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Sammanträdesprotokoll för kommunstyrelsen 
Datum och tid: 2021-10-04 kl. 16:00-16:40 

Plats: 
Kommunalhuset i Tumba, plan 2, sammanträdesrum Stange 
alternativt digitalt deltagande via Microsoft Teams 

 
Utses att justera: Gabriel Melki (S) 

Stina Lundgren (M) 
Datum och tid för 
justering: 2021-10-08, kl. 17:00 
Plats för justering: Digital justering 

 
    
Sekreterare:  §§ 150 - 175 
 Jesper Dahl  
   
Ordförande:   
 Ebba Östlin (S)   
   
Justerare:   
 Gabriel Melki (S) Stina Lundgren (M) 
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.  

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 
Nämnd Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021  2021-10-04  
Anslaget den Nedtas den 

2021-10-09 2021-11-01 
Förvaringsplats för protokollet  

Process: 1.1.2.1 - Hantera styrelseprocess med 
underprocesser  
Dnr: KS/2020:00606 
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Närvarolista  
Ledamöter 
Ebba Östlin (S), ordförande  
Gabriel Melki (S), 1:e vice ordförande  
Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande  
Emanuel Ksiazkiewicz (S) ersättare för ordinarie ledamot Marcus Ekman (S) 
Lena Ingren (S) ersättare för ordinarie ledamot Tuva Lund (S) 

Willy Viitala (M) 
Anders Thorén (TUP)  
Carl Widercrantz (TUP) 
Martin Inglot (SD) 
Anne Rosensvärd (SD)  
Mats Einarsson (V) 
Stefan Dayne (KD) 
Ing-Marie Viklund (L)  
Deniz Bulduk (MP) ersättare för ordinarie ledamot Niklas Gladh (MP) 
Dag Ahlse (C) 
 
Ersättare 
Robert Aslan (S) 
Kia Hjelte (M) 
Yngve R K Jönsson (M)  
Camilla Jägemalm (TUP) 
Karin Nakamura Lindholm (TUP) 
Östen Granberg (SD) 
Lars Holmberg (SD) 
Kerstin Amelin (V) 
Yusuf Aydin (KD) 
Caroline Blom (KD) 
Lars Johansson (L)  
 
 
Övriga deltagare 
Leif Eriksson, kommundirektör  
Helena Karlsson, bitr. kommundirektör  
Pernilla Vera Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör  
Karin Jöback, tf kanslichef  
Jesper Dahl, kommunsekreterare 
Håkan Hultgren, kommunsekreterare 
Nadina Rosengren, pol.sek  
Melissa Besara, pol.sek 
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Benita Hägg, pol.sek  
Fanny Svenneke Åsberg, pol.sek  
Andreas Froby, pol.sek  
Roslana Cederhage, pol.sek 
Anne-Marie Carlson-Estrada, pol.sek 
Max Möllerström, pol.sek 
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Innehållsförteckning  

 
Beslutas av kommunstyrelsen    

Delårsrapport 2 2021 - kommunstyrelsen § 150/2021 
Beslutas av kommunfullmäktige  
Delårsrapport 2 2021 - kommunen § 151/2021 
Beslut om antagande av reviderad förbundsordning för 
Södertörns brandförsvarsförbund 

§ 152/2021 

Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden till följd 
av pandemin 

§ 153/2021 

Tilldelning av medel till socialnämnden för arbetet med 
kriminella personer som vill ändra livsstil 

§ 154/2021 

Botkyrkas del av extra tillskott till den statliga skolmiljarden 
2021 

§ 155/2021 

Beslut att två uppdrag i Mål och budget 2021 med 
flerårsplan 2022 - 2024 utgår tills vidare 

§ 156/2021 

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 
9117 - Rotemannen 

§ 157/2021 

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 
9118 - Hallunda centrum 

§ 158/2021 

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 
9183 - detaljplan 3 Riksten 

§ 159/2021 

Godkännande av slutredovisning av exploateringsprojekt 
9171 - Synemannen 

§ 160/2021 

Översyn av nämndorganisationen (UNO) inför 
mandatperioden 2022-2026 

§ 161/2021 

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021 § 162/2021 
Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar § 163/2021 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda 

§ 164/2021 

Fortsättning av beslutas av kommunstyrelsen  
Riktlinjer för distansarbete § 165/2021 
Implementering av visselblåsarfunktion § 166/2021 
Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

§ 167/2021 

Antagande av överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet 

§ 168/2021 

Avrop av medel från kommunstyrelsen för utveckling av 
natur- och kulturupplevelser i Hågelby 

§ 169/2021 
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Avrop av medel från kommunstyrelsen för 
fosforundersökning i sjön Uttran 

§ 170/2021 

Rekvirering av statsbidrag för sociala insatser för barn och 
unga i utsatta områden 

§ 171/2021 

Rekvirering av statsbidrag till kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden 

§ 172/2021 

Avsägelser och fyllnadsval 2021-10-04 § 173/2021 
Delegationsärenden 2021-10-04 § 174/2021 

Anmälningsärenden 2021-10-04 § 175/2021 
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§ 150 
 

 

Delårsrapport 2 2021 - kommunstyrelsen KS/2021:00517 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2021. 
 
Sammanfattning 
 

Verksamhet 
 (i miljoner kronor) Bokslut 2020 Utfall 

period 2021 
Budget 

2021 
Prognos 

helår 2021 
Avvikelse 

2021 

Intäkter (+) 175,4 145,2 170,0 224,8 54,8 

Kostnader (-) -509,9 -324,9 -504,2 -556,0 -51,8 

Netto (+/-) -334,5 -179,7 -334,2 -331,2 3,0 

Nettoinvesteringar (+/-) -4,2 -0,9 -12,8 -5,0 7,8 

Kommunstyrelsens prognos visar på ett förväntat överskott på 3 miljoner 
kronor (mnkr) vilket motsvarar ca 0,6% av bruttobudgeten. Överskottet är 
till största delen av engångskaraktär. De 2,5 mnkr som fanns avsatta för nya 
arbetsformer vid ett nytt kommunhus används inte. Vidare har restriktioner 
och omprioriteringar med anledning av Coronapandemin inneburit att 
dialogkommissionens medel inte förbrukas fullt ut och väntas lämna ett 
överskott på 0,6 mnkr. Digitaliseringsfonden beräknas lämna ett överskott 
på 1,5 mnkr. Detta beror på en omställning som innebär att användandet av 
fondmedel riktas mot satsningar över tid snarare än små och tillfälliga 
projekt. 

