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Förslag till en ny förvaltning och ny organisatorisk hemvist 
för VA drift samt fritidsservice (KS/2013:605) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner inriktningsförslaget om en ny förvaltning  
med arbetsnamnet ”Teknik- och serviceförvaltningen” från 1 januari 2015.  
 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny organisatorisk hemvist för  
VA Drift samt fritidsservice från 1 februari 2014. Tidigare beställande förvalt- 
ningar har i befintliga budgetramar anslag som täcker de kostnader som följer  
av förslaget.  
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-17 §164 att återremittera ärendet 
med motiveringen att förslaget ska hänskjutas till det s.k. UNO-arbetet som 
genomförs under kommande valår.  
 
Inför varje mandatperiod görs en översyn av nämndorganisationen, fördel-
ningen av politiska resurser, mandatstöd, politiska sekreterare m.m. Denna 
översyn kallas UNO – utredning om nämndorganisation.  
 
I denna översyn ingår inte frågor som är kopplade till förvaltningsorganisat-
ionen. Av detta skäl kommer de organisationsfrågor som behandlas i detta 
ärende inte att behandlas inom ramen för UNO-arbetet.  
 
Med anledning av återremitteringen kan dock en ny organisatorisk hemvist 
för VA Drift samt fritidsservice först börja gälla från 1 februari 2014.   
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav i samband med beslutet om en ny kommunledningsför- 
valtning kommundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta  
ett förslag till organisation av verksamhetsområdena för internservice (teknik  
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och logistik samt städservice) samt kommunens fastighetsförvaltning. Denna  
översyn har nu presenterats i en rapport. 
 
Mot bakgrund av översynen föreslås att en ny teknik- och serviceförvaltning  
inrättas från 1 januari 2015. I den nya förvaltningen integreras funktionerna  
för fastighet och VA, som nu finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, med  
funktionerna för fastighetsservice och VA Drift, som nu finns inom verksam- 
heten Teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta verksam- 
heterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom  
gata/park.  
 
I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfråge- 
styrda och bolagsliknande. Den nya förvaltningen påverkar inte heller sam- 
hällsbyggnadsprocessen negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag  
uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur  
förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-17 §164 att återremittera ärendet 
med motiveringen att förslaget ska hänskjutas till det s.k. UNO-arbetet som 
genomförs under kommande valår.  
 
Inför varje mandatperiod görs en översyn av nämndorganisationen, fördel-
ningen av politiska resurser, mandatstöd, politiska sekreterare m.m. Denna 
översyn kallas UNO – utredning om nämndorganisation.  
 
I denna översyn ingår inte frågor som är kopplade till förvaltningsorganisat-
ionen. Av detta skäl kommer de organisationsfrågor som behandlas i detta 
ärende inte att behandlas inom ramen för UNO-arbetet.  
 
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-25 föreslogs att 
den nya organisatoriska hemvisten för VA Drift samt fritidsservice skulle 
börja gälla från 1 januari 2014. Med anledning av återremissen föreslås dock 
ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 februari 
2014. Tidigare beställande förvaltningar har i befintliga budgetramar anslag 
som täcker de kostnader som följer av förslaget.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-10-25. 
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§ 164 
Förslag till en ny förvaltning från 1 januari 2015 och ny or-
ganisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 
januari 2014 (KS/2013:605, KS/2013:21) 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att förslaget ska hänskjutas 
till det s.k. UNO-arbetet som genomförs under kommande valår. 
 
Reservationer 
Samtliga ledamöter för (S), (MP), (V), (BP) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden. 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har 2013-11-25 § 225 lämnat ett förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen gav i samband med beslutet om en ny kommunledningsför- 
valtning kommundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta  
ett förslag till organisation av verksamhetsområdena för internservice (teknik  
och logistik samt städservice) samt kommunens fastighetsförvaltning. Denna  
översyn har nu presenterats i en rapport. 
 
Mot bakgrund av översynen föreslås att en ny teknik- och serviceförvaltning  
inrättas från 1 januari 2015. I den nya förvaltningen integreras funktionerna  
för fastighet och VA, som nu finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, med  
funktionerna för fastighetsservice och VA Drift, som nu finns inom verksam- 
heten Teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås omfatta verksam- 
heterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsidan inom  
gata/park.  
 
I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfråge- 
styrda och bolagsliknande. Den nya förvaltningen påverkar inte heller sam- 
hällsbyggnadsprocessen negativt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag  
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uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastighetsprocessen bryts ut ur  
förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Redan från 1 januari 2014 föreslås fritidsservice överföras till kultur- och 
fritidsförvaltningen, förutom de personer som idag har uppdrag åt vård- och 
omsorgsförvaltningen. Dessa personers anställning föreslås övergå till vård- 
och omsorgsförvaltningen. Förändringen motiveras med verksamhetsmäss-
iga fördelar. Förändringen påverkar inte heller förslaget om en ny teknik- 
och serviceförvaltning. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-10-25. 
 
Yrkanden 
Katarina Berggren (S), Dan Gahnström (MP), Nils Junker (BP),  
Nils Andersson (S), Mattias Gökinan (S) och Östen Granberg (SD) yrkar bi-
fall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Therese Lind (TUP) och Stefan 
Dayne (KD) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand av-
slag på ärendet, bilaga. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer först yrkandet om återremiss under 
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgö-
ras idag. 
 
Votering 
Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer 
följande voteringsproposition: Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. 
Den som vill återremittera ärendet röstar nej. Voteringen utfaller med 34 
jaröster, 21 nejröster. 6 platser är vakanta, bilaga. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat återremittera ärendet med stöd av 
kommunallagens regler om minoritetsåterremiss med den motivering som 
anges i yrkandet från (M), (FP), (KD) och (TUP). 
_____   
 
Expedieras till: 
- Kommunstyrelsen  
 
 

 



 

                                                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 

YRKANDE 
Kommunfullmäktige 

2013-12-17 
 

Ärende 164 Förslag till förvaltning från 1 januari 2015 och ny organisatorisk hemvist 
för VA Drift samt fritidsservice från 1 januari 2014 (KS/2013:605; 
KS/2013:21) 

 
I Botkyrka har vi, fram tills nu, haft en tradition att hänskjuta frågor som t.ex. 
förvaltningsstruktur och fördelning av politiska resurser mellan majoritet och opposition, till 
UNO, som genomförs våren före allmänna valen. 
 
Vi tycker därför att det är olyckligt att majoriteten nu vill genomföra en förändring utanför 
UNO, en förändring som därtill skulle innebära något av en återgång till för hur det var 
mandatperioden 2006-2010. 
 
Inom ramen för UNO våren 2010 så kom vi överens om att se över att lägga ner 
Servicenämnden och låta serviceförvaltningens verksamhet uppgå i 
kommunledningsförvaltningen.  
 
Det faktum att verksamheter som ”kan sägas vara efterfrågestyrda och bolagsliknande” 
föreslås samlas i den nya förvaltningen är inte enbart positivt. Vi skulle hellre vilja låta 
upphandla de verksamheter som idag konkurrerar med företag på marknaden. Ett sätt kan vara 
att dela upp dessa verksamheter i separata enheter, som ex. städservice och bilda små, 
kommunala bolag utav dessa. Därefter kan deras verksamhet exempelvis upphandlas, eller 
avyttras till aktörer på den privata marknaden.  
 
En annan fördel med att lägga den typen av verksamheter i kommunala bolag är att vi får en 
bättre reglering (än under en förvaltning) med ex. ägardirektiv och hyresavtal. Det medför 
även en ökad trygghet för våra anställda, jämfört att t.ex. låta upphandla ett område där 
kommunens verksamhet förlorar, vilket skulle leda till en nedläggning av verksamheten. 
 
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 
att i första hand återremittera ärendet 
 
att  i andra hand avslå detsamma 
 
 
Jimmy Baker (M) Lars Johansson (FP) Stefan Dayne (KD) 
 
 
Therese Lind (TuP) 
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Förslag till en ny förvaltning från 1 januari 2015 och ny orga-
nisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 janu-
ari 2014 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
att godkänna inriktningsförslaget om en ny förvaltning med arbetsnamnet teknik- och service-
förvaltning från 1 januari 2015.  
 
att godkänna förslaget till ny organisatorisk hemvist för VA Drift samt fritidsservice från 1 
januari 2014. Tidigare beställande förvaltningar har i befintliga budgetramar anslag som täck-
er de kostnader som följer av förslaget.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ge kommundirektören i uppdrag att ta 
fram en genomförande- och tidplan för den nya förvaltningen. Projektorganisationen för den 
nya förvaltningen ingår i kommunledningsförvaltningen och förutsätts finansieras inom ram.  
 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen gav i samband med beslutet om en ny kommunledningsförvaltning kom-
mundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta ett förslag till organisation av 
verksamhetsområdena för internservice (teknik och logistik samt städservice) samt kommu-
nens fastighetsförvaltning. Denna översyn har nu presenterats i en rapport. 
 
Mot bakgrund av översynen föreslås att en ny teknik- och serviceförvaltning inrättas från 1 
januari 2015. I den nya förvaltningen integreras fastighet och VA inom samhällsbyggnads-
förvaltningen med fastighetsservice och VA Drift inom Teknik och logistik. Den nya förvalt-
ningen föreslås omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt 
utförarsidan inom gata/park.  
 
I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolags-
liknande. Den nya förvaltningen påverkar inte heller samhällsbyggnadsprocessen negativt. 

Kommunledningsförvaltningen  
Ekonomichef  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen kan idag uppfattas som splittrad och alltför bred. Att fastig-
hetsprocessen bryts ut ur förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.  
 
Redan från 1 januari 2014 föreslås fritidsservice överföras till kultur- och fritidsförvaltningen, 
förutom de personer som idag har uppdrag åt vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa perso-
ners anställning föreslås övergå till vård- och omsorgsförvaltningen. Förändringen motiveras 
med verksamhetsmässiga fördelar. Förändringen påverkar inte heller förslaget om en ny tek-
nik- och serviceförvaltning.  

 
Ärendet 
 
Bakgrund 
Under hösten 2012 presenterades en förstudie av kommunens fastighetsförvaltning och orga-
nisation. I denna föreslogs att fastighetsverksamheten läggs i en särskild ”bolagsliknande” 
förvaltning, eventuellt tillsamman med annan teknisk service. 
 
