konsekvens av teknisk utveckling, digitalisering och 
automatisering, och offentlig sektor måste kunna anpassa sig till att lösa sina uppdrag på nya sätt. 
Omställningen till ett hållbart samhälle innebär stora utmaningar, men är helt nödvändig. Botkyrka 
behöver hantera denna omställning.

Mänskliga rättigheter 
Hållbar utveckling uppnås bäst i ett jämlikt samhälle där inkludering, jämställdhet, medskapande, 
ansvarstagande och icke-diskriminering råder. Dessa är bärande principer för att alla individers 
mänskliga rättigheter ska säkerställas. Alla hållbarhetsutmaningar har människorättsliga dimensioner 
som måste synliggöras och hanteras. De kommer till uttryck inom till exempel arbetsmarknad, 
utbildning, hälsa, rätten till sin identitet, rätten att inte behöva dölja sin identitet, tillit och delaktighet. 
Individens och olika befolkningsgruppers uppväxtvillkor, sociala miljö och hälsa påverkar utgångsläget 
och individens livschanser. Det är därför en del av det offentligas ansvar, att utifrån individuella 
förutsättningar säkerställa grundläggande rättigheter och möjligheter att kunna leva ett värdigt liv. 

Botkyrkas befolkningsstruktur karakteriseras av mångfald och kräver att kommunen tar ett ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Sambandet mellan det offentligas skyldigheter och individers rättigheter 
återfinns i internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Sverige har ratificerat FN-
konventioner som kommunen är skyldig att tillämpa. Dessa syftar till att säkerställa skydd och 
rättigheter för t ex barn, minoriteter och funktionsnedsatta. 
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Hur du läser Ett hållbart Botkyrka
Dokumentet beskriver de sex prioriterade hållbarhetsutmaningar som politikerna i Botkyrka har 
identifierat, för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Varje utmaning beskrivs i ett 
eget avsnitt, vilket inleds med en beskrivning av nuläget, utifrån analyser av trender inom området. 
Därefter följer en spaning i omvärlden kring de förändringar som förväntas ske. Avsnitten om 
utmaningarna innehåller också förslag på vad kommunen behöver göra för att åstadkomma förändring. 
Varje utmaning knyts sedan till de generationsmål som Botkyrka kommun ska uppnå fram till 2050 och 
avsnittet avslutas med vilken koppling Botkyrkas generationsmål har till FN:s globala hållbarhetsmål. 
Utmaningarna är sammankopplade och ska ses som delar av en helhet.  
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1. Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete 
Tillgången till arbete, goda arbetsförhållanden och en bra inkomst möjliggör Botkyrkabornas val i livet, 
trygga levnadsförhållanden, en meningsfull vardag och god hälsa för individ och familj. Det här betyder 
att Botkyrka ska verka för fler arbetstillfällen, arbetsingångar och goda arbetsförhållanden utifrån 
medborgarnas behov.  

Dagsläget i Botkyrka
Botkyrka är en del i en stark tillväxtregion. Det ger Botkyrka och Botkyrkaborna ett bra utgångsläge 
med stora möjligheter till tillväxt och lokal ekonomisk utveckling. Bristen på den kompetens som 
arbetsmarknaden efterfrågar är det största hindret för Sveriges och Botkyrkas tillväxt. Samtidigt som 
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är hög, står en stor grupp människor utanför arbetsmarknaden. De 
grupper som står utanför arbetslivet saknar ofta förankring på arbetsmarknaden, och betraktas inte i 
tillräckligt stor utsträckning som en del av arbetskraftsresursen. I Botkyrka finns ett trendbrott som gäller 
kvinnor i Fittja, som etablerar sig på arbetsmarknaden i större utsträckning än kvinnor med liknande 
bakgrund på andra platser. Den allmänna samhällstrenden av ökade skillnader lokalt och nationellt, 
mellan de som har det bra och de som lever under socioekonomiska svåra förhållanden, gäller också i 
Botkyrka. Inkomstklyftan mellan hushåll i Botkyrka med fast förankring på arbetsmarknaden och säkra 
inkomster och hushåll i utkanten av, eller helt utanför arbetsmarknaden, är tydlig. Den ojämna 
fördelningen av möjlighet till arbete riskerar att segregera människor. 

Arbetsmarknadsfrågan i regionen och lokalt i Botkyrka, med en situation av både arbetskraftsbrist och 
arbetslöshet, kan bara få en hållbar lösning genom en tydlig regional samordning och kraftsamling. I den 
globaliserade värld vi alla lever, är flerspråkig förmåga och nätverk i andra delar av världen en central 
tillgång. Det är kompetenser som är en del av vardagen i Botkyrka och som kan utvecklas till 
konkurrensfördelar. 

Generationsmål att uppnå
 Botkyrkaborna har en egenförsörjning som ger förutsättningar för ett liv med egenmakt. 
 Botkyrkabor har jämlika förutsättningar till arbete och tillgång till trygga och utvecklande 

arbeten som tar tillvara deras kapacitet. 

Omvärldsspaning
Att matcha Botkyrkabors kompetenser mot en mer dynamisk arbetsmarknad kräver ett gott samspel 
mellan privat, offentlig och idéburen sektor. En del i omställningen är synen på anställning. Gig4-
ekonomin med tillfälliga och korta gig-arbeten har blivit allt vanligare. Att fler frilansar inom nya 
yrkeskategorier kommer att forma stora delar av morgondagens tjänstesektor. Samtidigt är det idag ett 
system som för vissa tjänster, skapar arbete i mycket korta sekvenser, med låg ersättning och osäkra 
arbetsvillkor. Många Botkyrkabor med en svagare förankring på arbetsmarknaden kan behöva ta flera 
ströjobb för att klara sin ekonomi, vilket kan bidra negativt till folkhälsan genom en ökad stress kopplad 
till arbete och försörjning. 

Mindre medel och större behov tvingar fram nya lösningar. Digitaliseringen drivs på av framtida behov 
av välfärdstjänster. Utvecklingen både skapar nya och ersätter andra arbetsuppgifter, och behovet av 
specialisering kommer att öka inom vissa yrken och minska i andra. I omställningen kan nya 
4 En studie från rekryteringsföretaget McKinsey visar att mellan 20 till 30 procent av arbetskraften i Europa är en del av 
gigekonomin. Allt från egenföretagare och pensionärer till de som tar sig an uppdrag. Många lågavlönade städare, hemtjänst-
arbetare och cykelbud giggar. Denna typ av giggare tjänar ofta dåligt och utnyttjas hårt. 
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arbetstillfällen skapas där krav på utbildningsbakgrund är lägre. En sådan utveckling kan ge fler 
Botkyrkabor nya vägar in i arbetslivet. Botkyrkas förutsättningar för att uppnå denna 
hållbarhetsutmaning påverkas av statliga beslut. Ett exempel är Arbetsförmedlingens skiftande roll och 
uppdrag genom åren.

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?
Botkyrka ska arbeta för en inkluderande arbetsmarknad. Det bidrar till ökad tillit och framtidstro hos 
Botkyrkaborna och ger invånarna egenmakt. Kommunen har en viktig uppgift att satsa på skola och 
utbildning för att förebygga risker i en framtida arbetsmarknad där tillfälliga och osäkra arbetstillfällen 
blir allt vanligare. Kommunen behöver också vara en bra och stabil arbetsgivare, och förhålla sig till 
förändrade villkor på arbetsmarknaden och gig-ekonomi. Satsningar på näringslivets och 
arbetsmarknadens utveckling måste möta framtidens yrkesbehov och säkra möjligheten till 
egenförsörjning för alla Botkyrkabor. Svenska är vårt gemensamma språk och ett verktyg för social 
sammanhållning, men i en alltmer globaliserad värld behöver vi förhålla oss mer innovativt och flexibelt 
till språk för att lösa hållbarhetsutmaningar som arbete, utbildning och delaktighet. Språket som verktyg 
kan både möjliggöra och hindra. Vi ska säkerställa Botkyrkabornas möjlighet till arbete, egenmakt och 
innovation genom att skapa fler arbetstillfällen och frigöra den kapacitet som finns hos individer. De 
arbetstillfällen som skapas måste ge förutsättningar för ett anständigt liv. Arbetsmarknadspolitiken blir 
alltmer marknadsorienterad och privata aktörer får en mer central roll i arbetet för att lösa 
arbetsmarknadens utmaningar. Det innebär att kommunens möjligheter att påverka hur prioriteringar och 
lösningar ska formas blir mer begränsad. Både kommunen och Stockholmsregionen behöver ta ett 
tydligt delansvar för att påverka strukturellt i en hållbar riktning. Idag finns det lediga jobb, men 
kommunen behöver bli bättre på att matcha med rätt kompetenser. 

Frågan om kompetensförsörjning och kompetensväxling behöver hanteras utifrån ett framtidsperspektiv. 
Det går idag ännu inte att förutse vilka samhällsanalyser en välfärdssektor i utveckling kan tänkas kräva. 
Synen på individen som kompetent, villig och kapabel är grundläggande både i analysen av behov och 
för att komma med rätt insatser, och den bidrar dessutom till en hållbar samhällsutveckling. Kommunen 
ska främja en arbetsmarknad som präglas av innovation, entreprenörskap och ansvarstagande och som 
frigör olika människors kapacitet. 

Indikatorer
 Medelinkomst.
 Förvärvsfrekvens.
 Ginikoefficeient.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål

Ingen fattigdom (1), ingen hunger (2) jämställdhet (5), anständiga arbetsvillkor (8) och minskad 
ojämlikhet (10) möjliggörs genom att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till 
arbete, tillfredställande arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet. Det är avgörande för att kunna 
leva ett självständigt liv med egenmakt och frihet att forma sin framtid. Egenförsörjning och meningsfull 
sysselsättning innebär värdighet för individen. Att finna hållbara lösningar på ekonomiska utmaningar 
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bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik 
resursanvändning (9).
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2. Botkyrka, vår plats
Botkyrka behöver säkerställa att kommunen är en inkluderande plats med möjligheter till medskapande i 
samhällsbyggandet. Tillgång till trygga och trivsamma boenden och miljöer bidrar till känslan av 
sammanhang i Botkyrka och i den egna stadsdelen. Botkyrkaborna ska känna gemenskap över 
kommundelarna. Alla ska känna sig inkluderade och ingen ska behandlas negativt på grund av kön, 
ursprung, religion, ålder eller identitet. Botkyrkaborna ska trivas och miljön ska inbjuda till ett aktivt 
socialt liv genom bland annat naturupplevelser.  

Dagsläget i Botkyrka
Botkyrka är en stor kommun i Sverige och en del av Stockholmsregionen. Botkyrka är en kommun i 
förändring där allt fler vill bo och känner sig hemma. Botkyrkaborna har ursprung i över 160 olika 
länder, vilket ger en plats rik på mångfald och olika erfarenheter. Över hälften av Botkyrkaborna har en 
familjehistoria som börjar i ett annat land, samtidigt som nästan alla barn och unga är födda i Sverige. 
Den allmänt skarpare tonen i samhällsdebatten, både i Sverige och globalt, påverkar Botkyrkaborna 
negativt. När grupper ställs mot varandra lämnar det negativa lokala avtryck i Botkyrka; Botkyrkabor 
blir i högre grad utsatta för intolerans och känner sig mer oroliga5. Många som flyttar till regionen 
etablerar sig initialt i kommunen då Botkyrka erbjuder boende även för hushåll med knappa resurser. 
Botkyrkas inriktning är att arbeta för blandade boendeformer i alla stadsdelar. Det gör vi för att 
människor ska kunna bo kvar också när deras ekonomi blir bättre. Det är ett sätt att möta segregationens 
negativa effekter. Föreställningar, både i och utanför Botkyrka, om hur det är i olika kommundelar, kan 
hindra och begränsa möjligheten till sammanhållning och gemenskap mellan olika invånargrupper.  

Det finns en obalans i regionen vad gäller bostäder, infrastruktursatsningar och arbetsplatser. 
Kommunen arbetar aktivt för att påverka de regionala prioriteringarna i dessa frågor. 

Generationsmål att uppnå
 Botkyrka är en plats för innovation och kreativitet som präglas av att invånarna deltar i att bygga 

samhället.
 Botkyrka är en efterfrågad plats att leva och vara på och alla har sitt hem. 