I prognosen ingår att delar av det förväntade överskottet används för 
åtgärdsbehov som uppstått under året men som inte ryms inom ordinarie 
budget. I huvudsak är det påskyndande av implementering och 
vidareutveckling av Public 360 vilket förväntas få positiva effekter för hela 
kommunorganisationen. Genom att prioritera detta redan under hösten 2021 
kommer kommunledningsförvaltningen att tidigarelägga kostnader för 
kommande år. Även processförbättringar avseende upphandling, rekrytering 
samt budgetering samt tillfällig förstärkning av kompetens inom 
redovisning föreslås prioriteras i mindre omfattning.  

Åtgärderna prioriteras löpande utifrån utfall av ovan nämnda 
prognostiserade överskott.  

Uppföljning mål och mått 
Kommunstyrelsen har bidragit i god utsträckning till att Botkyrkaborna har 
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egenmakt genom samverkan med civilsamhället, näringslivet samt genom 
våldsförebyggande arbete. Därutöver har planerade informationskampanjer 
genomförts kopplat till skola, tillväxt och trygghet samt omfattande 
kommunikationsinsatser pågått gällande pandemin och Kagghamra. 

Vidare har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att 
Botkyrkaborna är trygga genom insatser för att öka trivseln genom att 
utveckla stadsmiljön i exempelvis Fittja samt genom kameraövervakning. 
Via Effektiv Samordning för Trygghet samt Våldpreventivt centrum pågår 
insatser fortlöpande för att skapa ett tryggare Botkyrka. 

Fortsatt har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att 
Botkyrkaborna har ökad livskvalitet. Detta genom insatser för ökad 
variation i bostadssammansättningen samt genom att ställa om och bli mer 
klimatsmarta gällande aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp såsom 
samlad varudistribution samt insatser för ökat resande med kollektivtrafik. 

Slutligen har kommunstyrelsen bidragit i godtagbar utsträckning till att 
kommunens organisation är resurseffektiv. Detta utifrån att ha fokus på att 
utveckla digitala tjänster till medborgare samt genom att effektivisera och 
digitalisera administrativa processer. 

Den samlade bedömningen är således att kommunstyrelsen i god eller 
godtagbar utsträckning bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Det 
finns dock en viss osäkerhet kopplat till den pågående pandemin och de 
restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Nämnden och 
förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med att prioritera, ställa om arbetssätt 
samt hitta nya, ofta digitala, lösningar i syfte att säkerställa att planerade 
aktiviteter genomförs i enlighet med plan och genom detta bidra till god 
måluppfyllelse. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-15. 
 

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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§ 151 
 

 

Delårsrapport 2 2021 - kommunen KS/2021:00210 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari 

– augusti 2021 enligt 11 kapitlet 16 § kommunallagen. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar medge vård- och omsorgsnämnden att 
omfördela 1 miljon kronor från investeringsanslaget för trygghetslarm 
till investeringsanslaget för inventarier. 

 
Sammanfattning 
Delårsrapport 2 2021 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från 
respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd 
övergripande uppföljning och analys. Samhällsbyggnadsnämnden och 
teknik- och fastighetsnämnden har inte beslutat om sina delårsrapporter 
innan ärendet skickats ut till kommunstyrelsen. 
 
Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslags-
ärenden. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, 2021-
09-23, med tillhörande delårsrapport. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Särskilt yttrande 
Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK 
Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, som biträds av Anders Thorén 
(TUP), bilaga 1. 
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§ 152 
 

 

Beslut om antagande av reviderad förbundsordning för 
Södertörns brandförsvarsförbund KS/2021:00367 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad förbundsordning för 
Södertörns brandförsvarsförbund med ikraftträdande 2022-01-01. 
 
Sammanfattning 
I den förbundsordning som gäller för Södertörns brandförsvarsförbund 
saknas reglering av hur självrisken ska fördelas mellan 
medlemskommunerna för det fall en kommun begär ersättning enligt lagen 
om skydd mot olyckor. Förbundsdirektionen har därför föreslagit ett tillägg i 
förbundsordningen som reglerar detta. 
 
Ändringen behöver fastställas av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
05-20. 
 
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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§ 153 
 

 

Tilldelning av medel till kultur- och fritidsnämnden till följd 
av pandemin KS/2021:00630 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 
1. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 

1 700 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) 
har till sitt förfogande, för att alla föreningar under oktober, november 
och december 2021 kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och 
möteslokaler. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 
1 655 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) 
har till sitt förfogande, för att samtliga bidragsberättigade föreningar 
som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen kan ansöka om 
hyresstöd för oktober, november och december 2021, mot avräkning av 
redan beviljat hyresstöd för samma period. 
 

3. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 
900 tkr från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr KS/2020:00226) 
har till sitt förfogande, för att teckna tilläggsavtal med ideella 
kulturaktörer med vilka kommunen har befintliga avtal, som är beroende 
av egna intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar och 
kurser. 
 

4. Kommunfullmäktige beviljar att medlen kan disponeras fritt mellan 
beviljade insatser enligt beslutspunkt 1–3. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden stöttar föreningar i Botkyrka kommun med 
föreningsbidrag 
 
Inställda aktiviteter till följd av pandemin har inneburit att flera av 
Botkyrkas föreningar tappat både medlemmar och intäkter, vilket riskerar 
föreningarnas fortlevnad på kort och lång sikt. Under hösten har företrädare 
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för kultur- och fritidsnämnden haft dialog med ett flertal lokala föreningar, 
som då lyft behovet av särskilt stöd för att komma på fötter och kunna 
återstarta ordinarie verksamheter när pandemirestriktionerna lättas. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för det lokala föreningslivet att kunna 
återstarta sina verksamheter efter pandemin föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige från de medel som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr 
KS/2020:00226) har till sitt förfogande, tilldelar kultur- och fritidsnämnden: 
 

• 1 700 tkr för att alla föreningar under perioden oktober-december 
2021 kostnadsfritt kan hyra kommunens anläggningar och 
möteslokaler,  

• 1 655 tkr för att samtliga bidragsberättigade föreningar som hyr 
verksamhetslokaler av annan part än kommunen kan ansöka om 
hyresstöd för perioden oktober-december 2021 samt  

• 900 tkr för att teckna tilläggsavtal med ideella kulturaktörer med 
vilka kommunen har befintliga avtal, som är beroende av egna 
intäkter vid evenemang, föreställningar, lokalbokningar och kurser.  

 
Den totala tilldelningen från de medel som kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige enligt särskild skrivning i Mål och Budget 2021 (dnr 
KS/2020:00226) har till sitt förfogande uppgår därmed till 4 255 tkr. 
Kommunfullmäktige beviljar att medlen kan disponeras fritt mellan 
beviljade insatser enligt beslutspunkt 1–3. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27.  

 
Yrkanden 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
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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Protokollsanteckningar 
Stina Lundgren (M) anför till protokollet att det är viktigt att stötta 
föreningar som drabbats av pandemin. Alla föreningar verkar dock inte ha 
drabbats och alla verkar inte ha äskat för medel när man läser ärendet. 
 