Vid årsskiftet 2012/2013 genomfördes dessutom en sammanläggning av kommunstyrelsens 
två tidigare förvaltningar kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen till den nya 
kommunledningsförvaltningen. Det fanns flera syften med förändringen, bland annat att öka 
styrbarheten och att bättre kunna möta dagens och framtidens utmaningar för ledningsorgani-
sationen. Den nya förvaltningen har ca 210 medarbetare inom det administrativa området och 
ca 210 medarbetare inom intern service, dvs. teknik och logistik samt städservice.  
 
Redan vid bildandet av den nya förvaltningen var det uppenbart att placeringen av intern ser-
vice i kommunorganisationen behövde diskuteras vidare. Kommunledningsförvaltningens 
huvuduppdrag är att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den kom-
munala verksamheten och ekonomin m.m. Intern service har i uppdrag att tillhandahålla spe-
cifika tjänster som säljs till kommunens förvaltningar. Intern service har därför inte sin natur-
liga hemvist i kommunledningsförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen gav därför i samband med beslutet om en ny kommunledningsförvaltning 
kommundirektören i uppdrag att initiera en översyn av och utarbeta ett förslag till organisat-
ion av verksamhetsområdena för internservice (teknik och logistik samt städservice) samt 
kommunens fastighetsförvaltning. Översynen omfattar således hur dessa verksamheter bör 
vara organiserade i framtiden och kopplingen till samhällsbyggnadsverksamheterna. Det 
övergripande målet är en tydlig, effektiv och samverkande lokalförsörjning, teknisk service 
och samhällsbyggnadsverksamhet. Översynen har genomförts av konsulten Ulf Börjesson, 
Solving Efeso, och en preliminär rapport presenterades 2013-09-30.  
 
Organisationsöversynen 
 
Översynen har omfattat: 
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• Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning 
• Teknisk serviceverksamhet (städ, VA-drift, gatu- och parkdrift samt drift av kultur- 

och fritidsanläggningar och transportverksamheten) 
• Motsvarande delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Analysen bygger på inläsning av relevanta dokument samt intervjuer med delar av den poli-
tiska ledningen och kommunledningen samt direkt berörda enheter. 
 
I den tidigare utredningen om fastighetsverksamheten rekommenderades att överväga att 
lägga samman fastighetsenheten med utförsidan för att nå en starkare koppling mellan fastig-
heternas underhåll, drift och utveckling samtidigt som detta skulle kunna förbättra kundser-
vicen gentemot ”hyresgästerna”. Motsvarande diskussioner har även förts om fritidsservices 
placering i förhållande till kultur- och fritidsförvaltningen och om VA Drifts placering i för-
hållande till VA enheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ingen av dessa utförarverk-
samheter är heller i praktiken konkurrensutsatta. Konkurrens som styrande metod för effekti-
vitet är i princip avvecklat, förutom för verksamheterna inom gata/park och städ. 
 
Det finns också en uttalad vilja från beställande del av fastighet-, va- och fritidsverksamheten 
att integrera verksamheterna ytterligare. Det gäller dock inte på samma sätt för gata/park 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
En viktig utgångspunkt för en ny organisatorisk lösning har varit att samhällsbyggnadspro-
cessen inte bör påverkas negativt. I rapporten konstateras bland annat att även om fastighets-
verksamheten är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen behöver den inte ingå i sam-
hällsbyggnadsförvaltningen för att kunna vara en aktiv part i processen. Dessutom upplevs 
samhällsbyggnadsförvaltningen idag som splittrad och alltför bred.  
 
Att lyfta bort gata/parkverksamheten skulle däremot påverka samhällsbyggnadsprocessen och 
förvaltningens funktion negativt, speciellt när det gäller trafikplanering och infrastrukturinve-
steringar. Mot bakgrund av att samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattas som bred och att 
även miljötillsyn ligger inom förvaltningen framhålls dock att man bör undvika att belasta 
samhällsbyggnadsförvaltningen med alltför mycket av utföranderesurser. 
 
I översynen redovisas tre alternativa lösningar för en ny ”teknik- och serviceförvaltning”. 
Gemensamt för dessa är en integrering av fastighet och VA inom dagens samhällsbyggnads-
förvaltning med fastighetsservice och VA Drift inom Teknik och logistik. Verksamheter som 
ingår i de tre alternativen är följande: 
 

• A: Lokalförsörjning/fastighet, städ, transport, utförarsidan gata/park. 
• B: A plus VA-verksamheten. 
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• C: B plus beställardelen gata/park från dagens samhällsbyggnadsförvaltning.   
 

Av översynen framgår också att det är tänkbart att gå snabbare fram med organisatoriska för-
ändringar inom något eller några områden om det inte står i konflikt med tankarna kring en 
ny förvaltning. 
 
Förslag till organisatoriska förändringar 
 

• En ny teknik- och serviceförvaltning inrättas från 1 januari 2015. I den nya förvalt-
ningen integreras fastighet och VA inom samhällsbyggnadsförvaltningen med fastig-
hetsservice och VA Drift inom teknik och logistik. Den nya förvaltningen föreslås 
omfatta verksamheterna lokalförsörjning/fastighet, städ, VA, transport samt utförarsi-
dan inom gata/park.  

• VA Drift placeras organisatoriskt på samhällsbyggnadsförvaltningen och integreras i 
praktiken med VA enheten från 1 januari 2014. VA Drift har ca 15 anställda. 

• Fritidsservice föreslås överföras till kultur- och fritidsförvaltningen från 1 januari 
2014, förutom de personer som idag har uppdrag åt vård- och omsorgsförvaltningen. 
Dessa personers anställning föreslås övergå till vård- och omsorgsförvaltningen. 
Sammantaget har fritidsservice 25 anställda. Förändringen påverkar inte förslaget 
ovan om en ny teknik- och serviceförvaltning.  

 
Motiv till organisationsförändringarna 
I den nya förvaltningen samlas verksamheter som kan sägas vara efterfrågestyrda och bolags-
liknande. De verksamheter som idag återfinns inom intern service på kommunledningsför-
valtningen får därmed en mer naturlig hemvist. Dessutom integreras beställande och utfö-
rande enheter av verksamhetsområden där utförarsidan i praktiken ändå inte är konkurrensut-
satt. Den nya förvaltningen påverkar inte heller samhällsbyggnadsprocessen negativt. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen uppfattas idag som splittrad och alltför bred. Att fastighetspro-
cessen bryts ut ur förvaltningen har mindre betydelse för samhällsbyggnadsprocessen. Den 
nya samhällsbyggnadsförvaltningen får ett mer hanterligt ansvarsområde.  
 
Tidpunkten för inrättandet av en ny förvaltning ger tillräckligt med tid för att genomföra en 
väl genomarbetad organisationsförändring. Dessutom finns det stora administrativa fördelar, 
bland annat vad gäller budget, med att genomföra förändringen vid ett årsskifte.  
 
VA Drift och VA enheten är redan idag nära sammanlänkande med varandra. VA enheten be-
ställer tjänster som utförs av VA Drift och dessutom arbetar två personer på VA enheten sär-
skilt nära VA Drift i syfte att koordinera olika projekt. Under året har VA Drift saknat en 
egen chef och styrningen av verksamheten har därför uppvisat brister och verksamheten har 
haft svårt att klara av beställningarna från VA enheten. Det har därför funnits anledning att 
överväga att gå snabbare fram med organisationsförändringen för denna del av den tekniska 
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verksamheten. I samband med detta övervägande har det konstaterats att de alternativ som 
diskuterats för den framtida organisationen av kommunens tekniska verksamhet alla innebär 
att VA Drift och VA enheten integreras. Det finns inget som motiverar ett fortsatt köp-sälj 
förfarande inom kommunens va-verksamhet. Mot denna bakgrund och för att komma tillrätta 
med nuvarande brister i styrningen föreslås därför att VA Drift integreras med VA enheten 
under samhällsbyggnadsförvaltningen redan från 1 januari 2014.  
 
Vad gäller fritidsservice gör kultur- och fritidsförvaltningen bedömningen att med närmare 
och mer direkt styrning kan förvaltningen bättre fullfölja sitt uppdrag, dvs. att skapa de bästa 
förutsättningarna för föreningar och medborgare att nyttja kommunens gemensamma anlägg-
ningar. Förvaltningen får också lättare att direkt följa upp kvalitén på uppdraget och rätta till 
eventuella missar. Med verksamheterna inom samma förvaltning kommer kontakter och dia-
log mellan medarbetare och chefer underlättas. Detta innebär att det blir kortare beslutsvägar 
och en mer effektiv kommunikation. De ser också möjligheter till att hitta nya konstellationer 
i fördelningen av arbetsuppgifter inom förvaltningen, vilket ger en mer effektiv organisation. 
 
För de vaktmästare som föreslås föras över till vård- och omsorgsförvaltningen är motivet 
likartat. Det finns verksamhetsmässiga fördelar med att personalen även organisatoriskt 
kommer närmare de beställande enheterna. Dessutom finns det inte längre någon naturlig 
hemvist inom teknik och logistik när resterande delar av fritidsservice övergår till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Att redan vid årsskiftet integrera fritidsservice med beställande förvaltningar har ingen prin-
cipiell påverkan på förslaget om en ny teknik- och serviceförvaltning. Fritidsservice verk-
samhet är idag inte konkurrensutsatt och sambanden med övriga funktioner inom teknik och 
logistik är ringa. 
 

  
 
 
 
Mattias Jansson   Niclas Johansson 
Kommundirektör   Ekonomichef 
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Ny VA-taxa 2014 (KS/2013:658) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
höjning av den rörliga VA-avgiften med 1 krona exklusive moms fr o m 
2014-03-01. 
 
Sammanfattning 
I ettårsplanen 2014 beskriver samhällsbyggnadsförvaltningen att en avgifts-
höjning kommer att bli aktuell på grund av att kostnaderna höjs inom VA-
kollektivet.   
 
Stora investeringar och högre drift- och underhållskostnader inom VA-
verksamheten väntas under de närmaste åren. För att täcka den stora kost-
nadsökningen vill tekniska nämnden höja den rörliga brukningsavgiften 
med 1 krona per kubikmeter (exkl moms). Senaste större avgiftsförändring-
en var 2010-01-01. En krona i avgiftshöjning ger cirka 5,5 miljoner kronor 
per år i ökade intäkter till VA-verksamheten. 
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2013-11-11 § 75. 