Omvärldsspaning
De parallella trenderna av större globalt välstånd och växande klyftor har skapat generellt högre standard 
och bättre inkomster, samtidigt som skillnaderna mellan grupper i samhället ökar. Utvecklingen har både 
geografiska och sociala komponenter, som urbanisering och segregation. Denna utveckling är tydlig i 
Sverige och i Botkyrka. Att bygga bort bostadsbristen blir svårare och svårare i Stockholmsregionen och 
så länge regionens arbetsmarknad fortsätter att växa kommer bostadsbristen att bestå. Urbanisering och 
invandring fortsätter att prägla regionen och för många av de inflyttade blir Botkyrka den första platsen 
de kommer till. Nya och fler Botkyrkabor ställer krav både på fler nya bostäder och på utveckling i det 
befintliga beståndet. En stor del av de bostäder som byggts och kommer att byggas i närtid, byggs för att 
möta efterfrågan. Samtidigt är det befintliga bostadsbeståndet i behov av upprustning och många av de 
billigaste hyresrätterna riskerar att bli dyrare att hyra i samband med det. Det finns allt färre bostäder för 
dem med lägst betalningskraft, samtidigt som behovet blir större. Trångboddhet, andrahandskontrakt och 
inackorderingar har blivit allt vanligare. Vissa invånare tvingas bo på mindre yta och under allt mer 

5 Inför revideringen av Botkyrkas hållbarhetsutmaningar (hösten 2017) genomförde kommunledningsförvaltningen totalt 10 
workshops tillsammans med civilsamhället i alla kommundelar. Där identifierades utmaningen med ökande klyftor och 
spänningar mellan olika invånargrupper inom och mellan kommunens stadsdelar.
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osäkra former. Rätt bostäder på rätt plats är viktigt om denna trend ska vända. Botkyrka är idag en av få 
platser i regionen där det finns relativt billiga bostäder, vilket gör att kommunen även fortsättningsvis 
kommer att ha en nyckelroll för att kompetensförsörja hela tillväxtregionen.  En ojämn etablering av 
asylsökande är en utmaning. Den nya lagen om eget boende (EBO) kan genom statens styrning skapa 
möjligheter för en mer jämlik region. Lagen innebär att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende 
begränsas i områden med socioekonomiska utmaningar.

Att bo på en plats där man inte avser rota sig ger sämre förankring, mindre engagemang och minskad 
social sammanhållning. Kommunen uppskattar att cirka 1000 personer lever i Botkyrka utan att vara 
folkbokförda. Det påverkar den kommunala ekonomin liksom möjligheten att planera kommunens 
verksamheter. Detta är en framtidsfråga men Botkyrka kan inte ensam driva den utveckling som krävs. 
Det sociala och ekonomiska ansvaret måste bäras och hanteras jämlikt av Sverige, Stockholmsregionen 
och dess kommuner. 

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?
Kommunen växer och befolkningsstrukturen förändras kontinuerligt. Det behöver hanteras på ett 
genomtänkt sätt för att omställningen inte ska skapa ett vi och dem mellan människor och mellan platser. 
Förändringar i befolkningsstrukturen behöver mötas upp med ett väl utvecklat samhällsbyggande som 
kan skapa social och även miljömässig hållbarhet. Att bemöta invånare som inte är folkbokförda är en 
växande framtidsfråga i en alltmer rörlig värld. Botkyrka kan inte ensam driva den utvecklingen som till 
exempel Barcelona, Paris och New York har gjort. För att kunna säkerställa grundläggande mänskliga 
rättigheterna också för de som inte är folkbokförda behöver Botkyrka kommun vara pådrivande i att 
både Stockholmsregionen och Sverige som helhet ska uppmärksamma och bemöta denna invånargrupp. 

Det är viktigt att fortsätta att skapa blandad bebyggelse och varierade boendeformer för att bidra till 
ökad hemkänsla och för att motverka bostadsbristen, segregationen och segregationens negativa effekter. 
En utmaning är att skapa mer intressanta bostäder och arbetsplatser. Det behövs också trivsamma 
utemiljöer och välfungerande, trygga stadsdelar med hemkänsla. Ett aktivt trygghetsarbete stärker den 
sociala hållbarheten. Botkyrka kommer även fortsättningsvis att behöva arbeta för att minska de 
konsekvenser som boendesegregationen i regionen innebär för Botkyrkaborna. Vi behöver skapa fler 
inkluderande mötesplatser för att skapa en känsla av gemenskap, samhörighet, trygghet och trivsel för 
Botkyrkaborna. 

Den kommunala servicen, välfärden och bemötandet behöver möjliggöra för Botkyrkabor från olika 
kommundelar och grupper att vara medskapare i samhällsbyggandet. Det betyder att kommunen behöver 
stärka sin förmåga att samverka i nätverk och partnerskap med idéburna organisationer och lokala 
aktörer som vill ta ett aktivt ansvar för hållbar samhällsutveckling. Samverkan med idéburna 
organisationer ger en bredare analys av olika gruppers livsvillkor och förutsättningar. Det stärker 
kommunens förmåga att planera och genomföra verksamhet som bättre svarar mot de behov och 
önskemål som finns. För att kommunen ska stärka sin förmåga att hantera komplexa frågor på ett mer 
ändamålsenligt sätt behövs civilsamhällets röst, kunskap, erfarenhet och förmåga att mobilisera 
invånarna. Genom samskapande och partnerskap kan vi hitta hållbara lösningar på framtidens behov. 
Botkyrka kommun kan i sin roll som partner, i relation till aktörer som är verksamma lokalt, utveckla 
sina verktyg för bättre samspel och stärkt medskapande. 
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Indikatorer
 Trångboddhet i flerbostadshus.
 Trygghet.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål

Varje invånare har rätt att fritt värna om det som är viktigt för hens identitet, hemkänsla och 
hemmahörande på en plats, samt att bli inkluderad i en allmän gemenskap. Det ökar hälsa och 
välbefinnande (3), minskar ojämställdheten (5) och ojämlikheten (10) och bidrar till fredliga och 
inkluderande städer (16) både i och utanför Sverige (17). Genom att arbeta för att bryta 
bostadssegregationen och segregationens negativa effekter skapas städer som är byggda både fysiskt 
(11) och socialt hållbart. 
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3. Utbildning är grunden i Botkyrka
Utbildning och bildning möjliggör arbete, hälsa och ett självständigt liv. Att kunna utveckla sin kunskap 
och kompetens blir allt viktigare i en värld som är i ständig förändring. Botkyrkas skolor måste klara av 
sitt kompensatoriska uppdrag och ge alla elever förutsättningar att lyckas i skolan. Det är grunden för att 
bidra till minskade klyftor i samhället, för att öka tillträdet till arbetsmarknaden och skapa möjligheter 
till ett långt liv med god hälsa.

Dagsläget i Botkyrka
Utbildning blir allt viktigare i ett komplext samhälle. I Botkyrka ser vi idag två parallella utvecklingar 
när det gäller utbildning. Andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet ökar och 
närmar sig länets siffror och andelen unga Botkyrkabor som påbörjar en högre utbildning inom tre år 
efter avslutat gymnasium ligger bland de högsta av länets kommuner och fortsätter att öka. Parallellt 
följer en annan grupp i samma ålder den negativa trenden i regionen med fler unga som varken studerar 
eller arbetar. Denna utveckling är oroande. Skolsegregationen i Botkyrka slår negativt för många elevers 
förmåga att ta sig vidare till studier och arbete och ger Botkyrkas förskolor och skolor olika 
förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Skillnader mellan elevernas socioekonomiska bakgrund 
avspeglar sig i skillnader i skolresultat. Oron för att inte lyckas i skolan och för att inte räcka till ökar 
och är en viktig orsak till psykisk ohälsa bland barn och unga. Särskilt utsatta riskgrupper i skolan är 
flickor och unga kvinnor, elever med funktionsnedsättning och nyanlända elever. Botkyrkas skolor 
lyckas bättre än många andra, men fortfarande inte tillräckligt bra ur ett jämlikhetsperspektiv. Botkyrkas 
skolor har, på samma sätt som skolor i Sverige generellt, svårt att klara sin pedagogiska uppgift för 
elever som invandrat till Sverige under sin skoltid. Kort, otillräcklig eller okänd (icke-validerad) 
utbildning håller många medborgare utanför arbetsmarknaden och därmed också i en livssituation med 
låga inkomster, låga ersättningar i välfärdssystemen och med livslångt låga pensioner. 

Generationsmål att uppnå
 Botkyrkas barn och unga har kunskaper som ger dem goda förutsättningar att klara fortsatt 

utbildning i Sverige och världen.
 Botkyrka är en plats som utmärks av folkbildning.

Omvärldsspaning
Ett större globalt samspel och ökad rörlighet ställer krav på en god utbildningsbas. Det allt snabbare 
informationsflödet och ökad individualisering gör att skolans uppgift att verka folkbildande blir mer 
framträdande. En nationell trend är boendesegregation, som har bidragit till en ökad skolsegregation. Att 
fler väljer bort den lokala skolan försvagar nätverk på platsen, men kan ge ett bredare nätverk för de 
enskilda individerna. Det skapar en situation där de som gått i skola utanför sitt bostadsområde även 
söker sig därifrån i större utsträckning i vuxen ålder. Trenden med aktiva val av skola utanför 
bostadsområdet kommer att bestå. Det kan komma att innebära att skillnaderna i resultat mellan olika 
skolor ökar.

Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen går i riktning mot nya och högre kompetens- och kunskapskrav, 
och mer specialisering. Det ställer nya krav på utbildning i grundskolan och mer specialisering inom 
gymnasieskolan. Botkyrka kommer fortsätta att vara en viktig inflyttningsplats för nya stockholmare 
från hela världen. Det ställer särskilda krav både på skolor och andra utbildningar för att säkra ett 
livslångt lärande för alla.
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Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?
För en hållbar ekonomisk och social utveckling måste unga och gamla Botkyrkabors tillgång till 
grundläggande skolgång och fortsatt utbildning på jämlika villkor säkras. En jämlik och välfungerande 
skola skapar likvärdiga förutsättningar för alla elever i Botkyrka att hävda sig i arbetslivet och är en 
nyckel för att Stockholmsregionen ska hävda sig i den globala konkurrensen. Kommunen behöver 
kraftsamla ytterligare och agera innovativt. Skolorna måste klara av att ge sina elever jämlika 
förutsättningar för fortsatt utbildning och arbete. Skolsegregationen och dess konsekvenser behöver 
brytas och den ökande psykiska ohälsan bland elever måste åtgärdas. Botkyrka behöver en fördjupad 
förståelse av den parallella och motsägelsefulla trenden att unga Botkyrkabors skolprestationer ligger 
bland de högsta i länet, samtidigt som en växande grupp i samma ålder varken studerar eller arbetar. 
Förskolor och skolor behöver bra möjligheter att arbeta kompensatoriskt så att barn och elever får 
tillgång till en mer likvärdig utbildning oavsett start i livet. 

Botkyrkas arbete med utbildning och kompetensutveckling för vuxna behöver utvecklas så att den 
möjliggör en snabb etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska främja innovation och 
ansvarstagande som frigör elevernas kapacitet. Skolor måste ta tillvara utvecklingspotentialen hos alla 
elever. Det gäller också för fortsatt utbildning på gymnasienivå och för högre utbildning. För att klara 
generationsmålet behövs stöd genom samverkan med olika sektorer i samhället. 

Indikatorer
 Unga som studerar eller arbetar.
 Eftergymnasial utbildning.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål

Tillgång till grundläggande skolgång och fortsatt god utbildning (4) på jämlika villkor är avgörande för 
en hållbar samhällsutveckling. Goda skolresultat är det enskilt viktigaste redskapet för flickor respektive 
pojkar (5) att öka sina livschanser (10); det ger grunden för arbete, inkomster, trygga 
boendeförhållanden och bättre hälsa. Grundläggande skolgång, utbildning, arbete och inkomster är också 
de viktigaste skyddsfaktorerna mot ohälsa (3). 
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4. Klimat- och miljösmart Botkyrka
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Det är bråttom om vi ska klara att hålla den 
globala temperaturökningen under högst 2 grader, eller helst 1,5 grader. Vår livsstil och våra 
konsumtionsmönster gör att jordens naturresurser förbrukas i allt snabbare takt. Det leder till att 
livsutrymmet för många av jordens arter minskar och att arter försvinner i en allt snabbare takt. Den 
biologiska mångfalden minskar.  