Vi moderater stödjer gärna att barn och unga samt funktionshindrade och 
seniorer får stöd till lokalhyra om behovet finns och eftersöks. Vi 
återkommer med ett yrkande till kommunfullmäktige på att vuxna inom 
etniska föreningar inte ska ingå i stödet. 
 
Robert Aslan (S) anför till protokollet att han vid yrkanderätt hade han yrkat 
bifall till ordförandeförslaget. Därutöver anför Robert Aslan (S) att ska vi 
göra en hyreslättnad för våra föreningar i Botkyrka  
så måste det vara lika för alla föreningar. Det säger juridiken. 
Vill också poängtera att även i de så kallade etniska föreningarna,  
så finns det ju barn, unga, funktionsnedsatta och seniorer. 
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 21297SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 13[49]   

Kommunstyrelsen 2021-10-04 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

§ 154 
 

 

Tilldelning av medel till socialnämnden för arbetet med 
kriminella personer som vill ändra livsstil KS/2021:00622 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilldelning om 6 miljoner 
kronor från de medel som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt 
särskild skrivning i mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2025 har till 
sitt förfogande. 

 

Sammanfattning 
Den politiska plattformen för 2019-2022 utgår från åtta problemområden   
som alla grundar sig i segregationens negativa effekter. Kriminalitet och de 
kriminella organisationernas påverkan på samhället adresserades inom 
problemområde fem. I samband med att Encrochattarna knäcktes av polisen 
och de åtal som därefter följde skapade även det förutsättningar för fler 
avhopp. För att möta upp unga som lever ett kriminellt liv och motivera 
unga att lämna det ges socialnämnden ett ramhöjande anslag om 6 miljoner 
kronor, från kommunstyrelsens disposition, i syfte att ta fram ett resursteam.  
 
Resursteamet kommer initialt bestå av åtta tjänster., varav fem erfarna 
socialsekreterare som ska förstärka i de enheter som arbetar med kriminella 
unga, unga vuxna och vuxna över 25 år, samt tre tjänster som ger riktade 
insatser till målgruppen. De kommer snabbt kunna ge stöd till olika delar av 
socialtjänsten som kommer i kontakt med unga som befinner sig i eller i 
anslutning till en kriminell livsstil. De fem socialsekreterare som 
Resursteamet ska bestå av kommer att specifikt fokusera på kriminella som 
vill hoppa av sin livsstil eller där socialtjänsten behöver ingripa med 
tvångslagstiftning.  
 
De som rekryteras är erfarna utredare med erfarenhet av målgruppen, det 
vill säga att kommunen söker specialister. Två tjänster är samordning i 
sociala insatsgrupper för personer över 18 år. En tjänst är familjebehandlare, 
fokus unga kriminella från 13 år. Tjänsterna förstärker befintliga enheter 
som arbetar med insatser för målgruppen. De nya tjänsterna kommer att 
samarbeta med polis, kriminalvård med flera inom kommunens plattform 
Våldspreventivt centrum. 
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Ordföranden redogör för ärendet i ordförandeförslag 2021-09-22. 
 
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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§ 155 
 

 

Botkyrkas del av extra tillskott till den statliga 
skolmiljarden 2021 KS/2021:00151 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden en tilläggsbudget 

på 2 600 000 kronor. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskottet i punkten ovan 
genom Botkyrkas del av det extra generella statsbidraget 
(Skolmiljarden). 
 

Sammanfattning 
I december 2020 beslutade regeringen att tillfälligt förstärka det statliga 
stödet till skolväsendet med en miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är 
att ge kommunerna förutsättningar för att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till trots rådande pandemi.  
 
Skolverket har betalat ut statsbidraget vid två tillfällen, i februari och i juni. 
Under våren 2021 beslutade kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden en 
tilläggsbudget på 10 500 000 kronor vilket motsvarar det ökade generella 
statsbidraget. 
  
När regeringen ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 
beslutade de också tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. 
Botkyrka kommuns del av det extra tillskottet uppgår till 2 600 000 kronor. 
 
Fördelning till kommunerna sker proportionellt utifrån antalet barn och unga 
i åldrarna 6 - 19 år i kommunen.  
 
Bidraget behöver kommunerna inte ansöka om utan det betalas ut till alla 
kommuner. Varje kommun bestämmer själv hur pengarna ska användas för 
att trygga barnens rätt till utbildning. Pengarna ska användas till insatser i 
kommunala och fristående skolor. Kommunens bidrag till enskilda 
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27.  
 
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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§ 156 
 

 

Beslut att två uppdrag i Mål och budget 2021 med 
flerårsplan 2022 - 2024 utgår tills vidare KS/2021:00189 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att följande uppdrag i Mål och budget 2021 
med flerårsplan 2022 - 2024 utgår tills vidare; 

 
1. Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och 

fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är 
lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram 
förslag till sådana hyror.  
 

2. För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar 
i den kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att 
lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022. 

 
Sammanfattning 
I Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024 har 
kommunfullmäktige gett ett flertal uppdrag riktade till en eller flera 
nämnder. Nämnderna ska i särskilda ärenden rapportera respektive uppdrag 
till kommunstyrelsens budgetberedning senast september 2021.  
Två av dessa uppdrag föreslås utgå tills vidare vilket innebär att nämnderna 
inte behöver lämna in några rapporter. 
 
De uppdrag som avses är; 

• Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det 
är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta 
fram förslag till sådana hyror.  

• För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med 
lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen får samtliga 
nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och 
med 2022. 
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Syftet med funktions-/alternativt kategorihyror är att den som är 
budgetansvarig ska betala mindre om verksamheten bedrivs i en gammal 
och mindre funktionell verksamhetslokal jämfört med en nyproducerad 
lokal. Funktions-/ eller kategorihyra är inom flera verksamheter en 
förutsättning om lokalhyra ska läggas ut på enhetsnivå.   
 
Flertalet nämnder hanterar idag samtliga lokalhyror på central- eller 
verksamhetsnivå. Det för att kunna styra och effektivisera nyttjandet av hela 
lokalbeståndet inom respektive verksamhet. Anledningen till att uppdragen 
utgår är att några berörda nämnder behöver mer tid att analysera vilka 
konsekvenser det kan få om hyrorna läggs ut på varje enskild enhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27. 
 
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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§ 157 
 

 

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 
9117 - Rotemannen KS/2021:00623 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 
9117 - Rotemannen. 
 
Sammanfattning 
Syfte och mål med projektet var att upprätta förslag till detaljplan och/eller 
detaljplaner som stämmer överens med dagens användning av området 
Rotemannen/Subtopia, men som samtidigt främjar områdets framtida 
utveckling. Detaljplanearbetet är nu vilande, men en markanvisning för de 
obebyggda delarna samt eventuellt fastigheten Rotemannen 6 förbereds nu.  
 
Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att 
genomföras enligt de förutsättningar som angavs vid projektstart.  
 
Eftersom projektet har avbrutits i detaljplaneskedet har inte projektmålet 
uppfyllts. Tidplanen enligt projekt-PM daterat 2006-12-06 var att 
detaljplanen skulle vinna laga kraft under 2008. Samråd för detaljplanen 
skedde under 2011.  
 
Projektets budget för planskedet är ett netto på -1 750 000 kronor. Utfall för 
planskedet är ett netto på -1 640 000 kronor. Av detta avser -17 000 kronor 
VA. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger upphov till framtida 
driftkonsekvenser. De kostnader och intäkter som upparbetats i projektet 
kommer dock att aktiveras och falla ut i kommunens resultat för år 2021.  
 
Det bedöms fortfarande möjligt att starta upp och genomföra ett 
exploateringsprojekt på platsen, men då bör ett nytt projekt startas upp med 
den exploatör som anvisas marken. Detta för att ett nytt ramavtal kommer 
att krävas och beslut om budget samt att mål för projektet bör utgå från det 
nya projektets förutsättningar. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27. 
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Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 14. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd 
tjänsteskrivelse i detta ärende. 

 
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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§ 158 
 

 

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 
9118 - Hallunda centrum KS/2021:00624 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 
9118 - Hallunda centrum. 
 
Sammanfattning 
I projektet har ett förslag till detaljplaneprogram tagits fram och varit ute på 
samråd, men inget planarbete har startats upp. Projektet föreslås avslutas 
eftersom det inte längre är planerat att genomföras enligt de förutsättningar 
som angavs vid projektstart. För närvarande pågår ett annat uppdrag för 
Hallundavägen. Det är framtagande av program för Hallundavägen och pro-
gramhandlingen har precis varit ute på samråd. Projektets budget för 
planskedet är ett netto på -1 500 000 kronor. Utfall för planskedet är ett 
netto på – 1 628 000 kronor. Inga investeringar har gjorts i projektet som ger 
upphov till framtida driftkostnader. De kostnader och intäkter som har 
upparbetats i projektet kommer dock aktiveras och falla ut i kommunens 
resultat för år 2021. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 156. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd 
tjänsteskrivelse i detta ärende. 
 
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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§ 159 
 

 

Godkännande av slutredovisning för exploateringsprojekt 
9183 - detaljplan 3 Riksten KS/2021:00625 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 
9183 - detaljplan 3 Riksten. 
 
Sammanfattning 
I exploateringsprojektet ingick att uppföra cirka 300 bostäder, en ny F-9 
skola, en ny förskola samt utbyggnation av allmänna anläggningar i form av 
gator, parker och vatten och avlopp (VA).  
 
Projektet bedöms ha uppnått nyttomålen samt projektmålen. Projektet höll 
den tidplan som fanns för plan- och genomförandeskedet. Under 2021 gick 
kommunen och exploatören igenom det exploateringsavtalet. Frågor i 
enlighet med avtalet klargjordes och överenskommelse träffades.  
 
Kommunstyrelsen gav i april 2008 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ett förslag till detaljplan för den tredje etappen inom Rikstens 
friluftsstad. Kommunfullmäktige antog 2011-04-28, § 58, detaljplanen samt 
godkände exploateringsavtalet för Riksten detaljplan 3.  
 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat ansvar och åtaganden mellan 
kommun och exploatören Riksten Friluftsstad AB för genomförandet av 
detaljplanen.  
 
Samtliga bostäder är utbyggda och inflyttade. De allmänna anläggningarna 
är färdigställda. Skolan, Rikstenskolan, hade skolstart höstterminen 2013 
och kan ta emot 700 elever. Ett vård- och omsorgsboende som drivs i privat 
regi är även uppfört inom området.  
 
Driftskostnader avseende underhåll av gator och parker har ökat med 580 
000 kronor för samhällsbyggnadsnämnden, vilket var i enlighet med den 
budget som kommunfullmäktige antagit.  
 

Comfact Signature Referensnummer: 21297SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 23[49]   

Kommunstyrelsen 2021-10-04 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

Kapitalkostnaderna beräknas till 600 000 kronor enligt de nya reglerna för 
komponentavskrivning. I budget beräknades kapitalkostnaderna till 1 212 
000 kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 157. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd 
tjänsteskrivelse i detta ärende. 
 

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

  

Comfact Signature Referensnummer: 21297SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 24[49]   

Kommunstyrelsen 2021-10-04 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

§ 160 
 

 

Godkännande av slutredovisning av exploateringsprojekt 
9171 - Synemannen KS/2021:00626 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen för exploateringsprojekt 
9171 - Synemannen. 
 
Sammanfattning 
Syftet med projektet var att ta fram ett förslag till detaljplan och pröva 
möjligheten för ny bostadsbebyggelse med 14 villor och 27 radhus, 
alternativt 54 lägenheter, inom fastigheterna Synemannen 1 och del av Alby 
15:32 i anslutning till Tingsvägen i Alby.  
 
Marken anvisades till Villamarken exploatering i Stockholm AB och 
ramavtal samt plankostnadsavtal tecknades år 2014.  
 
Under planarbetet ändrade kommunen omfattning/inriktning och kommunen 
önskade få till fler bostäder längs Tingsvägen. Vid bokslutet 2015 anges att 
projektets omfattning är cirka 300 bostäder. Planarbetet har varit vilande 
sedan 2016 och optionen i ramavtalet har gått ut.  
 
Projektet föreslås avslutas eftersom det inte längre är planerat att 
genomföras enligt de förutsättningar som angavs i ramavtalet samt med den 
exploatör som avtal har tecknats med. Eftersom projektet avbryts i 
detaljplaneskedet och inte kommer att genomföras har inget av projektets 
mål uppfyllts.  
 
Projektets budget för planskedet är ett netto på -200 000 kronor. Utfall för 
planskedet är ett netto på + 13 870 kronor 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-14, § 158. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för förslag till beslut i bilagd 
tjänsteskrivelse i detta ärende. 
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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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§ 161 
 

 

Översyn av nämndorganisationen (UNO) inför 
mandatperioden 2022-2026 KS/2021:00578 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

 
1. Kommunfullmäktige fastställer projektplanen och initierar översyn av 

nämndorganisationen inför mandatperioden 2022-2026. 
 

2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande till 
styrgruppsordförande för UNO 2022-2026. 
 

3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens presidium till styrgrupp 
för projektet.  
 

4. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten om övrigas deltagande i 
styrgruppen till kommunstyrelsens ordförande. 
 