 
 
 

  



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 
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§ 75 
Förslag till höjning av VA-taxan (sbf/2013:467) 

 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
höjning av den rörliga VA-avgiften med 1 krona exklusive moms från och 
med 2014-01-01 och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för be-
slut. 
 
Sammanfattning 
I ettårsplanen 2014 beskriver samhällsbyggnadsförvaltningen att en avgifts-
höjning kommer att bli aktuell på grund av att kostnaderna höjs inom VA-
kollektivet.   
 
Stora investeringar och högre drift- och underhållskostnader inom VA-
verksamheten väntas under de närmaste åren. För att täcka den stora kost-
nadsökningen vill tekniska nämnden höja den rörliga brukningsavgiften 
med 1 krona per kubikmeter (exkl moms). Senaste större avgiftsförändring-
en var 2010-01-01. En krona i avgiftshöjning ger cirka 5,5 mnkr i ökade in-
täkter till VA-verksamheten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse date-
rad 2013-10-23. 
 
__________ 
 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
John Staberg 
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Referens Mottagare 
John Staberg 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 
 
 
 
 

Förslag till höjning av VA-taxan 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
höjning av den rörliga VA-avgiften med 1 krona exklusive moms fr o m 
2014-01-01 och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Sammanfattning 
I ettårsplanen 2014 beskriver samhällsbyggnadsförvaltningen att en avgifts-
höjning kommer att bli aktuell på grund att kostnaderna höjs inom VA-
kollektivet.   
 
Stora investeringar och högre drift- och underhållskostnader inom VA-
verksamheten väntas under de närmaste åren. För att täcka den stora kost-
nadsökningen vill tekniska nämnden höja den rörliga brukningsavgiften 
med 1 krona per kubikmeter (exkl moms). Senaste större avgiftsförändring-
en var år 2010-01-01. En krona i avgiftshöjning ger cirka 5,5 mnkr i ökade 
intäkter till VA-verksamheten. 
 
Avgifter 
En normalvilla med vattenförbrukning på 150 m3 och med full avgiftsskyl-
dighet har idag en årlig avgift på cirka 3 455 kr. Höjningen motsvarar cirka 
15 kronor i ökade kostnader per månad för villahushåll. 
 
 
 
Magnus Andersson John Staberg 
Samhällsbyggnadschef VA-chef 
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Återrapportering av uppdrag att utreda frågan om utdrag ur 
belastningsregistret (KS/2013:681) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av personalutskottets utredning om utdrag 
ur belastningsregistret vid anställningar och konstaterar att den nuvarande 
hanteringen är tillräcklig. 
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-25 § 126 gavs personalut-
skottet uppdraget att utreda frågan om utdrag vid anställning av medarbetare 
inom vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den nuvarande omfattningen är bra, 
och tillräcklig för att vi ska leva upp till lagens krav och dess ursprungliga 
syfte att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp och andra all-
varliga kränkningar. Att begära registerutdrag för andra grupper och verk-
samheter som inte uttryckligen stöds av lagen är ”att skjuta över målet”. Ut-
drag ur belastningsregistret, med alla de risker det innebär, är inte det enda 
och inte heller det säkraste sättet att skaffa information om potentiella med-
arbetare.  
 
I stället för utvidgad omfattning med fler grupper och verksamheter föreslås 
att rekryteringsprocessen ytterligare förstärks och kvalitetssäkras. 
 
Personalutskottet har behandlat ärendet 2013-09-09 § 16. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-08-14. 
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§ 16 
Utökad kontroll av registerutdrag ur belastningsregistret – 
medborgarförslag KS/2011:461 och motion KS/2012:61 
 
Beslut 
Personalutskottet avstyrker motionen och medborgarförslaget om att utöka  
registerutdrag ur belastningsregistret. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag daterat 2011-12-28, samt i en motion från Moderaterna, da-
terad 2012-05-16, föreslås att kommunen ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning av personal inom äldreomsorgen.  Vård- och omsorgsnämnden stäl-
ler sig positiv till förslag men remitterar förslaget till personalutskottet för yttrande. 
Personalutskottet har i sitt tidigare sammanträde diskuterat frågan och de många 
perspektiven. Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan ytterligare och före-
slår en restriktiv och balanserad hållning.  
  
Yrkande 
Jimmy Baker (M) yrkar på att motionen bifalles. 
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Kommunledningsförvaltning  
Verksamhetsområde HR 

 
Referens 

 
Mottagare 

 Lena Hadad 
Anne Fihlman 
 
 
 
 
 
 
 

Personalutskottet 
 

Utdrag ur belastningsregistret 
 
Förslag till beslut 
Personalutskottet avstyrker motionen och medborgarförslaget om att utöka 
registerutdrag ur belastningsregistret. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag daterat 2011-12-28, samt i en motion från Moderaterna, 
daterad 2012-05-16, föreslås att kommunen ska begära utdrag ur belastnings-
registret vid anställning av personal inom äldreomsorgen.  Vård- och omsorgs-
nämnden ställer sig positiv till förslag men remitterar förslaget till personalut-
skottet för yttrande. Personalutskottet har i sitt tidigare sammanträde diskuterat 
frågan och de många perspektiven. Kommunledningsförvaltningen har utrett 
frågan ytterligare och föreslår en restriktiv och balanserad hållning.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den nuvarande omfattningen är bra, 
och tillräcklig för att vi ska leva upp till lagens krav och dess ursprungliga 
syfte att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp och andra allvar-
liga kränkningar. Att begära registerutdrag för andra grupper och verksamheter 
som inte uttryckligen stöds av lagen är ”att skjuta över målet”. Utdrag ur be-
lastningsregistret, med alla de risker det innebär, är inte det enda och inte hel-
ler det säkraste sättet att skaffa information om potentiella medarbetare.  
 
I stället för utvidgad omfattning med fler grupper och verksamheter föreslås att 
rekryteringsprocessen ytterligare förstärks och kvalitetssäkras. 
 
Bakgrund 
Syftet med lagen (2000;873) om registerkontroll 
Bestämmelserna om registerkontroll vid nyanställningar syftar till att skydda 
barn och ungdomar (under 18 år) mot sexuella övergrepp och andra allvarliga 
kränkningar. Personalkategorier som berörs av reglerna är de som permanent 
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arbetar med barn och ungdomar, eller i sin yrkesutövning löpande eller under 
en period utför sysslor eller praktik i en sådan verksamhet.  
 
Verksamheter med uttryckligt stöd i lagen om registerkontroll omfattar i dag 
förskola, skola, skolbarnomsorg samt stöd och service åt barn med funktions-
hinder omfattande även personlig assistans åt barn. Arbetsgivaren är alltså 
skyldig att begära av den som erbjuds en anställning i dessa verksamheter att 
visa utdrag ur belastningsregistret. Detsamma gäller praktikanter samt stödper-
soner som löpande utför sysslor åt ovan verksamheter. Den som inte lämnar 
registerutdrag får inte anställas.   
 
Stor ökning av kontroller 
Lagen om registerkontroll kom för drygt 10 år sedan, och har 2008 utvidgats 
till att omfatta fler kategorier av arbetssökande. Sedan 2011 omfattas även ar-
betssökande inom stöd och service åt barn med funktionshinder genom en ny 
lag (2010: 479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn 
med funktionshinder. Arbetsgivare inom både privat och offentlig verksamhet 
begär registerutdrag i allt större utsträckning. Antalet utdrag har femdubblats 
under de senaste tio åren. Långt fler yrken och personalkategorier berörs i dag 
än de som ursprungligen stöds av lagen. Begärda utdrag för enbart dessa kate-
gorier var närmare 180 000 under 2011. 
 
Det stora intresset hos arbetsgivarna att begära utdrag begränsar sig inte längre 
endast till brott begångna mot barn och ungdomar. Arbetsgivaren vill veta så 
mycket som möjligt om arbetssökanden, och här erbjuder belastningsregistret 
en informationskälla om brottsliga handlingar av alla de slag inklusive mindre 
förseelser. Arbetsgivarnas skäl till detta intresse är naturligtvis många. Att 
skydda sitt rykte, att undvika att hamna i beroendeställning och undvika kost-
nader för felrekrytering är några av skälen. Med anledning av den stora ök-
ningen har frågan uppmärksammats av regeringen där ett beslut om att utreda 
frågan fattades i maj i år. Utredningen ska bland annat kartlägga av vilka skäl 
arbetsgivare, utan uttryckligt lagstöd, får begära utdrag och vilken betydelse 
sådana utdrag har i anställningsprocessen. 
 
Ökning av utdragen i Botkyrka 
Antalet verksamheter som tillämpar registerkontroll har blivit fler även i Bot-
kyrka allteftersom bestämmelserna utvidgats. Verksamheter som omfattas är: 
grundskola, förskola, skolbarnomsorg, särskola, fritids, kulturskola, fritidsgår-
darna, kommunala baden, daglig verksamhet, gymnasieskola, omsorg om 
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funktionshindrade samt inhyrd personal, praktikanter och andra stödfunktioner 
inom skolan. Omfattningen i Botkyrka ringar in verksamheter som sysslar helt, 
eller delvis med barn och ungdomar, och kan därmed inkluderas i verksamhet-
er som stöds av lagen.  
 
Intresseavvägningar och risker 
Regeringens beslut att utreda frågan skickar en signal för arbetsgivarna att 
överväga nyttan av åtgärden för andra verksamheter är de som regleras i lagen. 
Detta är en viktig fråga också för Botkyrka, och kräver att vi gör en medveten 
avvägning av de risker som en slentrianmässig registerkontroll kan innebära.  
 
Utdragen är, för det första, integritetskänsliga uppgifter och vi måste hantera 
dessa varsamt för att inte hota den enskilde sökandes personliga integritet. Vi-
dare måste vi avväga nyttan av åtgärden i förhållande till en bra och förtroen-
degivande rekryteringsprocess. En begäran om utdrag, när det gäller verksam-
heter där vi inte kan motivera begäran som vår skyldighet enligt lag, kan på-
verka den potentiella medarbetarens syn på oss som arbetsgivare och skada 
tilliten för lång tid framöver.  
 