Dagsläget i Botkyrka
Botkyrkas läge i en hastigt växande storstadsregion innebär både fördelar och nackdelar. Med en väl 
utbyggd infrastruktur, goda kommunikationer, samhällsservice och arbetsmarknad finns det goda 
förutsättningar för att leva klimatsmart. En betydande areal av jordbruksmark och orörd natur är också 
viktiga resurser. En svårighet är att en stor befolkning på liten yta har dåliga förutsättningar för att 
hantera en långvarig kris eller bli självförsörjande på livsnödvändigheter om grundläggande 
samhällsfunktioner fallerar. I Botkyrka har vi, i ett sådant scenario, sårbarhet i fråga om livsmedel, 
vattenförsörjning, sanitära förhållanden, sjukvård med mera. I vår livsmiljö utsätts vi alla för ett stort 
antal mer eller mindre hälso- och miljöskadliga ämnen. Miljöpåverkande ämnen i avloppsvatten och 
avfall, metaller, miljögifter och skadliga restprodukter riskerar att påverka ekosystem negativt om de inte 
hanteras på rätt sätt. Det kan handla om allt från läckage från gamla markföroreningar till 
kemikalieanvändningen i trädgårdar. Miljöpåverkande utsläpp från industrier och andra verksamheter 
regleras genom bestämmelser och tillståndsprövning av ansvarig myndighet. 

De lokala koldioxidutsläppen i Botkyrka minskar kontinuerligt och kommunen arbetar aktivt med att nå 
klimatmålen som finns i kommunens klimatstrategi. De indirekta koldioxidutsläppen som genereras av 
våra konsumtionsvanor både som organisation och som medborgare minskar inte i samma takt. Dessa 
utsläpp sker till stor del utanför Sveriges gränser, på den plats där varorna produceras. 

För att möta ofrånkomliga konsekvenser av klimatförändringarna, har resultatet från kommunens klimat- 
och sårbarhetsanalys inarbetats i kommunens översiktsplan som ligger till grund för arbetet med 
klimatanpassning. 

Generationsmål att uppnå
 Botkyrka som plats är klimatneutral och robust nog att klara påfrestningarna från ett förändrat 

klimat. 
 Botkyrka har inte utsläpp av miljögifter och skadliga ämnen som fortsätter att påverka mark, luft 

och vatten. 

Omvärldsspaning
Vår livsstil och våra konsumtionsmönster gör att jordens naturresurser förbrukas i snabb takt. Det leder 
till att livsutrymmet för många av jordens arter minskar och att den biologiska mångfalden hotas. Den 
ökade mängden kemikalier i vår vardag utgör också en risk för både människors hälsa och vår miljö6. 
Giftiga kemikalier kan till exempel spridas via regnvatten, genom dricksvatten och föda. 
Spridningsvägarna är många och den negativa påverkan på ekosystemen och människor kan ske redan 
vid låga doser. Som ett led i att verkställa Sveriges del i Parisavtalet, har Riksdagen slagit fast att 
Sverige ska ha nettonoll-utsläpp av växthusgaser, senast 2045. I ett generationsperspektiv kommer 
världen behöva räkna med fler humanitära katastrofer där vissa platser kommer att bli obeboeliga och 

6 Länsstyrelsen årliga uppföljning av länets miljömål (Stockholms län år 2019).
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fler människor kommer att fly. Människor i rika delar av världen står för de stora utsläppen av 
växthusgaser, men konsekvenserna drabbar till en början människor i fattiga delar av världen hårdare 
med översvämningar, extremt väder, konflikter och folkomflyttningar. Samhället i stort kommer fortsatt 
att se negativa effekter som konsekvens av klimatförändringarna. Ett förändrat klimat leder bland annat 
till ökad dödlighet, vidsträckta skogsbränder, skyfall och jordskred. En kortare period av missväxt kan 
skapa skyhöga livsmedelspriser och hungersnöd i redan utsatta delar av världen. Sverige har bättre 
förutsättningar att klara klimatförändringarna jämfört med många andra delar av världen. Många 
åtgärder för att motverka de negativa konsekvenserna är redan på väg att realiseras. Teknisk utveckling, 
breda nationella överenskommelser och människans innovations- och anpassningsförmåga kan bromsa 
och kontrollera en del av klimatförändringarna. 

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?
Den globala uppvärmningen gör att Botkyrka kommun tillsammans med invånarna och andra aktörer 
behöver planera för både succesiva förändringar i livsmiljön och mer plötsliga och akuta påfrestningar. 
Nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska så att kommunen når både de nationella målen 
och det egna målet om ett klimatneutralt Botkyrka år 2045. Botkyrka kommun behöver ta ett fortsatt 
ansvar för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, genom att genomföra klimatstrategins tre 
steg: en klimatneutral kommunorganisation, ett fossilbränslefritt Botkyrka och slutligen ett 
klimatneutralt Botkyrka. Kommunen behöver också ta fortsatt ansvar för att minska resursanvändningen. 
Hotet mot den biologiska mångfalden och människors hälsa måste tas på allvar. Kommunkoncernen 
köper och konsumerar en stor mängd varor och tjänster. Genom att ställa krav på cirkularitet och på 
innehållet i upphandlingar kan kommunen minska mängden avfall, förbrukningen av naturresurser, 
användandet av miljögifter samt klimatbelastningen. Kommunen har ansvar för både avlopps- och 
avfallshanteringen och har möjlighet att sätta ambitionsnivåer för de kommunala bolagen, i samverkan 
med grannkommunerna. Som tillsynsmyndighet kan kommunen också påverka företagen genom att 
ställa krav på att skadliga kemikalier ska ersättas med mindre skadliga. Kommunen behöver skapa bättre 
förutsättningar för lokal matproduktion, säkra tillgången till vatten av god kvalitet och inte minst bevara 
och stärka ekosystemen. Dessutom behöver vi väga in den ekologiska hållbarheten i samtliga beslut som 
fattas, bidra till ändrade konsumtionsvanor samt underlätta för individer och organisationer att handla 
hållbart. 

I ett förändrat klimat blir behovet av resiliens7 allt större. Att återskapa och skapa nya våtmarker är ett 
sätt att magasinera vatten till torra perioder och för att fördröja vatten vid kraftiga skyfall. Våtmarker 
fungerar också som naturliga reningsverk för dagvatten och främjar den biologiska mångfalden.  
Kommunen behöver fortsätta planera och utveckla bebyggelsen så att Botkyrkaborna kan bo, leva och ha 
tillgång till samhällsservice, välfärd och infrastruktur även i ett förändrat klimat. Som kommun behöver 
vi också säkra förutsättningarna för lokal matproduktion och ökad självförsörjningsgrad, detta gör vi 
genom att skydda åkermark samt odla i och kring våra bostadsområden. Kommunen behöver dessutom 
skapa beredskap för exempelvis extremväder, smittspridning, vattenbrist, skogsbränder och global 
matbrist. Med smarta klimat- och miljöval på alla nivåer i samhället blir förbrukningen av naturresurser 
mindre och det ger nästa generation förutsättningar för att kunna leva ett gott liv. 

Indikatorer

7 Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. 
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 Utsläpp av växthusgaser8 i Botkyrka som plats.
 Areal våtmarker och dagvattenanläggningar. 

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål

 

Rent vatten, ren luft och hälsosam mat (2) är nödvändiga förutsättningar för överlevnad. Vår livsmiljö 
ska vara i balans utan störningar och belastande miljögifter som från mänskliga aktiviteter (6) (14) (15). 
Att begränsa utsläppen till en klimatneutral nivå, hitta ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och 
moderna energitjänster (7), förändra våra konsumtions- och produktionsmönster och anpassa samhället 
till ett förändrat klimat är nödvändigt för överlevnad på längre sikt (11) (12) (13). Det är viktigt att delar 
av världen med bra förutsättningar går före i utvecklingen. 

8 Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och 
utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och 
ozon. 
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5. Botkyrkaborna är friska och mår bra
God hälsa är en förutsättning för att Botkyrkaborna ska ha ett gott liv, klara skolan, kunna arbeta, vara 
delaktiga i samhället och ta till vara sin fulla potential. Med ökande ojämlikhet i samhället ökar även 
skillnaderna i hälsa mellan olika invånargrupper. God folkhälsa med minskade skillnader är ett mål men 
också ett medel för att nå andra mål. Botkyrka ska säkerställa jämlika förutsättningar för god hälsa i 
befolkningen och minskade skillnader mellan grupper i samhället. 

Dagsläget i Botkyrka 
Botkyrka har samma långsamma men positiva hälsoutveckling som landet och länet. Utvecklingen är till 
stor del ett resultat av förstärkt politik, samhällsinsatser på bred front för att möjliggöra goda livsvillkor 
för alla, samt ökad kompetens kring främjande och förebyggande arbete. Medellivslängden och den 
självskattade hälsan är lägre i Botkyrka i jämförelse med både länet och landet. Psykisk ohälsa är högre i 
Botkyrka i jämförelse med landet och länet, samtidigt som den sakta ökar över tid. Flera av de 
allvarligaste riskvanorna fortsätter vara höga i Botkyrka i jämförelse med länet och landet. Det 
inkluderar daglig rökning, stillasittande, barnkaries, munhälsa samt övervikt och fetma. Även 
insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar är högre i Botkyrka jämfört med länet och riket. Skillnaderna i 
hälsa blir dessutom mer påtagliga mellan olika invånargrupper och mellan invånare med olika 
socioekonomisk status. Tilliten och tryggheten är fortfarande låg i Botkyrka i jämförelse med länet och 
riket, men har ökat markant över tid som ett resultat av målinriktad politik samt insatser inom området.

Generationsmål att uppnå 
 Botkyrkaborna är friska och mår bra både fysiskt och psykiskt. 
 Inga skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper.

Omvärldsspaning
I ett generationsperspektiv kommer människor att leva längre och ha ett friskare liv. Livsvillkoren 
förbättras över tid och även flera levnadsförhållanden. Sjukdomar kommer i större utsträckning kunna 
behandlas och det kommer att bidra till att livslängden ökar. Även om ökningen är generell, kommer den 
inte att vara jämnt fördelad. Sämre hälsa hos olika grupper skapar hinder och får konsekvenser för hur 
individer klarar väsentliga och viktiga delar av livet, som att klara skolan, tillträda och stanna på 
arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv. Parallellt skapar den fortsatta segregationen tydliga 
geografiska skillnader i hälsa, även inom kommunen.

Ojämlik hälsa är en återspegling av ojämlika villkor, men även av handlingsmönster som är rotade i 
samhällsstrukturen. Trots etablerad välfärdspolitik reproducerar sig ojämlikheterna i nya former med nya 
orsaker. Vissa grupper i samhället kan fortsatt halka efter ytterligare om trenden med en ökande 
ojämlikhet inte bryts. Parallellt med förbättringar i den fysiska hälsan har den psykiska ohälsan blivit allt 
mer utbredd och blir allt mer begränsande i människors vardag. Unga idag uppger att de upplever stress 
och känslor av otillräcklighet i långt större utsträckning än unga för bara 20 år sedan. Stillasittandet ökar 
markant liksom övervikt och fetma.

Vad behöver kommunen göra för att uppnå generationsmålen?
Kommunen behöver ge alla Botkyrkabor förutsättningar att leva i trygga miljöer som främjar hälsa. De 
skillnader i livsvillkor och levnadsvanor som är effekten av en segregerad region och kommun behöver 
analyseras, motverkas och följas upp. Hur digitalisering och teknik kan öka tillgängligheten till vård, 
insatser, kunskap, kommunal service och annat som kan bidra till bättre hälsa behöver också analyseras, 
åtgärdas, och följas upp. För att Botkyrkas invånare ska kunna bidra till en hållbar social och ekonomisk 
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tillväxt behöver kommunen förebygga, hantera och åtgärda fysisk och psykisk ohälsa. Kommunen ska 
öka sin samverkan med både regionala och lokala aktörer och med civilsamhället för att lyckas med 
detta. Botkyrkaborna behöver involveras mer och kommunen ska erbjuda service som gör att goda 
levnadsvanor blir lätta att välja. 

Kommunens hälso- och trygghetsfrämjande insatser behöver vara riktade till alla men anpassas utifrån 
de grupper som behöver insatsen mest, och insatserna behöver ske i tvärsamverkan och gemensamt inom 
alla de samhällssektorer som kommunen råder över. För att lyckas behöver vi fördjupa våra analyser av 
vetenskapligt grundade risk- och skyddsfaktorer. Ökad kunskap behövs om invånargrupper vi vet är 
särskilt sårbara, till exempel personer med funktionsnedsättningar, äldre, personer som lever i ofrivillig 
ensamhet och nyanlända. Kommunen behöver fortsätta att arbeta både främjande och förebyggande för 
att stärka Botkyrkabornas förutsättningar till god hälsa. Kommunens förvaltningar behöver också öka 
kunskapen om långsiktigt hälsofrämjande insatser för att ge Botkyrkaborna ökade förutsättningar att 
göra hälsofrämjande val. I längden vill kommunen skapa förutsättningar för ett långt och rikt liv och 
förebygga ohälsa och sjukdomar. 