5. Beslut om styrgruppssammansättning ska anmälas till 
kommunfullmäktige. 
 

6. Nämndorganisationen för mandatperioden 2022-2026 ska fastställas av 
kommunfullmäktige senast 2022-06-30. 

 
Sammanfattning 
Av 5 kap § 1 Kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktige som 
beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer. 
 
Inför varje ny mandatperiod genomförs i Botkyrka kommun en översyn av 
nämndorganisationen. Målet med översynen är att ta fram ett förslag till 
nämndorganisation för mandatperioden 2022-2026. Förslaget ska vara 
fastställt av kommunfullmäktige senast 2022-06-30. 
 
Nyttomålet med översynen av nämndorganisationen (UNO) är att skapa 
förutsättningar för en mer tydlig och effektiv nämndorganisation, där 
ansvar, befogenheter och beslutsmandat mellan de olika organen är 
tydliggjorda. Primärt omfattar översynen: 

• Ansvarsförhållanden mellan nämnderna samt mellan nämnder och 
kommunstyrelsen och dess funktionssätt 
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• Utskotts-, berednings-, och rådsstrukturen under kommunstyrelsen 
 
Projektbeställare är kommunstyrelsens ordförande, tillika 
styrgruppsordförande. Därutöver föreslås att kommunstyrelsens presidium 
utgör styrgrupp för projektet och att styrgruppsordföranden delegeras rätten 
att besluta om övrigas medverkan i styrgruppen. Beslut om styrgruppens 
sammansättning ska anmälas till kommunfullmäktige. 
 
Av bilagd projektplan till tjänsteskrivelsen framgår dels en mer utförlig 
beskrivning om syfte, mål, omfattning och avgränsningar, dels ansvar och 
befogenheter för styrgrupp och projektorganisation samt genomförandeplan. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-14. 
 
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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§ 162 
 

 

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2021 
KS/2021:00146 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2021-10-28. 

 
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 

för motionen KS/2019:664 - Anställ fler ordningsvakter för att öka 
Botkyrkabornas trygghet (M). 
 

3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2021-12-31 
för motionen KS/2020:124 - Anordna en regelbunden mötesplats för 
Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M). 

 
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 

för motionen KS/2020:492 - Stärk skyddet för bevarandevärda träd 
(TUP). 

 
5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2022-04-30 

för motionen KS/2020:499 - Avveckla kommunens stöd till 
studieförbundet Ibn Rushd (SD). 

  
6. Kommunfullmäktige avskriver motionen ”Mer blandade 

upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83). 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar två gånger varje år för kommunfullmäktige 
vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning 
föreslås att fyra av de ovanstående motionerna beviljas förlängd 
beredningstid. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29, § 50, gav 
kommunfullmäktige berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt besvara 
samtliga obesvarade motioner som angavs i sammanställningen så att dessa 
kan debatteras som allra senast på årets sista kommunfullmäktige. 
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Av dessa motioner återstår ”Anställ fler ordningsvakter för att öka 
Botkyrkabornas trygghet (M)” och ”Anordna en regelbunden mötesplats för 
Botkyrkabor med Aspberger/Autism diagnoser (M)”. Med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut föreslås att beredningstiden för dessa två 
motioner förlängs till 2021-12-31. För övriga motioner föreslås att 
beredningstiden förlängs till 2022-04-30. 
 
Moderaternas fullmäktigegrupp har beslutat att motionen ”Mer blandade 
upplåtelseformer (M)”, (KS/2014:83), ska skrivas av (se tjänsteskrivelsens 
bilaga). Kommunfullmäktige föreslås besluta att avskriva motionen ”Mer 
blandade upplåtelseformer (M)” (KS/2014:83). 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-15. 
 
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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§ 163 
 

 

Reglemente för avgifter för kopior av allmänna handlingar 
KS/2021:00346 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för avgifter för kopior 

av allmänna handlingar. 
 

2. Reglementet ersätter tidigare fattat beslut, dnr. KS/2013:117. 
 
Sammanfattning 
Enligt 2 kap. 5 § i kommunallagen och 2 kap. 13 § i 
tryckfrihetsförordningen får en kommun ta ut en avgift för kopior av 
allmänna handlingar som begärs ut. Kommunledningsförvaltningen har 
gjort en översyn och följt upp utvecklingen på området. Ett nytt förslag till 
reglemente för avgifter av kopior av allmänna handlingar har tagits fram 
som i huvudsak innebär en större följsamhet till Avgiftsförordningen 
(1992:191), en uppdatering i förhållande till den digitala utvecklingen samt 
ändringar av avgifterna.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-08. 
 
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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§ 164 
 

 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda KS/2021:00528 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda, OPF-KL 18. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att regelverk för omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda, OPF-KL 18, ersätter tidigare regelverk 
OPF-KL 14. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-18 nytt regelverk för Omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda OPF-KL 14. 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). Ändringarna i avtalet är huvudsakligen 
redaktionella med familjeskydd som den mest framträdande nyheten i OPF-
KL 18.  
 
Detta föranleder att styrelsen för SKR rekommenderar kommunerna att anta 
det nya regelverket OPF-KL 18. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-18. 
 
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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§ 165 
 

 

Riktlinjer för distansarbete KS/2021:00226 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för distansarbete. 
 
Sammanfattning 
Eftersom distansarbete kommer att bli vanligare även efter pandemin har 
Utskottet Botkyrka som organisation, UBO, och Kommunledningsgruppen, 
KLG, identifierat ett behov av att ta fram riktlinjer för distansarbete.  
Botkyrka kommun har en positiv inställning till distansarbete när så är 
möjligt. 
  
Syftet med riktlinjen är att vägleda chefer och medarbetare till 
överenskommelser om distansarbete som blir positiva för verksamheten, 
utvecklingsarbete, medborgarna och medarbetaren. 
  
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
07-20. 
 
Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2021-09-16, § 23. 
 
Yrkanden 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Martin Inglot (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Anne Rosensvärd (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
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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§ 166 
 

 

Implementering av visselblåsarfunktion KS/2021:00429 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget och fastställer organisationen för 

visselblåsartjänst från och med 2022-04-01. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av en visselblåsartjänst 
hanteras inom ram för mål- och budgetprocess för 2022 med flerårsplan 
2023- 2026. 

 
Sammanfattning 
Utskottet Botkyrka som organisation (UBO) har uppdragit åt 
Kommunledningsförvaltningen att utreda och föreslå på vilket sätt 
kommunen kan inrätta en visselblåsarfunktion för medarbetare och 
medborgare (allmänheten). Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
visselblåsarfunktionen organisatoriskt ska tillhöra avdelningen för Trygghet 
och säkerhet. Kommunledningsförvaltningen estimerar att ett resurstillskott 
behövs på 3,1 miljoner kronor för att årligen kunna hantera inkommande 
visselblåsarärenden. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-09-
07.   
 