Ett fläckfritt förflutet ger inte heller en garanti för att personen aldrig kommer 
att begå brott. Å andra sidan kan en anmärkning i belastningsregistret inte hel-
ler predicera framtida brott, vilket väcker frågan om vår syn på en andra chans 
för den arbetssökande som någon gång i sitt liv dömts  för ett brott. Arbete är 
samhällsbärande. Därför väger arbetsmöjligheterna åt alla, även för de med 
gamla förseelser, tyngre i samhället än arbetsgivarens egna intressen. Det är 
också bevisat att benägenheten att begå brott sjunker drastiskt med åldern, efter 
fyllda 30 är det få som begår brott. Ur samhällets synvinkel är arbetsperspekti-
vet intressant också i fråga om återfall. Vetenskapligt belagd fakta visar att 
brottsbenägenheten är mindre för de som har fått jobb än de som är arbetslösa.    
 
Kommunledningsförvaltningens förslag 
Kommunledningsförvaltningen anser att den nuvarande omfattningen är bra, 
och tillräcklig för att vi ska leva upp till lagens krav och syfte. Att begära re-
gisterutdrag för andra grupper och verksamheter känns i nuläget som ”att 
skjuta över målet”. Utdrag ur belastningsregistret, med alla de risker det inne-
bär, är inte det enda och inte heller det säkraste sättet att skaffa information om 
arbetssökanden. Utdragen predicerar heller inte framtida beteende.   
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Kommunledningsförvaltningen föreslår därför en restriktiv och balanserad 
hållning i frågan. Vi föreslår att registerkontroll begränsas till sin nuvarande 
omfattning. I stället för utvidgad omfattning med fler grupper och verksamhet-
er föreslås att rekryteringsprocessen ytterligare kvalitetssäkras. Processen ska 
bygga på öppenhet där intervjusituationen ger en ypperlig möjlighet till att 
ställa alla de frågor vi vill utan att förlora i förtroende gentemot den potentiella 
medarbetaren. Det är viktigt att vi ”tänker före” och hämtar relevant informat-
ion för varje rekrytering. Samhället erbjuder också i dag många olika alternativ 
för bakgrundskontroller, till exempel via skatteverket, domstolar och krono-
fogden.   
 
 
 
Niclas Johansson   Lena Hadad 
TF kommundirektör   HR-Chef 
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Omfördelning av politisk resurs (TUP) (KS/2012:492) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Det förstärkta arvodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön för  
Sandy Lind (TUP) kopplat till hennes arbete som ledamot i samhällsbygg-
nadsnämnden upphör 2014-01-31. 
 
De medel som frigörs fördelas i sin helhet till Elisabeth Thorén (TUP). Ar-
vodet motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplas till hennes arbete 
som ersättare i kommunfullmäktige och börjar gälla 2014-02-01. 
 
Ärendet 
Under mandatperioden disponerar oppositionen 2,75 heltidsresurser för po-
litisk ledning. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-04 § 31 att Sandy 
Lind (TUP) får ett arvode motsvarande 5 % av en kommunalrådslön kopplat 
till hennes arbete som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslaget innebär att Sandy Lind fr.o.m 2014-02-01 inte längre ska uppbära 
dessa resurser. De frigjorda medlen ska i sin helhet fördelas till Elisabeth 
Thorén (TUP) och vara kopplat till hennes arbete som ersättare i kommun-
fullmäktige. 
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Reglemente för intern kontroll samt budgetansvar och at-
test (KS/2013:734) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll. 
 
Kommunfullmäktige antar reglemente för budgetansvar och attest. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om att upphäva nuvarande reglemente för 
budgetansvar och intern kontroll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om att reglementena ska tillämpas från och 
med 1 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutar dessutom att risk- och väsentlighetsbedöm-
ningar i paragraf 7 och att angivna månader i paragraf 8 i reglemente för in-
tern kontroll gäller från och med 2015. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
Kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till reglemente för intern 
kontroll. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nuvarande reglemente för budge-
tansvar och intern kontroll upphör att gälla och ersätts av reglemente för in-
tern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar samt reglemente för budget-
ansvar och attest.  
 
Den senaste uppdateringen av nuvarande reglemente gjordes 2006. Sedan 
dess har nya rekommendationer inom redovisningsområdet kommit och 
praxis har förändrats. Befintligt reglemente överensstämmer dessutom inte i 
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alla delar med hur kommunen i praktiken arbetar. Revisorerna har också vid 
flera tillfällen påpekat brister i reglementet. 
 
Med utgångspunkt från ovan har kommunledningsförvaltningen gjort en del 
justeringar och omarbetningar, men innebörden i de nya reglementena är i 
stort detsamma som nuvarande reglemente. De ändringar som är av princi-
piell art redovisas under rubrikerna ”Reglemente för intern kontroll” samt 
”Reglemente för budgetansvar och attest” i tjänsteskrivelsen 2013-12-16. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-16. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Reglemente för intern kontroll samt budgetansvar och at-
test 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll. 
• Kommunfullmäktige antar reglemente för budgetansvar och attest. 
• Kommunfullmäktige beslutar om att upphäva nuvarande reglemente 

för budgetansvar och intern kontroll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om att reglementena ska tillämpas från och 
med 1 mars 2014. 
 
Kommunfullmäktige beslutar dessutom att risk- och väsentlighetsbedöm-
ningar i paragraf 7 och att angivna månader i paragraf 8 i reglemente för in-
tern kontroll gäller från och med 2015. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
Kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till reglemente för intern 
kontroll. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nuvarande reglemente för budge-
tansvar och intern kontroll upphör att gälla och ersätts av reglemente för in-
tern kontroll inklusive tillämpningsanvisningar samt reglemente för budget-
ansvar och attest.  
 
Den senaste uppdateringen av nuvarande reglemente gjordes 2006. Sedan 
dess har nya rekommendationer inom redovisningsområdet kommit och 
praxis har förändrats. Befintligt reglemente överensstämmer dessutom inte i 
alla delar med hur kommunen i praktiken arbetar. Revisorerna har också vid 
flera tillfällen påpekat brister i reglementet. 
 
Med utgångspunkt från ovan har kommunledningsförvaltningen gjort en del 
justeringar och omarbetningar, men innebörden i de nya reglementena är i 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[3] 
Kommunledningsförvaltningen 

 2013-12-16 Dnr  KS/2013:734 
 

stort detsamma som nuvarande reglemente. De ändringar som är av princi-
piell art redovisas under rubrikerna ”Reglemente för intern kontroll” samt 
”Reglemente för budgetansvar och attest”.   
 
Reglemente för intern kontroll 
Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställande intern kon-
troll upprätthålls i kommunen. I reglementet tydliggörs kommunstyrelsens, 
nämndernas, förvaltningschefernas och övriga anställdas roller och ansvar. 
Reglementet innehåller också bestämmelser om hur och när internkontroll-
planer ska fastställas och följas upp samt hur återrapportering ska ske. 
Det nya reglementet innebär att arbetet med intern kontroll struktureras på 
ett tydligare och gemensamt sätt i kommunen.  
 
 De större förändringarna jämfört med nuvarande reglemente: 

• Nämnderna ska som grund för sin internkontrollplan göra dokumen-
terade risk- och väsentlighetsbedömningar. 

 
• Nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av den inter-

na kontrollen till kommunstyrelsen. 
 

• Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas rapporter utvärdera resul-
tatet. 

 
 
Reglemente för budgetansvar och attest 
Reglementet reglerar frågor om budgetansvar och attest.  
 
Paragraferna två till fyra avser budgetansvar och hanterar nämndens, för-
valtningschefens och den budgetansvariges ansvar och skyldigheter.  
 
De större förändringarna jämfört med nuvarande reglemente: 
  

• 2 § 3:e stycket handlar om hur nämnden får agera inom medgiven 
budget. Styckets sista mening har lagts till jämfört med nuvarande 
reglemente. ”Detta gäller inte särskilt riktade insatser som kommun-
fullmäktige beslutat om, dessa får endast användas för avsett ända-
mål.”   

 
• I nuvarande reglemente står det att nämnden inte får utvidga service-

volymen jämfört med budget. För att hantera volymutveckling ex-
empelvis till följd av befolkningsökning har justeringar gjorts i 2 § 
4:e stycket.  
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• I nuvarande reglemente sägs att tilläggsanslag utöver budgeterade 
anslag inte beviljas under året, såvida inte synnerliga skäl föreligger. 
Lydelsen överensstämmer inte med hur tilläggsanslag hanteras i 
kommunen. Den nya lydelsen i 2 § 6:e stycket beskriver hur kom-
munen i praktiken tillämpar tilläggsanslag. 

 
• 2 § 7:e stycket: Ansökan om externa projektmedel som ska godkän-

nas av kommunstyrelsen höjs från tio till 25 basbelopp.  
 
 
Paragraferna fem till åtta rör attest och beskriver syfte, ansvar och rutiner 
för attest. Jämfört med nuvarande reglemente har innebörden av att attestera 
förtydligats.  
 
De större förändringarna jämfört med nuvarande reglemente: 
 

• I 6 § 3:e stycket har tidigare text kompletterats med att vid upptäckt 
av allvarliga brister ska detta rapporteras till kommunstyrelsen via 
kommunens ekonomichef eller redovisningschef samt respektive 
nämnd.  

 
• Jämfört med nuvarande reglemente har ett tillägg gjorts i 6:e § näst 

sista stycket som lyder: ”Under förutsättning att kriterierna för ersät-
tare är uppfyllda kan förvaltningschef attestera inom aktuell förvalt-
nings ansvar. Detsamma gäller för kommundirektör och ekonomi-
chef som på motsvarande sätt kan attestera samtliga kommunens an-
svar.”  

 
• I det nya reglementet 8 § 4:e stycket ges kommunstyrelsen mandat 

att besluta om avsteg från huvudregeln om att det för transaktioner 
ska finnas en gransknings-/mottagningsattest och en beslutsattest. I 
tidigare reglemente var avstegen inskrivna. Med förändringen får 
kommunstyrelsen möjlighet att anpassa reglerna efter nya rekom-
mendationer, ny teknik och liknande. 

 
 
 
Mattias Jansson Niclas Johansson 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Samtliga förvaltningar, nämnder och helägda bolag 
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Reglemente för budgetansvar och attest 
 
Syfte med reglementet 
 
1 § Syfte 
Detta reglemente gäller för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I doku-
mentet inbegriper begreppet nämnden även kommunstyrelsen.  
 
Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som 
i tillämpliga delar ska beakta reglerna om attest.  
 
Paragraferna 2 till 4 avser budgetansvar och paragraferna 5 till 8 avser attest. 
 