Indikatorer
 God självskattad hälsa.
 Ekonomisk utsatthet, 0–19 år.
 Medellivslängd.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål

 
Friska medborgare som mår bra kan bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt (11). Hälsa är en 
förutsättning för att flertalet Botkyrkabor ska klara av skolan, vara medskapande i samhället, få och 
kunna utföra ett arbete, samt leva ett värdigt och självständigt liv (1) (3). Att flickor och pojkar, kvinnor 
och män (5) ska få må bra psykiskt och fysiskt är en grundläggande mänsklig rättighet. Barn som grupp 
och personer med funktionsnedsättningar har ett särskilt skyddsvärde. Det offentliga har en central roll 
för att säkerställa rätten till god hälsa och för att jobba med ett helhetsperspektiv på psykisk och fysisk 
hälsa (10).
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6. Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka
Tillit är grundläggande för en hållbar utveckling och en sådan utveckling kräver insatser som gör att 
samhällen håller samman. Mellanmänsklig tillit bidrar till att forma trygga, välfungerande och hållbara 
samhällen. När Botkyrkabor i alla livssituationer, områden och grupper har samma möjlighet till 
deltagande skapar vi tillit mellan invånarna, de förtroendevalda och den kommunala förvaltningen. 

Dagsläget i Botkyrka
Det finns påtagliga skillnader i deltagandet i samhällsbyggandet mellan olika invånargrupper i Botkyrka. 
Botkyrkaborna har olika vanor, traditioner, möjligheter och förmåga att ta del av demokratiska 
sammanhang. Det beror på faktorer som familjebakgrund och individuella förutsättningar och förstärks 
av socioekonomisk segregation. Det innebär en ojämlik tillgång till nätverk, makt och inflytande för 
invånare från olika kommundelar och i relation till andra kommuner i Stockholmsregionen. Kommunens 
invånare ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhällsgemenskapen och inte hamna utanför. 
Kommunen arbetar för att öka valdeltagandet och för ett ökat deltagande i demokratiska sammanhang 
också mellan valen för både nya och gamla Botkyrkabor och bland Botkyrkabor med skilda livsvillkor. 
Ett centralt led i värnandet om sammanhållning över kommun- och gruppgränser är också att bemöta 
rykten och desinformation då detta påverkar Botkyrkaborna negativt.  

Flera platser i Botkyrka har, trots stora informationsinsatser, ett lågt valdeltagande. Att många väljer att 
inte rösta kan bero på flera saker, till exempel att man inte känner sig delaktig i samhället, att man lever i 
ovisshet om framtiden eller att man inte känner tillit till samhället. 

Generationsmål att uppnå
 Botkyrkaborna litar på varandra och har tilltro till demokratin. 
 Botkyrkabor med olika bakgrund har etablerat sig på lika villkor inom olika samhällssektorer 

lokalt, regionalt och nationellt. 

Omvärldsspaning
Världen är i en tid av ökad polarisering vilket skapar förutsättningar för populism som medel för att 
vinna makt. Samhällets komplexa lokala och globala utmaningar hamnar delvis i skuggan av inhemska 
problem. Istället för breda lösningar på komplexa problem prioriteras enklare sakfrågor som ger större 
genomslag i en väljarbas. En ”vi och dem”-mentalitet har fått starkare fäste och skapar oro och påverkar 
framtidstron. Risken är att fler väljer att ställa sig utanför det demokratiska samtalet, vilket i längden 
kommer att minska tilliten både människor emellan och till samhällets förmåga att lösa problem.

Den digitala utvecklingen hjälper till att skapa nya nätverk och sammanhang mellan människor, 
samtidigt som nya skiljelinjer dras mellan grupper. Digitaliseringen kommer att påverka strukturer i 
samhället, vilket leder till att institutioner och myndigheter kan minska sin fysiska närvaro i 
lokalsamhället. Detta kommer att skapa behov av nya typer av mötesplatser och trygga nav. Skola och 
förskola är verksamheter som även fortsättningsvis kommer ha en stark lokal närvaro och blir en ännu 
viktigare plattform. Skolans uppdrag som folkbildare aktualiseras för att bidra till att bygga en mer 
motståndskraftig demokrati för framtiden. Den roll som en öppen och inkluderande skola har, för att 
Botkyrkas generationsmål ska bli möjliga att uppnå, är avgörande.

Parallellt med en ökande polarisering sker motreaktioner. Människor som genom nya 
kommunikationsvägar kan mobilisera till opinion har hittills inte haft en tydlig koppling till det politiska 
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etablissemanget. Denna kraft skulle kunna innebära en vändning och en start för ett mer ömsesidigt 
tillitsskapande samhälle.  

Vad behöver kommunen göra för att nå generationsmålen?
Botkyrka kommun behöver axla rollen som god demokratiaktör och bidra till att komma förbi den 
tillitskris demokratin befinner sig i, både i Sverige och globalt. För att främja ökat valdeltagande behöver 
kommunen undersöka och komma till rätta med de faktiska orsakerna till att många Botkyrkabor avstår 
från att rösta. Botkyrka ska möjliggöra en aktiv demokrati och delaktighet som bidrar till högre tillit till 
andra invånare, förtroendevalda och den kommunala förvaltningen. För att säkra en livaktig demokrati 
behöver kommunen uppmärksamma sambandet mellan delaktighet, utbildning, arbete och hälsa. Det gör 
kommunen genom att arbeta för en inkluderande demokrati. Våra arbetssätt och rutiner ska 
uppmärksamma och respektera Botkyrkabornas mänskliga rättigheter. Den kommunala förvaltningen 
ska säkerställa transparenta beslutsprocesser, och göra välgrundade analyser av vilka som hamnar 
utanför det demokratiska samtalet och varför. Detta för att kunna föreslå åtgärder och skapa fler 
möjligheter till deltagande. Kommunen ska göra det möjligt för människor att vara med och forma sin 
samtid, samarbeta och respektera varandra, oberoende av olikheter och historiska skiljelinjer.  

Trygga och neutrala arenor behöver skapas där olika perspektiv kan mötas för att vi ska hitta lösningar 
på komplexa samhällsutmaningar och problem. Kommunen behöver fortsätta sitt arbete med att skapa 
dialog och ett öppet klimat, arbeta mer kreativt och nytänkande och undersöka hur digital teknik kan 
möjliggöra ökad delaktighet. Att skapa förståelse för kommunens uppdrag förstärker tilliten till 
demokratin. 

Indikatorer
 Valdeltagande.
 Botkyrkabor som känner tillit till andra.

Utmaningens koppling till relevanta FN-mål

Yttrandefrihet, förenings- och mötesfrihet, religionsfrihet, allmän och lika rösträtt och förbud mot 
diskriminering är den yttersta garanten mot inskränkningar eller maktmissbruk från statens sida i den 
formella demokratin. Att bli inkluderad i en allmän gemenskap, bli sedd och hörd och att individen 
uppfattar att hen (5) kan vara med och påverka, förbättrar hälsan, minskar ojämlikheten och bidrar till 
fredliga och inkluderande städer (3) (10) (16). Att möjliggöra fysiska eller virtuella forum för delaktighet 
och påverkan är en del i byggandet av en hållbar infrastruktur (11). 
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§ 28
Riktlinje för god ekonomisk hushållning (KS/2019:643)

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar riktlinje för god ekonomisk hushållning i Botkyrka 
kommun.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinje för god ekonomisk hushållning 
på s. 10 – 11 i Ettårsplan 2014.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-03-02 § 32 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för god ekonomisk 
hushållning i Botkyrka kommun.
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 
Enligt kommunallagen ska kommunerna ha verksamhetsmål och finansiella mål som 
främjar god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen.
Riktlinjen fastslår kommunens långsiktiga finansiella mål och bestämmelser gällande 
resultatutjämningsreserven.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-21.

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 och förvaltningar
Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen
Controller Johan Dykhoff, kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommuns styrdokument
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Inledning

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer.

Enligt kommunallagen (2017:725, 11 kap.) ska kommunerna ha 
verksamhetsmål och finansiella mål som främjar god ekonomisk hushållning. 
Kommunfullmäktige ska besluta om en riktlinje för god ekonomisk 
hushållning för kommunen.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin och verksamheten både 
i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre 
perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får 
betala
för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt
resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation
eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Kommunfullmäktige beslutar om nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, 
skuldsättning och förmögenhet i respektive Mål och budget med flerårsplan. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att nivåerna uppnås.

Enligt kommunallagen ska kommunens balanskravsresultat vara positivt. Det 
innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Blir 
balanskravsresultatet negativt måste det regleras inom tre år.

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att inrätta en 
resultatutjämningsreserv (RUR) som kan användas för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. Hanteringen av en RUR måste regleras i en 
riktlinje för god ekonomisk hushållning.



Målstyrning

Mål för verksamheten

Kommunallagen säger att kommunfullmäktige ska besluta om mål och 
riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Det innebär att resurserna i verksamheten ska användas till rätt 
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Förvaltningsberättelsen ska 
innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts.

I samband med beslut om Mål och budget med flerårsplan fastställer kommun-
fullmäktige mål för verksamheten för kommande fyraårsperiod.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunen i samband med
budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i 
delårsbokslut.

Botkyrka kommuns långsiktiga finansiella mål innebär att varje generation 
själv ska bära kostnaderna för den kommunala service som den konsumerar. 
Kommande generationer ska inte behöva betala för det som tidigare 
generationer förbrukat. Det innebär att kommunen i ett längre perspektiv bör 
uppnå följande:

 Ett genomsnittligt balanskravsresultat på minst 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

 En genomsnittlig självfinansieringsgrad av investeringar på minst 50 
procent.

Med självfinansieringsgrad menas hur stor andel av årets investeringar
som kommunen finansierar genom årets avskrivningar och resultat.

I samband med beslut om Mål och budget med flerårsplan fastställer 
kommunfullmäktige nivån för finansiella mål för kommande budgetår och 
resterande år i planperioden. Aktuella ekonomiska förutsättningar för Botkyrka 
kommun tas i beaktande när nivån för de finansiella målen fastställs. För ett 
enskilt år eller en planperiod kan det innebära att de långsiktiga finansiella 
målen inte uppnås, utifrån att det inte är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt 
försvarbart.



Resultatutjämningsreserv

Kommunallagens bestämmelser

Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommunen i 
balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjen för 
god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv.

Enligt kommunallagen får reservering till RUR göras med högst ett belopp 
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 
   1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, eller 
   2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Kommunen får till en resultatutjämningsreserv reservera medel som får 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Bestämmelser i Botkyrka kommun

Resultatutjämningsreserven får endast disponeras om den underliggande 
skatteunderlagsutvecklingen i riket understiger den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste 10 åren med en procentenhet eller mer.

Det finns inget maxbelopp för resultatutjämningsreserven.

Medlen från resultatutjämningsreserven ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat för att uppnå balans. Det gäller såväl i budgeten som i 
årsbokslutet.
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§ 29
Årsredovisning 2019 (KS/2020:186, KS/2020:188)

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 2019.
2. Kommunfullmäktige godkänner att utskottet Botkyrka som organisation får 

fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden inför 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 45 lämnat ett förslag till beslut.