Utskottet Botkyrka som organisation behandlade ärendet 2021-09-16, § 24. 
 
Yrkanden 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Anne Rosensvärd (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
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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§ 167 
 

 

Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning KS/2021:00519 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar delegationsordning och delegationsförteckning med 
förslag till revideringar daterade 2021-10-04. 

 
Sammanfattning 
Med anledning av omorganisationer inom kommunledningsförvaltningen 
krävs vissa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Delegationsordningen föreslås ändras på så vis att beslutsfattare IT-chef, 
biträdande IT-chef och kanslidirektör tas bort. De beslut som tidigare har 
varit delegerade till dessa läggs i stället på andra befattningar. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-06. 
 
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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§ 168 
 

 

Antagande av överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet KS/2021:00197 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet. 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har av kommunstyrelsen 
ombetts yttra sig över överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndsverksamhet inför kommunstyrelsens beslut i frågan. 
 
Storsthlm rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta föreslagen 
överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet. 
Överenskommelsen innehåller uppdateringar av laghänvisningar och vissa 
förtydliganden. Bland annat finns nu en beskrivning av Storsthlms roll som 
företrädare av kommunerna på en länsövergripande nivå gällande 
uppföljning och utvärdering. 
 
Det som skiljer sig från föregående överenskommelse är den 
beräkningsmodell som används för ersättningen från kommunerna. I den 
föregående överenskommelsen gjordes beräkningen på medborgare över 65 
år medan den i den nya överenskommelsen föreslås göras på hela 
kommunens medborgare. För Botkyrkas del innebär det en ökning av 
ersättningskostnaden med cirka 8000 kronor per år. Utifrån att kommunens 
hälso- och sjukvårdsuppdrag inte endast omfattar medborgare över 65 år 
anser socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden att förändringen är 
rimlig och ställer sig därför positiv till att anta den reviderade 
överenskommelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-23. 
 
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2021-09-20, § 65. 
 
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-09-21, § 21. 
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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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§ 169 
 

 

Avrop av medel från kommunstyrelsen för utveckling av 
natur- och kulturupplevelser i Hågelby KS/2021:00615 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar miljö- och hälsoskyddsnämndens avrop om 425 
000 kronor från särskilt avsatta medel hos kommunstyrelsen för projektet att 
utveckla natur- och kulturupplevelser i Hågelbyområdet. 
 
Sammanfattning 
Hågelby gård ligger lättillgängligt mellan Alby och Tumba och är ett 
populärt utflyktsmål med restaurang, en 4H-gård, Hogslaby och danskvällar. 
Gården omges av ett jordbrukslandskap med skogsklädda höjder som hyser 
höga kultur- och naturvärden. I Hågelbyområdet finns stigar och grusvägar 
som används frekvent av besökare. Friluftsintresset har ökat kraftigt de 
senaste åren, men med det även slitaget på naturen. I ett samarbete mellan 
miljöenheten, stadsmiljöenheten, kultur- och fritidsförvaltningen och 
Upplev Botkyrka AB föreslås en satsning på kultur- och naturupplevelser i 
området med Hågelby gård som bas. Projektets syfte är att tillgängliggöra 
området med nya välskyltade stigar, informationscentral, informationstavlor 
vid intressanta objekt, picknicbord m.m.  
 
Kommunstyrelsen beviljar därmed miljö- och hälsoskyddsnämndens avrop 
om 425 000 kronor för projektet. Särskilda skäl som åberopas är: 

• Kommunen behöver svara upp på medborgarnas behov att besöka 
naturområden. Tydlig information och välmarkerade stigar gör det 
lättare för besökare att ta sig ut i naturen och förstå områdets 
historia. 

• Slitaget på naturen som det ökade intresset har medfört, kan minska 
på enskilda platser om man sprider ut besökarna på flera områden. 

• Hågelby gård som ligger mitt i området är en bra plats att 
marknadsföra kommunens värden, med befintlig service så som 
parkeringsplatser, restauranger och toaletter.  

• Ökat besökstryck på Hågelby gård gagnar näringsverksamheterna på 
gården. 

 
Samhällbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
07-29. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2021-09-20, § 50. 
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Yrkanden 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Stina Lundgren (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
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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§ 170 
 

 

Avrop av medel från kommunstyrelsen för 
fosforundersökning i sjön Uttran KS/2021:00616 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar miljö- och hälsoskyddsnämndens avrop om 30 
000 kronor från särskilt avsatta medel hos kommunstyrelsen för att utföra 
provtagning av sediment i sjön Uttran samt en kostnadsuppskattning för 
åtgärder för att minska den interna belastningen av fosfor på sjön. 
 
Sammanfattning 
Uttran inklusive Utterkalven är en vattenförekomst som delas av 
kommunerna Södertälje, Salem och Botkyrka. Sjön avvattnas till Botkyrka 
kommun till Tumbaån, Tullingesjön, Albysjön och sedan till Mälaren. 
 
Uttran klarar inte god ekologisk status bland annat på grund av 
övergödning. Sjön ligger delvis i anslutning till tätorter och har höga 
rekreativa värden och används för bad, fiske och båtliv. Den höga 
näringshalten i sjön påverkar nedströms liggande vattenförekomster negativt 
och försämrar möjligheterna för bad och fiske.  
 
Sedan 2017 pågår ett samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Salem och 
Södertälje samt Uttrans vattenvårdsgrupp (fastighetsägare och 
fiskeföreningar), för att försöka komma till rätta med sjöns problem. 
Åtgärdsprogram har tagits fram av kommunerna som bland annat visar att 
den så kallade interna belastningen av fosfor (näringsämnen fosfor läcker 
från botten) är mycket hög. Även om kommunerna åtgärdar den externa 
belastningen (sådan fosfor som kommer från tillrinningsområdet) kommer 
det vara nödvändigt att reducera den interna belastningen. 
 
Under hösten 2020 ansökte kommunerna Salem, Botkyrka och Södertälje 
om statligt LOVA-bidrag för att genomföra analys av fosfor i sedimenten 
och ta fram kostnadsuppskattade förslag för hur den interna belastningen av 
fosfor ska strypas. Bidrag (80 %) erhölls i februari 2021. Resterande belopp, 
80 000 kronor, föreslås delas mellan kommunerna Salem, Södertälje och 
Botkyrka. Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar följande skäl för 
avropet från kommunstyrelsen: 
  

• För att klara miljökvalitetsnormerna i sjön Uttran.  
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• För att minska belastningen på nedströms liggande 
vattenförekomster.  

• För att förbättra rekreationsmöjligheterna i den tätortsnära sjön 
Uttran.  