Syftet med detta reglemente är att fastställa: 
 

• Regler för budgetansvar. 
• Regler för kontroll av ekonomiska händelser.  
• Säkra rutiner för de ekonomiska händelserna. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande kontroll, uppföljning och utvär-
dering av dessa regler samt för att vid behov ta initiativ till förändringar. 
Kommunstyrelsen ansvarar också för att vid behov besluta om kommunöver-
gripande anvisningar. 
 
Nämnden ansvarar för att antagna regler och anvisningar följs. Varje nämnd 
ska därutöver vid behov utfärda ytterligare anvisningar för sitt verksamhets-
område. 
 
Budgetansvar 
 
2 § Budgetansvar - Nämnden 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska 
också se till att det i övrigt bedrivs en god och effektiv verksamhet. Det inne-
bär att nämnden kontinuerligt ska hålla sig underrättad om såväl kostnader 
och intäkter som verksamhetens utveckling. 
 
Inom medgiven budget väljer nämnden själv medel att nå fastställda verk-
samhetsmål. Detta innebär att nämnden själv beslutar om sin förvaltningsor-

Kommunledningsförvaltningen  
   



BOTKYRKA KOMMUN   2 [9] 
Kommunledningsförvaltningen 
 2013-12-16  
 

 

ganisation och kan förändra, inrätta eller dra in tjänster. Inom budgeten äger 
därmed nämnden rätt att vidta omfördelning av medel. Detta gäller inte sär-
skilt riktade insatser som kommunfullmäktige beslutat om, dessa får endast 
användas för avsett ändamål. 
 
Vid befarad budgetavvikelse ska nämnden snarast vidta de åtgärder som 
krävs för att undvika att budgeten överskrids. Vid konflikt mellan mål och re-
surser sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Nämnden får således 
inte överskrida sin ekonomiska ram avseende drift eller medgiven ram för re-
spektive investeringsprojekt. Medför lagstiftning att resurserna överskrids ska 
detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan ska nämnden 
noggrant ha prövat möjligheterna till omprioriteringar, besparingar och/eller 
ökade intäkter. Detta gäller både för drift som investering. Vid anmälan om 
risk för budgetöverskridande av investeringsprojekt så ska redogörelsen även 
lämnas för konsekvenserna för den årliga driften av färdigställt projekt. 
 
Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av en 
verksamhet som nämnden bedömer lämplig eller nödvändig. Ändringar som 
innebär antingen avsevärd förändring av verksamheten eller är av principiell 
art i förhållande till mål och inriktningar ska alltid lyftas till kommunfullmäk-
tige för ställningstagande. I det senare fallet ska det av nämndens begäran 
framgå de ekonomiska konsekvenserna och hur dessa ska finansieras på kort 
och lång sikt.  
 
Intäkter utöver budget, som har ett direkt samband med verksamheten, får ef-
ter beslut i respektive nämnd användas till ökade kostnader. När det gäller in-
täkter utöver vad som är budgeterat och som inte beror på nämndens eller 
förvaltningens påverkan, till exempel ändrade statsbidragsregler ska kom-
munstyrelsen lämna sitt godkännande innan dessa får användas.  
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige kan under året bevilja nämnd till-
äggsanslag i de fall en riktad avsättning gjorts till kommunstyrelsens/-
kommunfullmäktiges förfogande i avvaktan på ytterligare underlag/beslut. I 
övrigt medges tilläggsanslag endast i undantagsfall och då om det finns sär-
skilda skäl. Anslag för exploateringsverksamheten kan lämnas i särskilda be-
slut under året. 
 
Ansökan av externa projektmedel över tjugofem (25) basbelopp ska godkän-
nas av kommunstyrelsen. Till kommunstyrelsen ska lämnas en redogörelse 
över projektetsinnehåll, syfte och eventuella krav på kommunal insats. Där-
utöver ska eventuella ekonomiska risker för kommunen belysas. 
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Nämnden ska följa de anvisningar och den tidplan för det kommungemen-
samma budget- och uppföljningsarbetet som tas fram av kommunstyrel-
sen/kommunledningsförvaltningen.  
 
Nämnden ansvarar för att ta fram anvisningar och tidplan för nämndens egna 
budget- och uppföljningsarbete.  
 
Nämnden ska årligen fastställa en detaljerad internbudget och inom given 
budgetram formulera mål och åtaganden för att bidra till kommunfullmäkti-
ges mål. Internbudgeten ska vara lagd på sådan nivå att den är till stöd vid 
uppföljnings- och prognosarbete. 
 
 
3 § Budgetansvar – Förvaltningschef  
Förvaltningschef ansvarar inför nämnden för den verkställande ledningen av 
verksamheten. 
 
Förvaltningschef utser budgetansvariga och ersättare för dessa. I ansvaret in-
går också att upprätta och hålla en aktuell förteckning över de budgetansva-
riga. Av förteckningen ska det tydligt framgå omfattningen av budgetansva-
ret.  
 
Av förteckningen över utsedda budgetansvariga och dess ersättare ska 
framgå: 

• Budgetansvarig (namn och tjänstetitel). 
• Ansvar nummer och namn. 
• Verksamhet. 
• Eventuell aktivitet/projekt/objekt. 

 
Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget, informeras om 
utsedda budgetansvariga.  
 
 
4 § Budgetansvar – Budgetansvariga  
Budgetansvarig ansvarar inför närmaste chef för ett väl avgränsat område och 
dess resurser. Ansvaret innefattar att fastställda mål uppfylls och att budgete-
rad omfattning av verksamheten utförs inom den av nämnden tilldelade bud-
getramen och andra riktlinjer.  
 
Budgetansvaret innefattar en skyldighet att vidta korrigerande åtgärder när 
ekonomi- eller verksamhetsutfallet inte följer budget och rapportera förhål-
landet till närmaste chef. Det innebär bland annat att budgetansvarig ska 
lämna prognoser enligt upprättade anvisningar och tidplan. 
 



BOTKYRKA KOMMUN   4 [9] 
Kommunledningsförvaltningen 
 2013-12-16  
 

 

Budgetansvarig ska vid inköp av varor och tjänster följa kommunens upp-
handlingspolicy och dess tillämpningsanvisningar. I de fall ramavtal träffats 
med leverantörer ska inköp göras från denna. Vid inköp utanför ramavtal ska 
rätt upphandlingsform användas. Om direktupphandling genomförs ska nöd-
vändiga kontroller av leverantörer göras. 
 
Budgetansvaret innebär ingen automatisk rätt att besluta i frågor som rör till 
exempel personal, lokaler och vissa individärenden. I dessa frågor finns reg-
ler som begränsar den budgetansvariges rättigheter att besluta. 
 
Budgetansvarig kan bara ta ansvar inom sitt verksamhetområde och sina be-
fogenheter. För att möjliggöra uppföljning av det ekonomiska ansvaret är det 
nödvändigt att nämndens internbudget är ansvarsindelad. 
 
För att ansvaret ska vara odelat krävs att alla transaktioner på en budgetan-
svarigs ansvarskod måste vara initierade eller godkända av denne.  
 
Budgetansvarig kan uppdra åt underställd personal att göra inköp i viss om-
fattning och på vissa villkor. Sådan anskaffning sker dock fortfarande på den 
budgetansvariges ansvar. 
 
 
 
Attest – Omfattning och syfte 
 
5 § Omfattning och syfte 
Reglerna om attest i 5-9 paragraferna gäller för kommunens samtliga interna 
och externa transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen 
ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 
 
Bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som 
i tillämpliga delar ska beakta dessa regler. 
 
Syftet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: 
 

• Prestation - Att varan eller tjänsten beställts och levererats till eller 
från kommunen, och att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade 
villkor.  
 

• Bokföringsunderlag – Att verifikation uppfyller kraven enligt god re-
dovisningssed samt kommunal redovisningslag. 

 
• Villkor – Att rätt villkor tillämpas och att villkoren följer upphandlat 

avtal/beslut. 
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• Bokföringstidpunkt – Att bokföring sker (vid rätt tidpunkt) så snart 

som möjligt och i rätt redovisningsperiod. 
 

• Kontering – Att transaktionen är rätt konterad. 
 

• Finansiering – Att transaktionen får belasta ansvaret. 
 

• Beslut – Att transaktionen har beslutats av behörig beslutsattestant. 
 
 
 
Attest – Ansvar 
 

6 § Attestberättigade och ansvar för att utse beslutsattestanter 
 
Förvaltningschef ansvarar för att utse beslutsattestantsberättigade och ersät-
tare för dessa.  
 
Förvaltningschef ansvarar för att varje attestant har tillräcklig kunskap om 
förtroendet att vara attestant. Förvaltningschef ansvarar också för att attestan-
terna får del av detta reglemente och eventuella anvisningar. Detta gäller 
både för mottagnings-/granskningsattestant och beslutsattestant. 
 
Attestanternas uppgift är att tillämpa reglementet och anvisningar samt 
om/när brister upptäcks rapportera dessa till närmaste överordnad chef eller 
förvaltningschef. Vid allvarliga brister ska detta även rapporteras till kom-
munstyrelsen via kommunens ekonomichef eller redovisningschef samt re-
spektive nämnd. 
 
Skyldighet för förvaltningschef att utse beslutsattestantberättigad fråntar inte 
nämnd rätt att genom beslut vid sammanträde attestera.   
 
Förvaltningschef ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning 
över utsedda beslutsattestanter. Av förteckningen ska det tydligt framgå om-
fattningen av attesträtten.  
 
Nämnden ska årligen, i samband med beslut om internbudget, informeras om 
utsedda beslutsattestanter och ersättare för dessa. 
 
Beslutsattestanter och dess ersättare ska genom sin namnteckning bekräfta at-
testuppdraget och att man tagit del av detta reglemente och anvisningar som 
beskriver innebörden av att vara beslutsattestant. Beslutsattestant ska också 
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lämna namnteckningsprov i därför avsedd förteckning. Attestuppdraget gäller 
tills dess att anställningen upphör, förändras eller ny attestant utses. 
 
Av förteckningen över utsedda beslutsattestanter och dess ersättare ska 
framgå: 

• Beslutsattestant (namn och tjänstetitel) 
• Namnteckning (beslutsattestant) 
• Ersättare (namn och tjänstetitel) 
• Namnteckning (ersättares) 
• Ansvar, namn och nummer 
• Verksamhet 
• Eventuell aktivitet-/projekt-/objektkod. 