Årsredovisningen
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet 
och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och 
samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen 
uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från 
kommunens Mål och budget 2019 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur 
kommunen lyckats leva upp till det.
För tjugofjärde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat, men för 
första gången redovisar kommunen ett negativt balanskravsresultat. 
Årets resultat är 81,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent av skatteintäkterna 
inklusive det kommunala utjämningsbidraget från staten. Jämfört med det budgeterade 
resultatet på minus 14,6 miljoner kronor, är årets slutliga resultat en förbättring med 
96,2 miljoner i förhållande till budget. Framför allt har två faktorer medverkat till det 
positiva resultatet – orealiserade vinster i värdepapper och realisationsvinster vid 
försäljning av fastigheter, främst Riksteatern och Samariten. 
En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på minus 22,7 miljoner 
kronor. Vid beräkning av balanskravsresultatet får inte reavinsterna med 36 miljoner 
kronor och de orealiserade kursvinsterna med 68,3 miljoner kronor ingå. Enligt 
kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas genom motsvarande 
överskott under de tre kommande åren.  Planen för att återställa det negativa 
balanskravsresultatet är att dela upp underskottet på tre år. Vilka åtgärder som ska vidtas 
kommer att hanteras i 2021 års budgetprocess.
I årsredovisningen följer vi upp och analyserar kommunfullmäktiges 14 utvecklingsmål 
med stöd av kommunfullmäktiges 42 målsatta mått och respektive nämnds egen 
uppföljning och analys av sina respektive områden. Värderingen 2019 visar att 
måluppfyllelsen vad gäller de 14 utvecklingsmålen är god för 1 mål, godtagbar för 12 
mål och inte godtagbar för 1 mål.
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I årsredovisningens avsnitt Nämnderna i korthet finns dessutom en sammanställning 
över nämndernas värdering av måluppfyllelsen utifrån egna mål och målsatta mått. 
Utförligare redogörelse för nämndernas ekonomi och verksamhet finns i respektive 
nämnds årsredovisning. Dessa årsredovisningar är bifogade som bilagor till detta 
ärende. 
Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med dokumentets 
layout, komplettera med bilder och göra eventuella språkliga korrigeringar. 
Kompetensfonden 
Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att avsätta medel till en kompetensfond. 
Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av 
kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling av olika 
yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte nämndernas ansvar för löpande 
kompetensutveckling för sin personal.
Fonden utgör en del av kommunens egna kapital. Utdelningarna från fonden belastar 
respektive års resultat men avräknas därefter i balanskravsutredningen.
Enligt riktlinjer för kompetensfond som antogs i december 2018 framgår att avsättning 
till fonden endast kan göras de år då kommunen har positivt resultat i 
balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovisningen. Fonden får 
inte överstiga 50 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om 
hur stor summa som får delas ut från fonden för nästkommande år. 
Med anledning av det negativa balanskravsresultet föreslår 
kommunledningsförvaltningen att inga medel avsätts till kompetensfonden.
Av riktlinjer för kompetensfond framgår också att kommunfullmäktige beslutar i 
årsredovisningen om hur stor summa som får delas ut från fonden för nästkommande år. 
Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för kommande 
verksamhetsår under hösten före aktuellt år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utskottet Botkyrka som organisation får 
fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till kompetensfonden inför 2021.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-23.

Ekonomidirektör Johan Westin föredrar ärendet.

I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Stina Lundgren (M), Anders Thorén (TUP) och 
Lars Johansson (L).

Yrkanden

Ebba Östlin (S) och Lars Johansson (L) 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 
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förslag.
_____  

Expedieras till:
Utskottet Botkyrka som organisation
Samtliga nämnder
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§ 30
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2019 
(KS/2020:256)

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av 
ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar får inte delta i 
handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar 
där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare 
som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den 
redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2019. 
Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de aktiebolag och den 
stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisionsberättelsen är daterad den 15 april 
2019. Till revisionsberättelsen är fogad revisorernas redogörelse och de sakkunnigas 
granskning av kommunens årsredovisning för 2019.

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i 
dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.

Revisorernas ordförande Lennart Lindström (M) föredrar revisionsberättelsen.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är revisorernas och 
därmed ordförandens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget.
_____  
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Expedieras till:
Samtliga nämnder
AB Botkyrkabyggen
Botkyrka Stadsnät AB
Mångkulturellt centrum
Tillväxt Botkyrka AB
Upplev Botkyrka AB
Kommunstyrelsen (anmälningsärende)
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§ 31
Ombudgeteringar från 2019 till 2020 (KS/2020:187)

Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgetering med 7,0 miljoner kronor på 
investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 46 lämnat ett förslag till beslut.
Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst 
ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara 
fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd 
eller ett investeringsprojekt där beslutat projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift 
eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för 
ombudgetering. 
Nämnderna har inte gjort några framställningar om ombudgetering av driftbudgeten. 
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 7,0 miljoner kronor. 
Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt 
som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och 
därmed inte ombudgeteras. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrielse 2020-03-25.

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 och förvaltningar
Ekonomidirektör Johan Westin, kommunledningsförvaltningen
Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen
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§ 32
Förutsättningar för nämndernas yttrande till mål och budget 
2021 med flerårsplan 2022-2024 (KS/2020:226)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande 
till Mål och budget 2021 med flerårsplan för 2022 - 2024.

Deltar ej

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 47 lämnat ett förslag till beslut.
Dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med 
flerårsplan 2022 - 2024 innehåller måldokument och ekonomiska förutsättningar.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-03-31.

I ärendet yttrar sig Gabriel Melki (S), Mats Einarsson (V), Stina Lundgren (M), Anders 
Thorén (TUP), Martin Inglot (SD), Ing-Marie Viklund (L), Stefan Dayne (KD) och Dag 
Ahlse (C).

Yrkanden

Gabriel Melki (S), Stefan Dayne (KD), Ing-Marie Viklund (L) och Dag Ahlse (C) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget.

Särskilt yttrande 

Anders Thorén (TUP) hänvisar till Tullingepartiets särskilda yttrande i 
kommunstyrelsen.
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Protokollsanteckning

Stina Lundgren (M) hänvisar till Moderaternas protokollsanteckning i 
kommunstyrelsen.
_____  

Expedieras till:
Samtliga nämnder
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§ 36
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade 
motioner per april 2020 (KS/2020:145)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande 
motioner förlängd beredningstid till och med 2020-10-31:
- 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/2018:406 - Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier 

(SD)
- KS/2018:565 - Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
- KS/2018:566 - Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
- KS/2018:567 - Social biosfär i Hågelby (MP),
- KS/2019:71 - Kommunal strategi för hållbart byggande (V)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 51 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 nio 
ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-02-27.

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
Brottsförebyggade rådet
AB Botkyrkabyggen
Uppev Botkyrka AB
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Kommunledningsförvaltningen 2020-02-27 Dnr KS/2020:145

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

Referens Mottagare
Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Kommunstyrelsen

Redovisning och förlängd beredningstid för 
obesvarade motioner 2020
Diarienummer: KS/2020:145

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande 
motioner förlängd beredningstid till och med 2020-10-31:

- 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/2018:406 - Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier 

(SD)
- KS/2018:565 - Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP)
- KS/2018:566 - Utveckling av kommunal odlingsmark (MP)
- KS/2018:567 - Social biosfär i Hågelby (MP),
- KS/2019:71 - Kommunal strategi för hållbart byggande (V)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt.  Vid föreliggande redovisning föreslås att de nio 
ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid. 
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Kommunledningsförvaltningen 2020-02-27 Dnr KS/2020:145

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

Ärendet

Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet motioner samt antalet 
motioner som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 (per 
april) års återrapporteringstillfällen:

April 
2016

Okt 
2016

April 
2017

Okt
2017

April
2018

Okt
2018

April
2019

Nov
2019

April
2020

Antal 
motioner 
som 
beviljade
s 
förlängd 
berednin
gstid. 

46 45 26 37 28 26 15 7 8

Antal 
obesvara
de 
motioner 
vid 
återrappo
rteringstil
lfället

81 89 63 60 47 41 31 18 27

Anledningen till att redovisningen skedde i november 2019 var för att förvaltningarna 
gjorde ett omtag i arbetet samt fokuserade på att bereda fram yttranden över gamla 
motioner. Redovisning av och förlängd beredningstid för obesvarade motioner kommer 
fortsättningsvis ske i april respektive oktober, i enlighet med vad som anges i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Helena Karlsson Ann-Kristin Vesterlund
Btr kommundirektör Tf kanslidirektör

Bilagor
Redovisning av ej slutbehandlade motioner per 2020-04-06.

_________
Expedieras till

Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag



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 säkerhetsenheten
KS/2017:749 2017-11-23 Säkerheten på våra skolgårdar (M) TN, KS Trygghet- och säkerhetsenheten
KS/2018:131 2018-02-22 Gör Xenter till ett eget gymnasium (M) UN UF
KS/2018:406 2018-06-19 Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD) UN, VON Överlämnad för politisk behandling
KS/2018:565 2018-09-27 Cirkulär ekonomi – Cradle to Cradle (MP) MHN, KS Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. 
KS/2018:566 2018-09-27 Utveckling av kommunal odlingsmark (MP) MHN, KS Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. MHN  kvarstår
KS/2018:567 2018-09-27 Social biosfär i Hågelby (MP), KS Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:71 2019-01-31 Motion - Kommunal strategi för hållbart byggande (V) KS Kommunledningsförvaltningen är klar med yttrandet. Ärendet har internremitterats till SBF och TFN - Inväntar svar
KS/2019:189 2019-04-25 Laddstolpar/- möjligheter i Botkyrkabyggen m.fl. (M) SBN, BoBy Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:241 2019-04-25 Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD). BoBy Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:290 2019-04-25 Inför klippkort på kommunens simhallar (M). KOFN
KS/2019:385 2019-06-18 Kommunalisera lantmäteriverksamheten (V) SBN
KS/2019:409 2019-06-18 Utbildning i krisberedskap i skolorna (SD) UN, KS Trygghet- och säkerhetsenheten
KS/2019:422 2019-06-18 Utred möjligheten att bolagisera fastighetsbeståndet och ansvaret gällande

 kommunens verksamhetslokaler (M)
TEN

KS/2019:552 2019-09-26 Botkyrkabyggens policy efter att lägenhet totalförstörts i brand (V) AB BoBy
KS/2019:553 2019-09-26 Utlys klimatnödläge i Botkyrka kommun! (V) MHN, KS KLF är klar med sitt yttrande. 
KS/2019:664 2019-10-24 Anställ fler ordningsvakter för att öka Botkyrkabornas trygghet (M) KS, Polisen Sthlm Trygghet- och säkerhetsenheten, Polismyndigheten i Stockholm
KS/2019:665 2019-10-24 Inför hembesök och krav på motprestation som rutin inom socialförvaltningen (M) SOCN SOCF
KS/2019:666 2019-10-24 Anpassa kommunen utefter vad företagarna faktiskt efterfrågar (M) KS Överlämnad för politisk behandling
KS/2019:686 2019-10-24 Ökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD) SBN, KS Trygghet- och säkerhetsenheten och SBF
KS/2019:691 2019-10-24 Låt en utomstående konsult utreda Botkyrkas Hemtjänst (M) VON Överlämnad för politisk behandling
KS/2018:390 2018-05-31 Fler infartsparkeringar i Tullinge (L) SBN Ärendet återremitterades vid KF 2019-12-17
KS/2019:756 2019-11-25 Inför AI-baserad screening i grundskolan (M) UN UF
KS/2020:120 2020-02-20 Upptäck övergreppsbilder på barn på kommunens datorer (M) KS IT/digitalisering
KS/2020:124 2020-02-20 Anordna en regelbunden mötesplats för Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M) UN
KS/2020:125 2020-02-20 Omval av förtroendevalda efter två år (M) KS Kansli
KS/2020:126 2020-02-20 Återvinningsstation längs med väg 569 (M) SBN

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 2020-04-06
Uppdaterad: 2020-03-06
Senaste KF: 2020-02-20

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 Ärendebeskrivning Behandlad av KF Eventuell kommentarer
KS/2014:85 2014-02-20 Ta över Norsborgs centrum - eftersom marknaden har misslyckats (M) KF 2018-01-25
KS/2015:267 2015-03-26 Avyttra Stadsnätet (M), (L), (C) KF 2018-01-25
KS/2015:345 2015-04-28 Övervakning av utsatta områden (SD) KF 2017-11-23
KS/2015:429 2015-05-28 Omvandla hyresrätter i allmännyttan till andelslägenheter för socialnämndens 

biståndsbehov (M)
KF 2018-02-22

KS/2015:716 2015-10-22 Inrätta kommunala trygghetsteam (M) KF 2017-11-23
KS/2015:717 2015-10-22 Upprätta plan över verksamheter inom socialförvaltningen som är möjliga att 