• För att förbättra möjligheterna att använda sjön som råvattentäkt för 
konstgjord infiltration.   

 
Kommunstyrelsen beviljar med hänvisning till föreliggande beslutsunderlag 
miljö- och hälsoskyddsnämndens avrop om 30 000 kronor från särskilt 
avsatta medel hos kommunstyrelsen för kommunens del av undersökningen. 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
07-22. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade ärendet 2021-09-20, § 51. 
 
Yrkanden 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Anders Thorén (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
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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§ 171 
 

 

Rekvirering av statsbidrag för sociala insatser för barn och 
unga i utsatta områden KS/2021:00620 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att av 

Socialstyrelsen enligt anvisning rekvirera statsbidrag för sociala insatser 
för barn och unga i utsatta områden (Dnr 9.2–3520/2021). 
 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att senast 
den 28 januari 2022 återrapportera till Socialstyrelsen hur medlen har 
använts. 

 
Sammanfattning 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på sociala 
insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Syftet 
med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på 
andra sätt drabbas av kriminalitet. 
 
Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och förstärker 
verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 
redan bedrivs när medel rekvireras. 
 
Medlen fördelas efter rekvisition till de kommuner som omfattas av 
Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Botkyrka kommun kan 
enligt anvisningarna rekvirera 17 351 000 kr. 
 
Bidragsmottagare ska senast den 28 januari 2022 återrapportera hur medlen 
har använts. Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet 
med angivna villkor ska återbetalas. 
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr KS/2020:441) punkt F 8 
krävs kommunstyrelsens beslut för att rekvirera medlen, och genom förslag 
till beslut formaliseras kommunledningsförvaltningens rekvisition. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27.  
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Yrkande 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Särskilt yttrande  
Martin Inglot (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 2. 
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§ 172 
 

 

Rekvirering av statsbidrag till kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden KS/2021:00621 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att av 

Delegationen mot segregation rekvirera statsbidrag till kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden (Förordning 2018:151). 
 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att senast 
den 30 juni 2022 redovisa bidraget till Delegationen mot segregation. 

 
Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att Delegationen mot segregation under 2021 ska 
fördela statsbidrag enligt Förordning (2028:151) om statsbidrag till 
kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Syftet med 
statsbidraget är att stärka ekonomisk och social utveckling för att minska 
klyftorna i samhället. Botkyrka kommun är en av de 32 utvalda 
kommunerna som kan rekvirera statsbidraget. 
 
Bidrag avser åtgärder, samt framtagandet av en övergripande plan, för att 
stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i socioekonomiskt 
eftersatta områden. 
 
För att en kommun ska kunna beviljas bidrag krävs medfinansiering från 
kommunen med minst tio procent av kostnaderna för de insatser som 
kommunen söker statsbidrag för. Kommunen är återbetalningsskyldig om 
bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det 
ändamål som det har beviljats för eller om villkor i beslutet inte har följts. 
 
Utlysningen stängde den 31 mars 2021. För att inte gå miste om de medel 
som enligt anvisningarna avsatts för Botkyrka kommun skickade 
kommunledningsförvaltningen in en rekvisition före ansökningstidens 
utgång trots att kommunstyrelsens formella beslut inte inhämtats. Botkyrka 
kommun beviljades 4 128 000 kr i statsbidrag. Kommunens medfinansiering 
uppgår därmed minst till 412 800 kr. 
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr KS/2020:441) punkt F 8 
krävs kommunstyrelsens beslut för att rekvirera medlen, och genom förslag 
till beslut formaliseras kommunledningsförvaltningens rekvisition. 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
09-27.  
 
Yrkande 
Dag Ahlse (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Särskilt yttrande  
Martin Inglot (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 3. 
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§ 173 
 

 

Avsägelser och fyllnadsval 2021-10-04 KS/2021:00033 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar avsägelsen och förrättar följande fyllnadsval: 
 
FUNKTIONSRÄTTSRÅDET t o m 2022-12-31 
Ledamot efter Fredrik Ahlinder (TUP) 
 
Ewa Norrgård (TUP) 
 
Sammanfattning 
Följande avsägelse har inkommit: 
Fredrik Ahlinder (TUP), ledamot i funktionsrättsrådet. 
 
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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§ 174 
 

 

Delegationsärenden 2021-10-04  
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats 
med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Finansansvarig Internbanken 
Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för 
perioden 2021-08-01—2021-08-31, dnr KS/2021:00083. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Godkännande av yttrande över remissen Hållbarhetsstrategi för Region 
Stockholm (diarienummer RS 2020-0779) 
(beslut 2021-08-26, dnr KS/2021:00344).  
 
Godkännande av yttrande över remissen Skärpta straff för knivbrott 
(Ju2021/01955) 
(beslut 2021-08-25, dnr KS/2021:00361).  
 
Sponsring – Botkyrka Academy FC (50 000 kronor) 
(beslut 2021-09-14, dnr KS/2021:00547). 
 
Sponsring – Arameisk-Syrianska IF (64 000 kronor) 
(beslut 2021-09-14, dnr KS/2021:00557). 
 
Beslut att avstå från att yttra sig i ärendet KR/2021:00015, som rör beslut 
med anledning av rättelse på felandes bekostnad enligt 21 kap. 18 § 
Miljöbalken (krisledningsnämnden 2021-09-20, § 16) 
(beslut 2021-09-20, dnr KS/2021:00590).   
 
Kommundirektören  
Beslut om att ändra ansvarig utgivare för sändningen Sändningar från 
kommunfullmäktige 
(beslut 2021-08-26, dnr KS/2021:00181). 
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Kommunikations- och digitaliseringsdirektören 
Anställning av tillförordnad enhetschef kommunikationsenheten 
(beslut 2021-06-16, dnr KS/2021:00042). 
 
Tf kanslidirektören 
Anställning av demokratiutvecklare och valsamordnare 
(beslut 2021-08-30, dnr KS/2021:00397). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att besvara remissen – Handlingsplan för 
klimatanpassning av Stockholms stad (KS 2020/1033) 
(beslut 2021-08-26, dnr KS/2021:00534).   
 
Beslut att utse samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarig att besvara 
remissen – Kartläggning av biologisk mångfald, ftSS 199000 (SIS-remiss 
21574) 
(beslut 2021-08-27, dnr KS/2021:00536). 
 
Tf kanslichefen 
Beslut att utse socialnämnden som ansvarig att besvara remissen – Ändring i 
lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler (S2021/06088) 
(beslut 2021-09-06, dnr KS/2021:00542). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen trygghet och säkerhet, 
som ansvarig att besvara remissen – Skärpta straff för brott i kriminella 
nätverk (SOU 2021:68) 
(beslut 2021-09-06, dnr KS/2021:00543). 
 