 
Ersättare för beslutsattestant attesterar enbart när ordinarie attestant har 
lagstadgad frånvaro (sjuk, semester, tjänsteledig).  
 
Under förutsättning att kriterierna för ersättare är uppfyllda kan förvaltnings-
chef attestera inom aktuell förvaltnings ansvar. Detsamma gäller för kom-
mundirektör och ekonomichef som på motsvarande sätt kan attestera samtliga 
kommunens ansvar.  
 
Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska förvaras centralt på respektive 
förvaltning samt lämnas till kommunens centrala ekonomienhet. Vid föränd-
ringar under året ska blankett för bekräftelse av attestuppdraget lämnas till 
kommunens centrala ekonomienhet. 
 
 
 
Attest - Rutiner  
 
7 § Kontrollernas utformning – begränsning av attesträtt 
Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är 
tillräcklig. Kontrollkostnaden ska stå i rimlig proportion till riskerna. Ruti-
nerna ska minimera risken för felaktiga utbetalningar.  
 
Följande ska beaktas vid utformning av attestrutiner: 
 

• Ansvarsfördelning - Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen per-
son ska ensam hantera en transaktion från början till slut.  

• Kompetens - Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha 
nödvändig kompetens för uppgiften. 
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• Självständighet - Den som utför kontroll av en annan person, särskilt 
vid beslutsattest, ska ha en självständig ställning gentemot den kon-
trollerade.  

 
• Jäv eller jävsliknande situation - Den som utför kontrollen får inte 

kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Det-
samma gäller kostnader i tjänsten (till exempel vid resor, kurser, kon-
ferenser eller liknande tillfällen då personen själv deltagit) och kost-
nader av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag eller före-
ningar där den kontrollansvarige eller närstående har ägarintressen el-
ler ingår i ledningen. Attest får heller inte ske om det finns någon an-
nan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskhet. 
För bedömning av om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen till-
lämpas.  

 
Föreligger jäv ska beslutsattesten utföras av överordnad chef. Kom-
munstyrelsens ordförande ska beslutsattestera kommundirektörens 
fakturor/utlägg i de fall attesträtten är begränsad enligt denna para-
graf. Motsvarande ska kommundirektören beslutsattestera förvalt-
ningschefernas fakturor/utlägg. Transaktioner avseende kommunsty-
relsens ordförande ska beslutsattesteras av kommunfullmäktiges ord-
förande. 
 

• Begränsning av uppdraget - Attestuppdraget kan begränsas, exem-
pelvis kan det gälla tidsperiod eller belopp. Beloppsgränser för olika 
befattningshavare regleras genom nämndens delegationsordning eller 
på ett tydligt sätt i attestförteckningen. 

 
• Dokumentation - Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på 

ändamålsenligt sätt. Kontroller dokumenteras genom attest med hjälp 
av elektronisk signatur. Vid manuell hantering skriver beslutsattestan-
ten sin namnteckning både på originalverifikationen och konterings-
underlaget och mottagnings-/granskningsattestanten skriver sin namn-
teckning på konteringsunderlaget.  

 
• Kontrollordning - De olika kontrolluppgifterna ska utföras i en lo-

gisk ordning så att effekten av en tidigare kontrolluppgift inte förtas 
av en senare kontrolluppgift. 

 
 
8 § Attestmoment och kontroller 
Att attestera innebär kontroll av att alla transaktioner granskas innan utbetal-
ning sker. Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder. 
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Följande attestmoment finns och kontrollåtgärderna blir följande:  
 
Gransknings-/mottagningsattest – Attestanten ska utföra följande kontrol-
ler: 

• Att vara eller tjänst beställts samt mottagits eller levererats. 
• Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet. 
• Att pris, rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga. 
• Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning. 
 

Gransknings-/mottagningsattest ska göras innan beslutsattest sker.  
 
Gransknings-/mottagningsattest ska utföras av personal som mottar, beställer 
eller köper in varor och tjänster. Gransknings-/mottagningsattestanten ska ha 
god insikt i verksamheten och vara insatt i/ha vetskap om att varan eller tjäns-
ten har kommit verksamheten till del. 

 
Beslutsattest – Attestanten ska utföra följande kontroller: 

• Att vara eller tjänst beställts samt mottagits eller levererats. 
• Att mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet. 
• Att pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställ-

ning. 
• Att övriga avtalsvillkor, exempelvis betalningsvillkor är uppfyllda. 
• Att kontering är korrekt. 
• Att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning. 

 
 
Huvudregeln är att det för transaktioner ska finnas en gransknings-
/mottagningsattest och en beslutsattest. Kraven på vidtagna kontrollåtgärder 
ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så att kontrollkost-
naden står i rimlig proportion till riskerna. Kommunstyrelsen kan därför be-
sluta om avsteg från ovanstående krav där så är motiverat utifrån utförd risk-
analys. I dessa fall ska anges under vilka förutsättningar som avsteg får ske. 
 
Ytterligare kontroll – Om det finns behov av ytterligare kontroll ska det gö-
ras genom att komplettera med en varaktig namnteckning/anteckning. Det är 
beslutsattestantens uppgift att avgöra om det finns behov av ytterligare kon-
troll. 

 
Behörighetskontroll – Innebär kontroll av att attest har skett av behöriga 
personer.  
 
Vid elektronisk hantering sker behörighetskontroll via ekonomisyste-
met/personalsystemet enligt uppsatta regler. Vid manuell hantering utförs 
kontrollen av den som registrerar transaktionen.  
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Reglemente för intern kontroll 
 
Syfte med reglementet 
 
1 § Syfte 
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå all-
varliga fel och skador.  
 
Syftet med detta reglemente är att säkerställa att en tillfredsställande intern 
kontroll upprätthålls. Det innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska sä-
kerställas att följande mål uppnås: 
 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamhet-

en. 
• Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är till-

fredsställande. 
 
Ansvar och organisation av intern kontroll 
 
2 § Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisat-
ion upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organi-
sation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande an-
visningar. 
 
3 § Nämnderna 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina re-
spektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se 
till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om 
nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. 
 
Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning. 
 
4 § Förvaltningschefen 
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att kon-
kreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan 
upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande ska ansvara för arbetet 
med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll.  
 
Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnden om hur den interna 
kontrollen fungerar. 
 

Kommunledningsförvaltningen  
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5 § Övriga chefer 
De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa 
antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga 
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka 
för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som an-
vänds bidrar till en god intern kontroll. 
 
6 § Övriga anställda 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna anvisningar i sin arbetsutöv-
ning. 
 
Styrning och uppföljning av intern kontroll 
 
7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen 
inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styr-
ning göra dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar. 
 
8 § Intern kontrollplan 
Alla nämnder ska i januari varje år, anta en särskild plan för hur arbetet med 
den interna kontrollen ska bedrivas. För kommunstyrelsens del ska planen an-
tas i december för nästkommande år. 
 
9 § Uppföljning av intern kontrollplan 
Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rappor-
teras till nämnden senast i början av november, i den omfattning som fast-
ställts i den interna kontrollplanen.  
 
Rapport till nämnden ska ske minst en gång per år. I samband med detta ska 
även den interna kontrollplanens aktualitet prövas. 
 
10 § Brister i processer och rutiner 
Brister i processer och rutiner ska omedelbart rapporteras till förvaltnings-
chef, närmast överordnad eller den som nämnden utsett. Allvarligare brister 
ska utan dröjsmål även rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen.  
 
11 § Nämndens rapportskyldighet 
Nämnden ska senast i början av november, rapportera resultatet från årets 
uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.  
 
12 § Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrap-
porter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall 
förbättringar behövs, se till att sådana åtgärder genomförs av berörd nämnd. 
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fun-
gerar i de kommunala bolagen.  
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Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll  
 
1 § Begreppet ”rimlig grad av säkerhet” innebär att kommunstyrelsen och 
nämnderna ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. 
Vid bedömning av kontrollnytta, ska inte endast ekonomiska faktorer vägas 
in utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika 
intressenter. 
 
Målet ”ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet” innebär bl.a. att ha 
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade 
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och 
mål. 
 
Målet ”tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten” 
innebär att kommunstyrelsen, nämnderna samt övriga intressenter ska ha till-
gång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och till-
förlitlig redovisning av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig re-
levant information om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Målet ”efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera” in-
nefattar lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna 
avtal med olika parter. 
 
2 § Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (KL) 6:1 och 6:3 ansvar för 
att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt för 
att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt 
att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, 
lämna förslag till kommunfullmäktige om förändringar. 
 
3 § Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:9. 
Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en 
god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen, samt utifrån respektive nämnds förutsättningar, vid 
behov se till att regler och anvisningar för den egna interna kontrollen utfär-
das. Det är viktigt att detta dokumenteras och beslutas av nämnden. 
 
Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

- Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
- Introduktion till nyanställda chefer om vad intern kontroll innebär. 

 
4 § Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för att det praktiska ar-
betet med intern kontroll fungerar. 
 
7 § Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna 
kontrollen och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och priori-
tera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen. 
Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet 
ska en risk- och väsentlighetsanalys göras. 

Kommunledningsförvaltningen  
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8 § Processer, rutiner och därtill hörande kontrollmoment ska väljas ut med 
utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Omfatt-
ningen av denna plan måste diskuteras med utgångspunkt från den omfatt-
ning och volym som nämndens verksamhet har, och den risk- och väsentlig-
hetsbedömning som har gjorts. 
 
9 § Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Rapporten 
ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vid-
tagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder 
för förbättringar. Rapportering till nämnden ska ske i form av en skrivelse 
med kopior av rapporteringsblad som bilagor.  
 
10 § Syftet med att omedelbart rapportera brister är att man inom förvalt-
ningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med de 
brister som har uppmärksammats. Brister som noteras ska omedelbart bli fö-
remål för utredning och dokumenteras. 
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Ramavtal och plankostnadsavtal för del av fastigheten 
Tumba 7:206 samt del av fastigheten Komministern 5 
(KS/2013:694) 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner plankostnadsavtal och ramavtal med AB Bot-
kyrkabyggen. 
 