upphandla (M) 
KF 2017-12-19

KS/2016:61 2016-01-28 Utred möjligheterna att båtpendla mellan Tullinge och Stockholm (TUP) KF 2017-12-19
KS/2016:110 2016-02-25 Arbete mot hedersproblematik i Botkyrka (SD) KF 2018-02-22
KS/2016:132 2016-02-25 Anlägg infartsparkering i Vårsta (M) KF 2018-02-22
KS/2016:134 2016-02-25 Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M) KF 2017-11-23
KS/2016:343 2016-04-28 Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) KF 2017-11-23
KS/2016:427 2016-05-26 Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken (SD) KF 2018-01-25
KS/2016:493 2016-06-21 Kompetensfonden ska komma alla Botkyrkabor till del (M) KF 2018-02-22
KS/2016:495 2016-06-21 Östersundsmodellen för flyktingsmottagande (M) KF 2018-01-25
KS/2016:498 2016-06-21 Skapa fler YH-utbildningar (M) KF 2018-02-22
KS/2017:78 2017-01-26 Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP) KF 2017-11-23
KS/2017:145 2017-02-23 Sänk hastigheten på väg 569 (C ) KF 2017-11-23
KS/2017:190 2017-03-30 Vård- och omsorgsboenden med profilering (M) KF 2018-03-22
KS/2017:193 2017-03-30 Servicehus också i Tullinge och Norra Botkyrka (M) KF 2018-03-22
KS/2017:198 2017-03-30 Rökfri arbetstid (L) KF 2018-03-22
KS/2017:225 2017-03-30 Möjliggör för allmänheten att rösta i markanvisningstävlingar © KF 2018-03-22
KS/2017:226 2017-03-30 Inför register för motioner och andra skrivelser på kommunens hemsida (SD) KF 2018-03-22
KS/2017:242 2017-03-30 Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M) KF 2017-12-19
KS/2017:307 2017-05-23 Utred kommunens hemtjänst (M) KF 2018-03-22
KS/2015:262 2015-03-26 Juridiska enheten (M) KF 2018-05-31
KS/2015:264 2015-03-26 Reformera dialogforum (M) KF 2018-06-19
KS/2015:443 2015-05-28 Stärk demokratin - avskaffa medborgarförslagen (M), (KD) KF 2018-06-19
KS/2016:425 2016-05-26 Tillsätt en arbetsmiljösamordnare i Botkyrka kommun (KD) KF 2018-05-31
KS/2016:494 2016-06-21 Arbets- och näringslivsberedningen – att vara eller inte vara (M), KF 2018-06-19
KS/2016:733 2016-10-27 Utred möjligheten att korta arbetstiden för kommunanställd städpersonal (V) KF 2018-06-19
KS/2016:734 2016-10-27 Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L) KF 2018-05-31
KS/2017:79 2017-01-26 Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KF 2018-06-19
KS/2017:284 2017-04-27 Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor (SD) KF 2018-05-31
KS/2017:308 2017-05-23 Trepartsavtal (M) KF 2017-10-26
KS/2017:349 2017-05-23 Uppmana kommunanställda att göra felanmälningar (TUP) KF 2018-04-26
KS/2017:397 2017-06-20 Bygg infartsparkeringar/hus i Hallunda/Norsborg ( KF 2018-04-26
KS/2017:425 2017-06-20 Stäng av Tullinge strand för genomfart under april - september (TUP) KF 2018-04-26
KS/2017:606 2017-09-28 Bättre utmärkning av gång- och cykelvägar i Botkyrka (L) KF 2018-04-26
KS/2017:687 2017-10-26 Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka (KD), 2018-03-22
KS/2018:42 2018-01-25 Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka kommun (SD) 2018-09-27
KS/2014:402 2014-06-17 Verka för en försäljning av hela eller delar av fjärrvärmeproduktionen (M)                            

och (L)
KS/2015:80 2015-01-29 Bolagisera och sälj Hangaren (M), (KD), (L) och (C)
KS/2015:83 2015-01-29 Problemet med vissa hundar och dess ägare (M)
KS/2015:84 2015-01-29 Utred möjligheterna att anlägga en idrottsarena i Hamra grustag (M)
KS/2015:266 2015-03-26 Tillfälliga bygglov för modulbostäder (M)
KS/2016:491 2016-06-21 Omförhandla ”specialavtalen” med Folkets hus (M)
KS/2017:562 2017-09-28 Stärk närdemokratin – inför kommundelsnämnder (TUP) KF 2019-01-31, § 8
KS/2017:796 2017-12-19 Inrätta ett landsbygdsråd KF 2019-01-31, § 9
KS/2015:702 2015-10-22 Uppdatera utanförskapsrapporten (M) KF 2019-01-31, § 10
KS/2016:341 2016-04-28 Knyt samman Norra Botkyrka, däcka över E4/E20 (L) 2019-02-21, § 36
KS/2016:809 2016-12-15 Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner för hur man 

hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser (M) 
2019-02-21, § 37

KS/2017:280 2017-04-27 Utred i vilken omfattning organisationen Islamic Relief har besökt Botkyrka kommuns 
verksamheter (SD) 

2019-02-21, § 38

 KS/2017:690 2017-10-26 Återinför kontaktpolitiker (M), 2019-02-21, § 35
KS/2018:128 2018-02-22 Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD) 2019-02-21, § 32
KS/2018:167 2018-03-22 Återvandringskontor/Inrätta en återvandringstjänst (SD) 2019-02-21, § 34
KS/2018:191 2018-03-22 Gratis gymkort/friskvård till 70+ (SD) 2019-02-21, § 33
KS/2014:727 2014-11-27 Uppmärksamma 100-årsminnet av folkmordet på kristna (KD)
KS/2018:286 2018-04-26 Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Botkyrka (KD)
KS/2016:251 2016-04-28 Myndighetspost (C) 
KS/2016:737 2016-10-27 Mer frukt i våra parker (C)
KS/2017:753 2017-11-23 Sänk hastigheten på väg 569 (C),

KS/2018:428 2018-06-19 Styrelsesuppleanter i kommunala bolag ska ha rätt att få sin mening notenoterad i 
styrelseprotokoll (KD)

KS/2017:55 2017-01-26 Lämna Mälardalsrådet (SD) KF 2019-04-25
KS/2016:708 2016-10-27 Bygg en simhall i Tullinge (TUP) KF 2019-05-23
KS/2019:63 2019-01-31 Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD) KF 2019-05-23
KS/2016:496 2016-06-21 Fördela annonseringen på båda lokaltidningarna (M) KF 2019-06-18
KS/2015:263 2015-03-26 Mer effektiva medborgarkontor (M) KF 2019-06-18
KS/2015:235 2015-03-26 Närodlat i Botkyrka kommun (SD) KF 2019-06-18
KS/2018:564 2018-09-27 Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP) KF 2019-06-18
KS/2019:130 2019-02-21 Inför ett tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsande platser (M), KF 2019-06-18
KS/2017:764 2017-11-23 Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp (MP) KF 2019-06-18
 KS/2018:494 2018-09-27 Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD), KF 2019-06-18
KS/2019:229 2019-04-25 Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser

med anledning av detta (SD).
KS

KS/2019:64 2019-01-31 Rusta upp Solskensparken i Tullinge (TUP) SBN
KS/2019:129 2019-02-21 Nytt gångstråk i trä som länkar samman Tullinge Lanthem med Hamringe (TUP) SBN
KS/2018:255 2018-04-26 Säker uppställningsplats för lastbilar och arbetsfordon i Tullinge (TUP) SBN
KS/2015:120 2015-01-29 Hågelbyparken som historiskt turistcentrum (SD) KOFN, HÅBY

KS/2012:550 2012-12-13 Löpande ekonomisk uppföljning av driftskostnaderna för Tullinge respektive övriga 
Botkyrka (TUP)

KF 2019-12-17

KS/2016:137 2016-02-25 Kommunen måste investera i klimatomställning istället för i oljebolag (V) KF 2019-10-24
KS/2016:362 2016-04-28 Gröna obligationer (L) KF 2019-10-24
KS/2016:479 2016-06-21 Slå ihop bolagen Södertörns Energi AB och Södertörns Fjärrvärme AB (KD) 2019-11-25 Ska avskrivas enligt avstämning med partiet
KS/2017:426 2017-06-20 Förvärva, sanera och exploatera attraktiv mark (TUP) KF 2019-12-17
KS/2018:130 2018-02-22 Planera för ”tysta zoner” i Botkyrka kommun (KD) 2019-11-25 Ska avskrivas enligt avstämning med partiet
KS/2018:530 2018-09-27 Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD) KF 2019-10-24
KS/2019:149 2019-04-25 Inför tygskärmar på försök i Botkyrkas skolor för att öka studieron (SD). KF 2019-10-24
KS/2019:179 2019-04-25 Illegala bosättningar och avhysningar (M). KF 2019-10-24
KS/2019:190 2019-04-25 Ombyggnad av Tumbascenen för att motsvara kommunfullmäktiges krav (M) KF 2019-10-24
KS/2019:131 2019-02-21 Säkerställ likvärdighet gällande kränkande behandling (M) 2019-12-17
KS/2019:132 2019-02-21 Förhållningsregler i skolan och uppförandekod (M) 2019-12-17
KS/2019:161 2019-04-25 Halvera matsvinnet till 2025 (V). 2020-02-20
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Kommunfullmäktige 2020-04-23 ID: KS/2020:147

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

§ 35
Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade 
medborgarförslag per april 2020 (KS/2020:147)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande 
medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-10-31:

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-04-06 § 50 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att 
ett medborgarförslag beviljas förlängd beredningstid.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-02-26.

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
AB Botkyrkabyggen
Upplev Botkyrka AB
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Kommunledningsförvaltningen 2020-02-26 Dnr KS/2020:147

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

Referens Mottagare
Jesper Dahl
jesper.dahl@botkyrka.se

Kommunstyrelsen

Redovisning och förlängd beredningstid för 
obesvarade medborgarförslag 2020
Diarienummer: KS/2020:147

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2020-04-06 och ger följande 
medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2020-10-31:

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att 
ett medborgarförslag beviljas förlängd beredningstid.

Ärendet

Nedan redovisas en sammanställning över det totala antalet medborgarförslag samt 
antalet medborgarförslag som fått förlängd beredningstid vid 2016, 2017, 2018, 2019 
och 2020 (per april) års återrapporteringstillfällen:

April 
2016

Okt
2016

April 
2017

Okt
2017

April
2018

Okt 
2018

April
2019

Nov
2019

April
2020

Medborgarförs
lag som 
beviljades 
förlängd 
beredningstid 

24 19 15 18 11 11 15 3 1

Antal 
obesvarade 
medborgarförs

100 64 80 49 83 50 70 3 1
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Kommunledningsförvaltningen 2020-02-26 Dnr KS/2020:147

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

Anledningen till att redovisningen skedde i november 2019 var för att förvaltningarna 
gjorde ett omtag i arbetet samt fokuserade på att bereda fram yttranden över gamla 
medborgarförslag. Fortsättningsvis kommer redovisningen ske i april respektive 
oktober, i enlighet med vad som stadgas i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Helena Karlsson Ann-Kristin Vesterlund
Btr kommundirektör tf kanslidirektör 

Bilagor
Redovisning av ej slutbehandlade medborgarförslag per 2020-04-06.
_________
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Samtliga nämnder
Berörda kommunala bolag

lag 



Beteckning Beskrivning Yttrande från
KS/2018:410 Revitalisera och synliggöra finska språket i form av tvåspråkig skyltning KS

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

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

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2020-04-06.
Uppdaterad 2019-11-19
Senaste KF: 2019-11-25

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



Beslut av Behandlad Kommentar
KF Samhällsutvecklingsavdelningen

Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

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

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per 2020-04-06.
Uppdaterad 2019-11-19
Senaste KF: 2019-11-25



Fetstil = nämnd/motsvarande har yttrat sig

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

Färgmarkerade motioner ges förlängd beredningstid då dessa inte har beretts klar inom ett år.
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Förbättra skidspårsystemet Lida-Harbro-Brantbrink