Beslut att avstå från att yttra sig över remissen – Vägledning om tillsyn och 
prövning av hamnar enligt Miljöbalken (NV-03600-20) 
(beslut 2021-09-13, dnr KS/2021:00568). 
 
Beslut att utse arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarig 
att besvara remissen – Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) 
(beslut 2021-09-13, dnr KS/2021:00570). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom enheten hållbar 
samhällsutveckling, som ansvarig att besvara remissen – Handlingsplan för 
hållbar plastanvändning 2022-2026 (Dnr KS 2021/1121) 
(beslut 2021-09-17, dnr KS/2021:00589).  

  
Trygghet- och säkerhetsdirektören 
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Anställning av enhetschef till Botkyrkas arbete med platssamverkan 
(beslut 2021-08-31, dnr KS/2021:00545). 
 
Anställning av enhetschef till Botkyrkas våldspreventiva center 
(beslut 2021-08-31, dnr KS/2021:00546). 
 
Enhetschefen för hållbar samhällsutveckling 
Anställning av barnombudsman 
(beslut 2021-09-17, dnr KS/2021:00472). 

  

Comfact Signature Referensnummer: 21297SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 49[49]   

Kommunstyrelsen 2021-10-04 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

Hemsida: www.botkyrka.se 
 

§ 175 
 

 

Anmälningsärenden 2021-10-04  
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning 
Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Finansrapporter per den 31 augusti 2021, dnr KS/2021:00083. 
 
Protokoll från krisledningsnämnden 2021-09-20, dnr KR/2021:00042. 
 
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam 2021-09-01, dnr  
KS/2021:00052.  
 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2021-09-17, dnr 
KS/2021:00106. 
 
Extra årsstämma SYVAB 2021-08-31, dnr KS/2021:00493. 
 
Kallelse till direktionssammanträde för Södertörns brandförsvarsförbund 
2021-09-17 - Budget 2022-2024, dnr KS/2021:00579. 
 
Vinnova-ansökningar 2021, dnr KS/2021:00464. 
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SÄRSKILT YTTRANDE 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

2021-10-04 

Ärende 151 Delårsrapport 2 kommunen (KS/2021/0210) 

Ekonomin det närmaste ser allt annat än ljus ut och även om prognosen nu inte visar ett lika 
stort underskott som vi trodde från början tack vare extra statsbidragen. Behovet av 
effektiviseringar kvarstår. Vårt fortsatta budskap har varit och förblir ”fokusera resurserna till 
det som är välfärdens kärna”, vi måste skala ner och avveckla det som inte är kritisk viktig 
verksamhet. 

Skattekraften och arbetslösheten fortsätter halka efter övriga riket. Nu ser det ut att bli 2 % 
sämre skattekraft mot rikssnittet. Vi moderater har i många år upprepat våra förslag om att 
förbättra skattekraften och minska beroendet av utjämningssystemen. De två främsta 
förslagen är betydligt fler exploateringar i attraktiva och/eller sjönära lägen. Det andra är olika 
åtgärder för att minska flyktingmottagandet och trångboddheten. Vi behöver fler invånare 
som kan betala skatt att flytta till kommunen.  

I fråga om arbetslösheten behöver vi bli mycket bättre på att ge kommunens företag 
förutsättningarna för att kunna expandera och anställa fler. 

Befolkningsprognoserna för vissa åldersgrupper sviktar. Det får bl.a. konsekvenser som att 
utbyggnaden av våra olika skolor (i alla åldrar) bromsas in eller läggs på is. 

Helårsprognosen för resultatet totalt är ca 300 miljoner kronor. Nämnderna ser dessutom ut att 
gå med överskott med 145 miljoner. En del av detta är förstås statliga medel för covid-
epidemin. Vi ser det ändå som att verksamheterna är underfinansierade eller så finns det ett 
fortsatt tydligt utrymme för en skattesänkning. 

Investeringstakten har vid slutet av september uppgått till 235 miljoner kronor, ändå hoppas vi 
kunna nå 660 miljoner kronor innan året är slut. Det får ses som tveksamt och något behöver 
följas upp i januari/februari.  

Stina Lundgren (M) Willy Viitala (M) 

Kia Hjelte (M) Yngve RK Jönsson (M) 

Bilaga 1
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Kommunstyrelsen 2021-10-04 

Särskilt yttrande  
171 Rekvirering av statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden 
(KS/2021:00620)  

Sverigedemokraterna är inte emot rekvirering utav statsbidrag som potentiellt sett kan gynna 
kommunen, men i det här fallet hade det varit intressant att se den plan som kommunen har för det 
ändamålsenliga bidraget även i tidigt skede.  

Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt 
drabbas av kriminalitet. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 
förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet. Medlen kan användas för att utveckla och strukturera samverkan 
mellan aktörer i lokalsamhället såsom socialtjänst, polis och skola. Andra berörda aktörer är 
exempelvis civilsamhället, hälso- och sjukvården och kommunala bostadsbolag. Även 
föräldrar och andra nära anhöriga är viktiga att inkludera i samverkan. Medlen får inte 
ersätta befintlig verksamhet som redan bedrivs när medel rekvireras. 

Sverigedemokraternas hjärtefråga är just assimilering/integration och den trygghet som följer 
med välfungerande integrationsprojekt. Mot bakgrund av att kommunens integrationsprojekt 
hitintills inte varit särskilt välfungerande, vore det därför uppskattat i fall oppositionen kunde 
inkluderas redan i ett så tidigt stadie som möjligt. 

För Sverigedemokraterna Botkyrka 

Martin Inglot 

Bilaga 2
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Kommunstyrelsen 2021-10-04 

Särskilt yttrande 
172 Rekvirering av statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

Sverigedemokraterna är inte emot rekvirering utav statsbidrag som potentiellt sett kan gynna 
kommunen, men i det här fallet hade det varit intressant att se den plan som kommunen har för det 
ändamålsenliga bidraget även i tidigt skede.  

Syftet med statsbidraget är att stärka ekonomisk och social utveckling för att minska klyftorna 
i samhället. 32 kommuner har valts ut av regeringen för att dessa kommuner har områden med 
stora socioekonomiska utmaningar. Urvalet baseras på följande fyra kriterier som 
kännetecknar socioekonomisk status; arbetslöshet, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och 
valdeltagande. Botkyrka kommun är en av de utvalda kommunerna. 

Sverigedemokraternas hjärtefråga är just assimilering/integration och den trygghet som följer 
med välfungerande integrationsprojekt. Mot bakgrund av att kommunens integrationsprojekt 
hitintills inte varit särskilt välfungerande, vore det därför uppskattat i fall oppositionen kunde 
inkluderas redan i ett så tidigt stadie som möjligt. 

För Sverigedemokraterna Botkyrka 

Martin Inglot 

Bilaga 3
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