Sammanfattning 
AB Botkyrkabyggen inkom 2013-03-07 med planbeskedsförfrågan, 
Sbf/2013:89. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-06-19, § 177 positivt 
planbesked för ungdomsbostäder. Kommunen och AB Botkyrkabyggen har 
för avsikt att pröva förutsättningarna för nybyggnation av ett 20-tal ung-
domsbostäder vid Tunavägen i Tumba. AB Botkyrkabyggen ges ensamrätt 
att inom två (2) år från kommunens godkännande förhandla med kommunen 
om utformning och exploateringsavtal för avtalsområdet. Kommunen be-
räknas få täckning för samtliga kostnader. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 49. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-05. 
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Klimat- och planeringsberedningen 
 2013-12-18 DnrKS/2013:694 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 49 
Godkännande av ramavtal och plankostnadsavtal med Bot-
kyrka byggen för två  fastigheter i Tumba  (KS/2013:694) 

 
 

Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner plankostnadsavtal och ramavtal med Bot-
kyrkabyggen AB. 
 
 
Sammanfattning 
Botkyrkabyggen AB inkom 2013-03-07 med planbeskedsförfrågan, 
Sbf/2013:89. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-06-19, § 177 positivt 
planbesked för ungdomsbostäder. Kommunen och Botkyrkabyggen har för 
avsikt att pröva förutsättningarna för nybyggnation av ett 20-tal ungdoms-
bostäder vid Tunavägen i Tumba. Botkyrkabyggen ges ensamrätt att inom 
två (2) år från kommunens godkännande förhandla med kommunen om ut-
formning och exploateringsavtal för avtalsområdet. Kommunen beräknas få 
täckning för samtliga kostnader. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post helene.hill@@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Heléne Hill 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Ramavtal och plankostnadsavtal för del av fastigheten 
Tumba 7:206 samt del av fastigheten Komministern 5  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner plankostnadsavtal och ramavtal med Botkyrka-
byggen AB. 
 
 
Sammanfattning 
Botkyrkabyggen AB inkom 2013-03-07 med planbeskedsförfrågan, 
Sbf/2013:89. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-06-19, § 177 positivt 
planbesked för ungdomsbostäder. Kommunen och Botkyrkabyggen har för 
avsikt att pröva förutsättningarna för nybyggnation av ett 20-tal ungdoms-
bostäder vid Tunavägen i Tumba. Botkyrkabyggen ges ensamrätt att inom 
två (2) år från kommunens godkännande förhandla med kommunen om ut-
formning och exploateringsavtal för avtalsområdet. Kommunen beräknas få 
täckning för samtliga kostnader. 

                
               Ekonomi 

Del av kommunens fastighet Tumba 7:206 som ligger inom avtalsområdet ska 
överlåtas till Botkyrkabyggen för att projektet ska kunna genomföras. Villkoren 
för överlåtelsen kommer att regleras i ett separat exploateringsavtal. Anlägg-
ningsavgifter för vatten och avlopp erläggs av Botkyrkabyggen enligt gällande 
taxa. Kommunen debiterar Botkyrkabyggen för alla planrelaterade kostnader. För 
kommunens arbete med planärendet debiteras nedlagd tid enligt löpande räkning. 
 
Budget för planarbetet uppskattas till 1 miljon kronor. Kommunens mark kom-
mer att värderas och överlåtas i enlighet med en opartisk värdering som görs i 
samband med att exploateringsavtalet upprättas.  
 
Markförsäljning i samband med genomförandet bedöms ge kommunen intäkter 
om cirka 700 000 kr när planrelaterade kostnader avräknats.  
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Mattias Jansson    Heléne Hill 
Kommundirektör    Exploateringschef 
 
BILAGOR  

1. Ramavtal 
2. Plankostnadsavtal 

 
 
_________ 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Exploateringschef Heléne Hill, Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare, Sigvard Andersson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonom Inger Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gruppchef för mark och exploatering Agneta Engver, Samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
Förvaltningsrätten, laga kraftbevis 
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Köp av fastighet - Botkyrka Bangården 1 (KS/2013:645) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige förvärvar fastigheten Bangården 1 från Jernhusen Fas-
tigheter AB enligt upprättat köpekontrakt för en köpeskilling av 5 000 000 
kronor. Finansieringen av förvärvet sker genom ökad upplåning om 
5 075 000 kronor (köpeskilling och lagfartskostnad). 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten Bangården 1 förvär-
vas från Jernhusen Fastigheter AB för en köpeskilling om 5 000 000 kronor. 
Fastigheten ligger intill Munkhättevägen och för området gäller en detalj-
plan som vunnit laga kraft 1994-06-21. Den tillåtna markanvändningen 
inom detaljplanen är kontor. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 50. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-03. 
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Klimat- och planeringsberedningen 
 2013-12-18 DnrKS/2013:645 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 50 
Köp av fastighet Bangården 1 (KS/2013:645) 

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige förvärvar fastigheten Bangården 1 från Jernhusen Fas-
tigheter AB enligt upprättat köpekontrakt för en köpeskilling av 5 000 000 
kronor.Finansieringen av förvärvet sker genom ökad upplåning om 
5 075 000 kronor (köpeskilling och lagfartskostnad). 
 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen, föreslår att fastigheten Bangården 1 förvärvas från Jernhu-
sen Fastigheter AB för en köpeskilling om 5 000 000 kronor. Fastigheten ligger intill 
Munkhättevägen och för området gäller en detaljplan som vunnit laga kraft 1994-06-21. 
Den tillåtna markanvändningen inom detaljplanen är kontor.  
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Kommunledningsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post helene.hill@@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Heléne Hill 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Markärende – Köp av fastigheten Botkyrka Bangården 1  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige förvärvar fastigheten Bangården 1 från Jernhusen Fas-
tigheter AB enligt upprättat köpekontrakt för en köpeskilling av 5 000 000 
kronor.Finansieringen av förvärvet sker genom ökad upplåning om 
5 075 000 kronor (köpeskilling och lagfartskostnad). 
 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen, föreslår att fastigheten Bangården 1 förvär-
vas från Jernhusen Fastigheter AB för en köpeskilling om 5 000 000 kronor. 
Fastigheten ligger intill Munkhättevägen och för området gäller en detalj-
plan som vunnit laga kraft 1994-06-21. Den tillåtna markanvändningen 
inom detaljplanen är kontor. Idag nyttjas fastigheten som infartsparkering. 
 
Bakgrund 
Botkyrka kommun har under en längre tid förhandlat om ett förvärv av fas-
tigheten Bangården 1 med Jernhusen Fastighets AB. Orsaken är att Jernhu-
set Fastighets AB meddelade kommunen att man tänker sälja sin fastighet. 
Kommunen har därmed erbjudits att förhandla om att köpa marken. 
 
Kommunen får rådighet 
Med förvärv av fastigheten får kommunen rådighet att bestämma om och 
hur länge som marken ska användas som infartsparkering. Fastigheten an-
vänds idag som infartsparkering men ska enligt detaljplan vara kontors-
byggnader. 
 
Förhandling och värdering 
Kommunen har tillsammans med Jernhusen låtit värdera fastigheten. Vi be-
slutade redan från början att anlita två olika värderingsfirmor. Den ena vär-
deringsfirman värderade marken till 2 miljoner kronor och den andra till 8 
miljoner kronor. Orsaken till den stora skillnaden är att om man i ena fallet 
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lägger störst vikt vid vad marken idag och troligen imorgon används till och 
i det andra fallet lägger störst vikt vid vad detaljplanen ger för rättigheter.  
 
Botkyrka kommun har nu enats med Jernhusen om ett värde på 5 miljoner 
kronor. Kajanläggningen som finns på den del som inte är infartsparkering 
och som idag används av Trafikverket, har fått ett arrendeavtal som Bot-
kyrka kommun tar över från Jenrhuset och som kommer att inbringa en årlig 
intäkt på 50 000 kr. I övrigt innehåller avtalet sedvanliga paragrafer. Marken 
ligger strategiskt för kommunen och kan användas för infartsparkering och 
på sikt även för kontor om behov och efterfrågan finns. 
 
 
Ekonomi 
Köpet av fastigheten finansieringen genom ökad upplåning om 5 075 000 
kronor (köpeskilling och lagfartskostnad). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få en årlig intäkt för arrendet 
till Trafikverket om 50 000 kr. 
 
 
 
Mattias Jansson Heléne Hill 
Kommundirektör Exploateringschef 
 
 
 
_________ 
BILAGOR  
1. Köpeavtal, bilaga arrendeavtal med Trafikverket 
2. Karta över fastigheten 

 
 
_________ 
Expedieras till 
Agneta Engver, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inger Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Heléne Hill, Kommunledningsförvaltningen 

               Ekonom Inger Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
               Niclas Johansson, Kommunledningsförvaltningen 
               Monika Blommark, Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningsrätten, laga kraftbevis 
 
 































Botkyrka Bangården 1                                                                   Bilaga 2 
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Tullinge idéhus - begäran om medel till förprojektering 
(KS/2011:440) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avsätter en budgetram på 4 000 000 kronor för förpro-
jektering och framtagande av nödvändiga handlingar för idéhuset. Finansie-
ringen sker genom ökad upplåning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 
samordna arbetet med Tullinge idéhus. 
 
Kommunstyrelsen lämnar en beställning till tekniska nämnden att påbörja 
förprojektering och projektering av idéhuset. 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-12-18 som återrapportering av tidigare uppdrag i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Arkitekttävling för Tullinge idéhus är avgjord och vinnande förslag ritades 
av Wingårdhs Arkitektkontor AB.  
 
För att kunna förverkliga idéhuset behöver flera pågående processer koordi-
neras och samordnas. Det gäller framtagande av en detaljplan för området, 
anpassningar av lokalprogram och projektering av idéhuset. Ambitionen är 
att huset ska kunna stå klart under senare delen av hösten 2016 varför arbe-
tet med förprojektering och projektering måste påbörjas redan 2014. I 
flerårsplanen har inte idéhuset som investering varit kostnadssatt. En utför-
lig kostnadskalkyl ska redovisas i kommande flerårsplan för 2015 - 2018.  
För att kunna påbörja projekteringen behöver medel kunna ianspråktas re-
dan 2014 och kommunledningsförvaltningen har bedömt att kostnaderna för 
2014 uppgår till 4 000 000 kronor.  
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Kommunledningsförvaltningen har undersökt frågan om att äga och förvalta 
byggnaden i egen regi eller upphandla en extern förvaltare. Kommunled-
ningsförvaltningens bedömning visar att det är mest lönsamt att äga och för-
valta huset i egen regi. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
tekniska nämnden får en beställning från kommunstyrelsen att påbörja arbe-
tet med att förverkliga Tullinge idéhus som en fastighet i kommunens egna 
bestånd. Tekniska nämnden ska se till att den kostnadsnivå som angavs i 
tävlingsprogrammet inte överstiges. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 52. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-18. 
  