Att Botkyrka kommun köper in Norsborgs centrum och river det för att bygga hyreslägenheter
Bygg inspirationsplats för alla religioner
Kopplingstvång för hundar i Lida naturreservat
Bygg en trappa i backen vid Flaggplans busshållplats i Tullinge 
Skjut upp renovering av lägenheter och bygg istället paviljonger för flyktingar 
Inför parkeringsförbud
Asfaltera väg/trappa mellan skogen Tingsbergsvägen och Mellanbergsvägen i Tullinge
Trafiksituationen i Solbo
Förslag om näridrottsplats för spontanidrott i Tullinge
Bygg farthinder vid Vreta Gårdsväg/Kottestigen
Förslag om- exploatera kullen söder om Xenter
Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten
Fler bussturer inom Tullinge
Bygg fler bostäder
Sätt upp gupp på Södra Parkhemsvägen mellan infarterna Liljestigen och Murgrönsvägen
Förslag om farthinder på Almvägen 2-10 i Tullinge
Sätt upp en skylt som förbjuder rastning av hundar vid Körsbärsparken i Tullinge Villastad 
Förslag om farthinder på Harbrovägen
Förslag om att öppna Åvägen i Tullinge
Förslag om utbyggnad av infartsparkering i Tumba
Förslag om att bygga lastbilsparkeringar på Harbrovägen
Hopptorn till Stendalsbadet i Tullinge
Förslag om farthinder mellan Tullinge Centrum mot Tullingeberg
Bygg en brygga vid Tullinge Strand
Gör Tullingesjön mer tillgänglig för kommuninvånarna
Bredda kanten mot körbanan på Vattravägen
Sätt upp hinder för olaglig bilkörning vid Alhagsvägen/Albyvägen
Cykelparkering vid Skäcklinge busstation
Förbättra kanalen mellan Utterkalven och Segersjön
Förslag om lekplatsmiljö på Banslättsvägen i Tullinge
Förslag om farthinder mellan Tullinge centrum mot Tullingeberg- vägen förbi BRF Akvarellen 
Bygg upp anrika Tullinge gård
Bygg om gamla Botvidsgymnasiet till studentbostäder
Anlägg gångbana vid Videvägen och Poppelvägen i Vårsta Malmtorp
Ockuperad allmänning vid Tullinge strand
Asfaltera parkeringsplats nedanför klätterväggen vid Tullinge strand
Trafikspeglar behövs på Bernströmsvägen och Flottiljvägen i Tullinge
Bygg ett utegym och en hundparkering mellan Mossvägen och Kärrspirevägen
Bygg en friidrottsanläggning bakom Alfa Laval
Gör Kyrkvärdsvägen i Tumba säkrare
Gör vägen förbi Rikstensskolan säkrare
Offentlig toalett nära Tullinge centrum
Bättre belysning omkring Kassmyraskolan
Sätt upp farthinder utanför Trädgårdsstadsskolan vid Katrinebergsvägen
Sätt upp farthinder på Katrinebergsvägen
Namnge gång- och cykelvägen mellan Tullinge torg och Banslätt
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Sätt upp farthinder i Tumba Villastad
Förbjud genomfartstrafik på Grödingevägen mellan Högbrinksvägen och Vattravägen
Sätt upp en fartkamera vid Harbrovägen
Gör en gångväg i backen vid Hamringevägen/Huddingevägen
Ta bort kravet på tillstånd för att ha höns i detaljplanerat område
Ploga en skridskobana på Tullingesjön,
Hundrastgård i Sankt Botvids väg och Norsborgsvägen
Sätt upp en skylt om Stenstoderna vid backen till Storvreten
Belysning över gång- och cykelbana i Fittja
Sätt upp papperskorgar för hundpåsar på Eklundshovsvägen/Hangarvägen
Spola is på tennisbanorna för skridskoåkning under vintern vid Maden
Grafräknare till alla gymnasieelever i Botkyrka
Sätt upp trafikljus i korsningen Huddingevägen/Flottiljvägen
Fler papperskorgar i Tullinge villastad/Trädgårdsstad
Belysning till lekparkerna i Norsborg
Farthinder på Segersjövägen i Uttran
Anlägg trottoar och gångväg på Strandvägen i Uttran
Bygg en läktare i Tullingehallen
Montera stoppljus/trafikljus vid befintligt övergångsställe på KP Arnoldssons väg 
Anlägg en bastu vid Dagvattenparken Maden,
Sätt upp en trappa mellan Elgentorpsvägen 27 och Tullingebergsvägen 2
Anlägg ett utegym vid Tullinge strand
Tillåt ungdomar att bo tillsammans med äldre på äldreboenden
Bygg en förskola i Solhöjden
Gör en gång- och cykelväg från Vårsta till Tegelvreten/Grödinge
Sätt upp bänkar vid Sunnanvägen i Tullinge,
Sätt upp farthinder vid Oxelvägen i Tullinge
Fräscha upp lekplatserna i Fittja,
Bygg ett bullerplank vid Förlikningsvägen i Alby
Bygg en ny skola i Hallunda
Fler parkeringsplatser i Riksten,
Bättre skyltning av hastigheten på Friluftsvägen i Riksten
Inför parkeringsförbud på Friluftsvägen i Riksten
Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter i Riksten
Installation av peglar för vattenståndsmätning i sjöarna Uttran och Utterkalven
Anordna hundrastgård i Broängen-Uttran
Avskaffa eldningsveckorna i Botkyrka kommun,
Hundrastgård i Broängen
Gör Hallundavägen säkrare
Inför mellanmål i alla skolor i Botkyrka
Bygg gångbana från Advokatbacken, Notariebacken och Rådmansbacken till Hallunda
Gör korsningen Dalvägen/Vattravägen säkrare
Ändra skoltider i Botkyrka
Sänk hastigheten till 30km/h på sträckan mellan Vattravägen 7-10
Gör en cykelbana mellan Tullinge station och Tumba
Fartgupp på Dymmelkärrsvägen
Namnbyte på orten Gamla Norsborg,
Farthinder/avsmalning Kanslivägen utanför förskola
Rensa sly och belysning vid Malmsjö skola
Vid Malmsjön - rensa strand och skapa stigar och promenadstråk



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

Förbjuda fyrverkerier för privatpersoner
Låna ut cyklar till medborgare
Utomhusgym längs med Hälsans stig 
Förslag om badbuss från Tumba Centrum till Sandviksbadet
Gör vägen säkrare på Grödingevägen, sträckan mellan Viktoriavägen och Sveavägen
Förbättra basketplan vid Tors väg i Norsborg
Barnvagnsanpassade trappor samt lekplats i Solhöjden
Korsningen Kanslivägen/Annabergsvägen saknar säkra trottoarer,
Förslag på planteringar i stället för parkeringar av bilar utanför utgång 1
Hallunda centrum
Belägga med konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken
Gångväg vid Hallunda tunnelbana
Medborgarförslag - Farthinder Flottiljvägen. Tullinge
Farthinder Hallundavägen och Tomtbergavägen
Gör hastighetsdämpande åtgärder på Solskensvägen-Tullingebergsvägen och
Parkhemsvägen- Alfred Nobels Allé
Bygg en fräsch lekpark mellan Örnsbergstigen och Örnsbergsvägen
Hundbadplats Tullingesjön
Gallring av trädbeståndet i Stenda
Anordna ett Skateboardområde längs Fågelviksvägen
Fritidsgård till Riksten
Lånecyklar i Tullinge
Parkering vid flygfältet Riksten
Gratis kollektiv transport efter skolan
Fritidsgårdar runt om i Riksten
En tredje fotbollsplan på Brantbrinks IP
Fler parkeringsplatser i Tullinge
Asfaltera vägen i Fittja m.m.
Sänka trottoarkanterna i Riksten vid förskolan Nova
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Bygg en rondell vid Grödingevägen / Gröndalsvägen i Tumba
Gör en bullermätning på Dalvägen mellan korsningen Skäcklingevägen
och Ekvägen
Gör en bullermätning mellan korsningar- Skäcklingevägen, Björkvägen
och Däldvägen
Bygg ett Bergianska växthus kring Hågelby
Hundrastgård i Tumba
Badbuss från Tumba till Sandviksbadet
Gör hastighetssänkande åtgärder till rondellen vid NibblevägenKatrinebergsvägen
Fler hallar i Botkyrka
Bygg ett köpcentrum i Tullinge
Bygg ett köpcentrum i Tullinge
Gör om fotbollsplan till ett utegym i Lövholmen
Gör i ordning stigen mellan Stockrosvägen och Dymmelkärrsvägen
Gör en multiplan med konstgräs vid Sylwanders väg,
Nio skäl att inte bygga flerfamiljshus mellan Banslätt och Tullingeskog
Förbättra gångstigen mellan Tullinge och Björnkulla
Bygg en lekplats i Solhöjden
Plantera träd/buskar vid Dalvägen mellan Vattravägen och St1- bensinstationen,
Inför parkeringsförbud på Prästhagsvägen i Tumba
Solskydd till förskolan Bäverhyddan
Bygg ett utegym vid tennisbanor i Tullinge
Bygg ett studiecenter i Botkyrka
Innebandyhall för FBI Tullinge Stars
Satsa på Ungdomscoacher
Hundrastgård vid allmänningen- Källvägen
Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske
Anlägg en promenadbrygga vid Tullingesjön
Gör ett övergångsställe från Nyängsvägen till Fagerlidsvägen
Gör hastighetsdämpande åtgärder vid Kärsby Bollplan i Norsborg
Bygg ett parkeringshus vid Tullinge station
Trottoar på Strövarvägen mellan Obos och Götenehus m.m.
Sänk hastighet till 30 km/timme på Bondgårdsvägen i Tumba
Skapa midjor på Bertheliusvägen
Övervakat övergångsställe Flottiljvägen – Skvattramsvägen
Ändra hastighetsbegränsning till 30km/tim på hela Vattravägen i Uttran
Fler parkeringsplatser vid Rikstens skola
Inrätta ett kulturreservat vid Göta landsväg, Hammarby och Botkyrka kyrka
Kontaktperson för ensamma äldre människor
Aktiviteter och mötesplats för äldre människor
Anlägg trottoar på Nibblebacken upp mot Mellanbergsvägen- Tullinge
Ställ högre krav på företag som bygger bostäder i kommunen
Bygg en utomhusbastu vid Stendalsbadet i Tullinge
Behov av kollektivtrafik till återvinningen
Plantera nya träd mellan Silverkronan och Lekparken i Tumba
Lokal för utlåning av sportartiklar
Anordna kollo/dagkollo på Sillvik
Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter i Tuna
Bättre snöröjning på cykelbanorna och trottoarerna i Tullinge
Anlägg en besöksparkering och sänk hastigheten vid vårdhem på Däldvägen



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

Plantera ett "Barnens träd" i Körsbärsparken i Tullinge
Lägg ner Mångkulturellt centrum
Botkyrka kommun bör inrätta en korruptions kommitté
WIFI nätverk i centrum, vid trafikpunkter och parker i Botkyrka kommun
Badplatsen och bryggan vid Solvägen, Tullinge Strand
Ramp till 4H-gården i Hågelbyparken
Bygg ett utegym på grönytan bredvid Mulleparken i Riksten
Revidera rutiner för flaggdagar,
Breddning och längsgående parkering vid klätterberget nedanför Örnberget, Tullinge Strand
Bygg en idrottsplats för friidrott vid Rikstens friluftsstad
Gör ett övergångsställe och farthinder vid finska skolan i Tumba
Bygg en lekpark vid Hirdvägen, Väpnarvägen, Lugnets väg och Norrskogsvägen i Norsborg 
Gör hastighetssänkande åtgärder på Hallundavägen mot Gullrandsväg och
Hammersta skolan i Norsborg
Kompletterande åtgärder invid nytt övergångsställe Hallundavägen 63-157
Bygg hinderbanor vid elljusspår och oanvända grönområden
Gör skolväg säkrare på Dymmelkärrsvägen i Tumba
Bygg farthinder vid övergångsställena vid Pildammsparken i Tullinge
Blomsterarrangemang – Katrinebergsvägen 98-104, Trädgårdsstaden
Hastighetskontroll i backen på Nibblevägen i Tullinge
Rondell eller rödljus i korsningen Hallundavägen-Tomtebergavägen vid Hallunda centrum
Upprätta samarbete mellan Botkyrka kommun och Stockholms stad gällande fritidsklubbar
Plantera träd vid Bondegårdsvägen, Munkhättevägen och Prästgårdsvägen för minska buller - Tumba
Sätt upp farthinder på Hallundavägen från SL-depån till Hammarstaskolan - Norsborg
Utveckla området vid Tullingestation
Bygga ramper och jordhopp i Tullinge för att cykla BMX
Förtursrätt i bostadskön för personer över 75 år,
Köp in svenskt kött inom kommunens verksamhet
Inrätta serviceplats till campingforden för att tömma gråvatten, fylla på färskvatten och anslutning till elstolpar i
Botkyrka
Bygg flera båtklubbar vid Tullingesjön
Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi
Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60
Spola grusplanen vid Kärsby vintertid för skridskoåkning
Bygg ett utegym vid tennisbanorna i Tullinge
Pysselverkstad i konsthallen i Fittja
Sätt upp staket runtom Borg skolan - Norsborg
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Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen vid Vitoriavägen, Geijersvägen/Tumba
Rusta upp boulebanor i Malmtorp- Grödinge
Anlägg en trappa för att göra tillgängligt i skogsområde norr om Oxelvägen/Tullinge
Minska personal inom Gata/parkenheten i Botkyrka kommun
Installera belysning- även underhålla ytan för återvinning vid friluftsvägen i Riksten
Fler parkeringsplatser för besökande och boende i Riksten
Farthinder på Stendalsvägen i Tullinge
Bygg dubbelfiligt på Hågelbyleden
Anlägg en plaskdamm i Riksten
Hundrastgård vid Vreta gårdsväg i Tumba
Sätt upp trafikljus vid rondellen Katrinebergsvägen och Södra Parkhemsvägen
Gör ett bullerplank nedanför Svalvägen och Trastvägen i Grödinge
Sätt upp staket runt lekplatserna i Tuna - Tumba
Saknas trottoar Nyängsvägen vid återvinningen Tullinge centrum,
Botkyrka behöver en handlingsplan för hur självmorden ska minska
Förslag om farthinder på Harbrovägen
Naturreservat Fårberget
Utveckla och renovera mötesplats i Tumba
Bygg en lekplats i Tullinge, marken mellan Elgentorpsvägen, Palettvägen, Tallstigen och Gärdsvägen
Bygg farthinder på Stendalsvägen i Tullinge
Fler cykelställ till Banslättskolan i Tullinge
Begränsa biltrafiken på Tullinge Strand vid klätterberget
Tillåt parkering bakom Tullingebergsskolan vardagar mellan kl. 17-07 ochhelger/röda dagar 00-24
Ordna belysning till vägsträckan mellan Karlsunds ridskola och Skanssundet
Anordna parkering med laddmöjlighet längs med Önnemovägen- Tullinge
Busshållplats på korsningen mellan Strandvägen och Norrbyvretsvägen – Uttran,
Farthinder på Dymmelkärrsvägen och Bokvägen vid rondellen- Tullinge,
Säkrare grindar till förskolan Bäverhyddans gård – Tullinge
Öppna Åvägen med hastighet till 30/km timme och farthinder - Tullinge
Fler papperskorgar och askkoppar till Botkyrkas busshållplatser samt fler återvinningsstationer för Hallundas
villaområden
Gör om Borg skolans grusfotbollsplan till konstgräsplan - Norsborg
Anordna hjärtstartare i skolornas gymnastikhallar
Satsa på E-sport inom kommunen
Inför ungdomsmottagning/arbetsförmedling istället fritidsgårdar för ungdomar mellan 16-22 år i Botkyrka

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



Förbättra basketplan i Riksten
Lekplats med flygplats/flygplans tema i Riksten
Utöka Hågelby barnparken med mer lekmöjligheter för mindre barn,
Satsa mer på källsortering och soptunnor i Botkyrka
Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till medborgare
Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för dataöverföring
Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
Tidning/hemsida som innehåller fördjupad information om vad som händer i Botkyrka kommun
Solcellsdrivna lyktstolpar till utegymmet vid Storvretsbadet
Kameraövervakning vid pendeltågets cykelparkering i Tullinge
Ordna fältassistenter för tryggare kvällar i Tullinge



UBAB, KOFN, SBN KF KF 2018-01-25

KLF KF KF 2018-01-25
KLF KF KF 2017-12-19
KLF, MHN, UBAB KF KF 2018-01-25

SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SOC, BOBY KF KF 2017-06-20

SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anmäldes)

KOFN, SBN KF KF 2018-01-25
SBN KF 2017-06-20 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-20 (Svar anmäldes)
KF KF 2017-12-19
SBN KF 2017-04-27 (Svar anmäldes)

KLF KF KF 2018-02-22
SBN KF 2017-06-20 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-04-27 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN  KF 2017-12-19 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN Besvarad genom KS/2016:628 
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-04-27  (Svar anmäldes)

SBN, KOFN KF KF 2017-11-23
SBN, KOFN KF KF 2017-11-23

SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anäldes)
SBN KF 2017-06-20 (Svar anäldes)
SBN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)



SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-10-26 (Svar anmäldes)
MHN KF 2017-05-23 (Svar anmäldes)

SBN, KOFN KF KF 2017-06-20
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)

SBN, KOFN KF KF 2017-12-19
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
KOFN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
UN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)

SBN, KOFN KF KF 2018-01-25
SBN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
KOFN KF 2017-09-28 (Svar anmäldes)
VON KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
UN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-10-26 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-10-26 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-10-26 (Svar anmäldes)
UN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-12-19 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-12-19 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-12-19 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-10-26 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-01-25 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
UN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2017-12-19 (Svar anmäldes)
UN KF 2017-11-23 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-01-25 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-01-25 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)



SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-01-25 (Svar anmäldes)
KOFN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-01-25 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
KOFN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
KOFN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)
SBN KF 2018-03-22 (Svar anmäldes)

KS KF KF 2019-06-19
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
KOFN
KOFN Beslutad 2017-10-11 KOFN
SBN SBN 2017-08-29 § 276
KOFN Beslutad 2017-10-11 KOFN
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31

SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31

KOFN Svar anmäldes KF 2018-04-26
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-04-26
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31

SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
KOFN Beslutad 2018-03-26 KOFN
KOFN Svar anmäldes KF 2018-04-26
MHN Svar anmäldes KF 2018-04-26
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
UN Svar anmäldes KF 2018-04-26
KOFN Svar anmäldes KF 2018-04-26
KOFN Svar anmäldes KF 2018-06-19
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31



SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31

SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31

SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31

KOFN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-06-19
KOFN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-06-19
KOFN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
KOFN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-06-19
KOFN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-06-19
KOFN Svar anmäldes KF 2018-06-19
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
SBN Svar anmäldes KF 2018-05-31
UN Svar anmäldes KF 2018-06-19
KOFN Svar anmäldes KF 2018-06-19
KOFN Svar anmäldes KF 2018-06-19
KOFN Svar anmäldes KF 2018-06-19
AVUN Svar anmäldes KF 2018-06-19
SBN Svar anmäldes KF 2018-06-19
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Svar anmäldes KF 2018-09-27
SBN Savaranmäldes till KF 2018-05-31

SBN, KOFN KF Behandlades KF 2018-10-25
VON Svar anmäldes KF 2018-10-25
VON Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
KOFN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
KOFN Svar anmäldes KF 2018-10-25
KOFN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25



SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-10-25
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-11-22
SBN Svar anmäldes KF 2018-12-18

KS KF KF 2019-01-31, § 15
KS KF KF 2019-01-31, § 14
KS KF KF 2019-01-31, § 13
KS KF KF 2019-01-31  §12
SBN, KOFN KF KF 2019-01-31, § 11

TEN
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KS KF
SBN
KOFN
SBN
SBN
SBN

SBN
KOFN
SBN
SBN
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KS KF
KS KF

SBN, KOFN KF
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KOFN
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SBN
SBN
SBN
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SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
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SBN
MHN
VON 
SBN
SBN

SBN
TEN
SBN
SBN
SBN
SBN
TEN
SBN
SBN

KOFN
KOFN
KOFN
SOCN

KOFN
KOFN
SBN
SBN
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SBN
SBN
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KOFN
SBN KF 2019-10-24

KS KF KF 2019-10-24
KS KF KF 2019-10-24
KS KF KF 2019-10-24
KS KF KF 2019-10-24
KS KF KF 2019-10-24
KS KF KF 2019-10-24
KS KF KF 2019-10-24

SBN
KS KF KF 2019-12-17
KS KF KF 2019-12-17











Samhällsutveckling, 
Samhällsutveckling, 
Demokrati och kansli 
Kommunikation- och digitaliseringsenheten, 

Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21

Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
Svar anmäldes KF 2019-02-21
2019-04-25
2019-04-25
Avskrivs p g  a dubblett

Svar anmäldes KF 2019-04-25
Svar anmäldes KF 2019-04-25
Svar anmäldes KF 2019-04-25
Svar anmäldes KF 2019-04-25
Svar anmäldes KF 2019-04-25
Svar anmäldes KF 2019-04-25



Svar änmäldes KF 2019-01-31
Svar änmäldes KF 2019-01-31
Svar änmäldes KF 2019-01-31
Svar änmäldes KF 2019-01-31
Svar änmäldes KF 2019-01-31
Svar änmäldes KF 2019-01-31
Svar änmäldes KF 2019-01-31
Svar änmäldes KF 2019-01-31
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF2019-01-31
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-05-23
KF 2019-06-18

Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig



Hågelbyparken AB
Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig

Förvaltningen har yttrat sig
Förvaltningen har yttrat sig



Ombudgeteringar från 2019 till 2020, årliga investeringar Bilaga 1
belopp i tkr
Nämnd/ förvaltning projekt Ändamål Budget- Yrkad Förslag

avvik ombudg
Kommunstyrelsen 2 278 398 398

3005 Digitalisering, taligenkänning och  2 278 398 398
app fysisk aktivitet för barn

Teknisk nämnd Summa 5 200 5 200 5 200
3036 Buss 944 2 000 2 000 2 000
3038 Buss 941 1 500 1 500 1 500
3214 Filmbuss Obj. 30789 700 700 700
3275 Redskapstraktorer 1 000 1 000 1 000

Samhällsbyggnadsnämnd Summa 1 045 1 045 1 045
3721 Kartsystem inklusive webbkarta 979 979 979
3712 Centrala gång och cykelstråket  66 66 66

Hallunda/Norsborg

Kultur- och fritidsnämnd Summa 363 363 363
3044 Musikhuset Norsborg inventarier/ 363 363 363

upprustning

SUMMA TOTALT 8 886 7 006 7 006
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§ 52
Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsens 
övergripande ansvar (KS/2020:72)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den kommunövergripande 
internkontrollplanen för 2019.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen antar årligen en kommunövergripande internkontrollplan som ingår 
som en del i kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsansvar. För 2019 innehöll 
internkontrollplanen 13 kontrollmoment fördelade på områdena ekonomi, upphandling, 
HR och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen föreslog respektive nämnd att ta in de 
13 kontrollmomenten i sina internkontrollplaner. Dessa är kontrollmoment utöver 
nämndernas egna risk- och väsentlighetsbedömda kontrollmoment. Uppföljningen av 
den kommunövergripande internkontrollplanen ska enligt kommunens riktlinje för 
budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll beslutas av kommunstyrelsen i 
samband med kommunens årsredovisning.

Resultaten av uppföljningen är överlag betydligt bättre jämfört med 2018. Nästan 85 % 
av kontrollerna 2019 visar gott (grönt) eller godtagbart (gult) resultat, jämfört med bara 
drygt 60 % året innan. Två av de kontrollmoment som uppvisar tydligast förbättring är 
representation och rehabilitering. Nedan följer korta redogörelser för de kontrollmoment 
vars resultat sticker ut och i förekommande fall förslag på åtgärder med anledning av 
resultaten.

Kontrollmomentet avseende representation, kurser och konferenser uppvisar en klar 
förbättring jämfört med tidigare år. Ingen nämnd har längre resultatet "Ej godtagbar" 
och ifjol hade ingen nämnd resultatet "God", vilket sex nämnder nu har. En 
delförklaring till det bättre resultatet kan vara att bedömningsmetoden för 
kontrollmomentet har förändrats något till 2019, men förvaltningarna har under året 
arbetat aktivt med att förbättra hanteringen av fakturor avseende representation, kurser 
och konferenser. Även fortsättningsvis behöver nämnderna aktivt arbeta för att 
säkerställa kunskap om kommunens riktlinjer för representation hos beställare och 
attestanter.
Kontrollerna avseende direktupphandling uppvisar genomgående dåligt resultat. 
Granskningarna visar på att brister finns och att vidtagna åtgärder från 
upphandlingsenheten och förvaltningarna inte har givit önskat resultat. Andra 
delförklaringar till det genomgående bristfälliga resultatet är att bedömningsmetoden för 
kontrollmomentet har visat sig till viss del ge missvisande resultat samt att kommunens 
interna riktlinjer för upphandling och inköp är striktare än vad lagstiftningen kräver. 
Både bedömningsmetoden och riktlinjerna kommer revideras under 2020. Om dessa 
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åtgärder inte visar sig tillräckliga kan arbetet med direktupphandlingar i kommunen 
behöva ses över. Många medarbetare som idag är utsedda att göra direktupphandlingar 
gör det allt för sällan och har därför bristande erfarenhet av arbetsuppgifterna.

Kontrollmomentet rehabilitering vid upprepad korttidsfrånvaro, som granskar att 
dokumentation görs i därför avsett system när en medarbetare har upprepad 
korttidsfrånvaro, visar betydligt bättre resultat jämfört med 2018 för kommunen som 
helhet. Resultatet har förbättrats från 42 % till 64 % av de berörda medarbetarna. 
Fortfarande visar dock kontrollerna på vissa brister i rutinen och att ett fortsatt 
förbättringsarbete krävs.

Kontrollmomentet chefsintroduktion har inte genomförts efter beslut på 
kommunövergripande nivå. Anledningen är att den beslutade kontrollmetoden (närvaro 
på chefsintroduktionen) inte bedömdes lika relevant som tidigare på grund av 
grundläggande förändringar i kommunens chefsintroduktion. Tidigare bestod 
chefsintroduktionen av längre fördjupningsblock inom olika ämnesområden, exempelvis 
ekonomi och HR. Sedan hösten 2018 är dessa utbytta mot en ”Välkomstdag”, som 
innehåller kortare övergripande information om respektive ämnesområde. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kontroll av närvaro på ”Välkomstdagen” 
inte ger en tillräckligt bra indikation på om chefer har fått tillräcklig information för att 
klara sitt chefskap och därför har kontrollen inte genomförts. Detta betyder dock inte att 
frågan är oviktig.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-01-30.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget.
_____  
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