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 

Klimat- och planeringsberedningen 
 2013-12-18 DnrKS/2011:440 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 52 
Muntlig information om Tullinge idéhus (KS/2011:440) 

 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av muntlig information om 
Tullinge idéhus.  
 
Protokollsanteckning 
Anders Thorén (TUP) vill föra följande anteckning till protokollet: Anders 
Thorén tycker det är bekymmersamt att ramarna för kostnader i samband 
med idéhuset flyter.  
 
Protokollsanteckning 
Peter Nyberg (S) vill föra följande anteckning till protokollet:  
Den pågående processen kring Idéhuset i Tullinge utgår från det lokalpro-
gram som tagits fram efter dialog med boende och verksamma i Tullinge. I 
lokalprogrammet beskrivs ett nytt bibliotek, medborgarservice och möteslo-
kaler med tillhörande kringverksamheter. Utifrån lokalprogrammet genom-
fördes under sommaren/hösten en arkitekttävling som vanns av Wingårds 
Arkitekter. Det vinnande förslaget RUT bedömdes som bäst lämpat både 
vad gäller byggnadens gestaltning, flexibilitet och anpassning till platsen. I 
underlaget till arkitekttävlingen angavs en tydlig ram för kostnad per 
kvadratmeter. Samhällsbyggnadsnämnden kommer nu ta fram en detaljplan 
och tekniska nämnden ska påbörja en förprojektering. En viktig del i projek-
teringsarbetet handlar om att skapa en energi- och kostnadseffektiv bygg-
nad, med bästa möjliga lösningar för de verksamheter som ska bedrivas i 
huset. 
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Kommunledningsförvaltningen  
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Mottagare 

Eva Jansson 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Tullinge idéhus – begäran om medel till förprojektering 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avsätter en budgetram 4 000 000 kronor för förprojekte-
ring och framtagande av nödvändiga handlingar för idéhuset. Finansieringen 
sker genom ökad upplåning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsatt 
samordna arbetet med Tullinge idéhus. 
 
Kommunstyrelsen lämnar en beställning till tekniska nämnden att påbörja för-
projektering och projektering av idéhuset. 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2013-12-19 som återrapportering av tidigare uppdrag i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Arkitekttävling för Tullinge idéhus är avgjord och vinnande förslag ritades av 
Wingårdhs Arkitektkontor AB.  
 
För att kunna förverkliga idéhuset behöver flera pågående processer koordine-
ras och samordnas. Det gäller framtagande av en detaljplan för området, an-
passningar av lokalprogram och projektering av idéhuset. Ambitionen är att 
huset ska kunna stå klart under senare delen av hösten 2016 varför arbetet med 
förprojektering och projektering måste påbörjas redan 2014. I flerårsplanen har 
inte idéhuset som investering varit kostnadssatt. En utförlig kostnadskalkyl ska 
redovisas i kommande flerårsplan för 2015 - 2018.  För att kunna påbörja pro-
jekteringen behöver medel kunna ianspråktas redan 2014 och kommunled-
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ningsförvaltningen har bedömt att kostnaderna för 2014 uppgår till 4 000 000 
kronor.  
 
Kommunledningsförvaltningen har undersökt frågan om att äga och förvalta 
byggnaden i egen regi eller upphandla en extern förvaltare. Kommunlednings-
förvaltningens bedömning visar att det är mest lönsamt att äga och förvalta 
huset i egen regi. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att tekniska 
nämnden får en beställning från kommunstyrelsen att påbörja arbetet med att 
förverkliga Tullinge idéhus som en fastighet i kommunens egna bestånd. Tek-
niska nämnden ska se till att den kostnadsnivå som angavs i tävlingsprogram-
met inte överstiges. 
 
 
 
Arkitekttävlingen avgjord 
Idéhuset är en ny mötesplats för Tullingeborna i synnerhet och Botkyrkaborna 
i allmänhet. Tanken är att skapa en mötesplats där de mångas idéer får plats 
och tas till vara. Husets största del är biblioteket men huset innehåller också 
lokaler för skapande, kultur, möten och evenemang. Här ska också finnas 
medborgarservice och ett enklare kafé.  
 
Arkitekttävlingen för Tullinge Idéhus är avslutad och en enig jury valde för-
slaget RUT, ritat av Wingårdhs Arkitektkontor AB. Se bilaga 1 för illustration 
och juryns motivering. RUT var också det förslag som många Tullingebor fö-
redrog. Under perioden då de fyra förslagen ställdes ut på biblioteket fick be-
sökare lämna synpunkter. Intresset var stort och många värdefulla synpunkter 
kom in till juryn.  
 
Bakgrunden till genomförandet av arkitekttävlingen är ett beslut fattat av 
kommunstyrelsen i juni 2012 då man gav kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en arkitekttävling för Tullinge Idéhus. Av de 53 kontor 
som visade intresse för tävlingen valdes fyra kontor ut för fortsatt tävling och 
bland dem fanns alltså den slutliga vinnaren Wingårdhs Arkitektkontor och tre 
andra internationellt uppmärksammade arkitektkontor. 
 
Tävlingen genomfördes som en projekttävling/inbjuden tävling vilket innebär 
att vinnande förslag ska engageras för att genomföra förslaget. Wingårdhs Ar-
kitektkontor kommer alltså att involveras i arbetet med förprojektering, detalj-
plan och projektering.  
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Parallellt med tävlingen har kommunledningsförvaltningen träffat företrädare 
för närliggande bostadsrättsförening, föreningar, politiska partier för att ge 
information om hela projektet samt ta in synpunkter. 
 
Kommunen ska äga idéhuset – inte hyra 
En initial ambition med Tullinge idéhus var att centrumägaren skulle bygga 
och förvalta huset och kommunen teckna ett långsiktigt hyresavtal. Det var 
dock en ambition som inte ansågs vara förenlig med lagen om offentlig upp-
handling. Kommunledningsförvaltningen fick då i januari istället uppdrag från 
kommunstyrelsen att utreda huruvida kommunen ska äga och förvalta byggna-
den i egen regi eller upphandla en extern förvaltare. Kommunledningsförvalt-
ningens samlade bedömning visar att det är mest lönsamt att äga och förvalta 
huset i egen regi, bilaga 2. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
tekniska nämnden får en beställning av kommunstyrelsen att påbörja arbetet 
med att förverkliga Tullinge idéhus som en fastighet i kommunens egna be-
stånd.  
 
 
Nästa steg är projektering och samråd om detaljplanen 
För att ta nästa steg i förverkligandet av Tullinge idéhus behöver flera på-
gående processer koordineras och samordnas. Det gäller arbetet med detaljpla-
nen, anpassningar av lokalprogrammet samt ta fram fullständiga systemhand-
lingar, förfrågningshandlingar och bygghandlingar för huset. 
 
Bruttoarean för RUT uppgår till 2690 kvm, efter bearbetning av lokalpro-
grammet räknar vi med att minska ytan med minst 200 kvm. Kostnader för 
arbetet 2014 beräknas till 4 miljoner kronor och kan specificeras enligt tabellen 
nedan.  
 
Detaljplan 800 000 
Förprojektering/omskissning av täv-
lingsförslaget 

400 000 

Förslagshandling 400 000 
Projektering 2 400 000 

 
Summa 4 000 000 
 
Tidsplan 
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En utförlig tidsplan redovisas i bilaga 3 
 
Tullinge idéhus i flerårsplanen 
En första kostnadsbedömning gjordes i anslutning till juryarbetet. RUT var det 
förslaget som visade sig vara mest kostnadseffektivt. Den beräknade kostnaden 
uppgår till cirka 92 miljoner kronor. Kostnader för landskapsåtgärder är inte 
med i beräkningen. Ramen stämmer med de förutsättningar som angavs i arki-
tekttävlingen. 
 
Den framtida driftskostnaden för idéhuset blir preliminärt 6 500 000 kronor  
per år varav hyran utgör 4 800 000 kronor för både kultur- och fritidsförvalt-
ningens och medborgarkontorets lokaler. I beräkningen ingår även kapital-
tjänstkostnader för inventarier. Dagens motsvarande kostnad (hyra, städ, upp-
värmning) är 1 700 000 kronor per år.  
 
Tullinge idéhus är inte upptagen som investering i den senaste flerårsplanen. I 
flerårsplanen finns dock en utvidgad ram för kultur- och fritidsnämnden för en 
hyreskostnad som bedömdes täcka antingen extern eller intern hyra inklusive 
räntekostnader.  
 
I kommande flerårsplan för 2015 – 2018 kommer kommunledningsförvalt-
ningen i nära samarbete med fastighetsenheten och kultur- och fritidsförvalt-
ningen att redovisa en fullständig kostnadskalkyl för projektet. 
 
 
Återrapportering av uppdrag 
Kommunledningsförvaltningen vill härmed återrapportera och revidera tidigare 
uppdrag i ärendet: 
 
Kommunstyrelsen ger kom-
munledningsförvaltningen i 
uppdrag att samordna arbetet 
med att förverkliga ett idéhus i 
Tullinge och att teckna ett 
samverkansavtal med centru-
mägaren. 

Ks 
2012-06-04 
§ 129 

Klf anser att uppdraget att 
teckna samarbetsavtal med cent-
rumägaren kan avskrivas ef-
tersom rekommendationen är 
att äga och förvalta i egen regi. 
 
Klf bör få förnyat uppdrag att 
samordna arbetet med Tullinge 
idéhus. 

Kommunstyrelsen ger kom- Ks  Uppdraget är fullgjort. 



BOTKYRKA KOMMUN 
Kommunledningsförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE   
 
2013-12-19 

5 [5] 
 
 

 

 

munledningsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en ar-
kitekttävling för idéhuset i 
Tullinge och avsätter 1 200 
000 kronor ur kommunstyrel-
sens medel till förfogande. 

2012-06-04  
§ 129 

Kommunstyrelsen har tidigare 
gett samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att ändra detalj-
planen för Tullinge torg. 
Kostnaden för detaljplanear-
betet uppskattas till 750 000 
kronor och finansieras genom 
exploateringsprojektets kom-
mande intäkter. 

Ks  
2012-06-04  
§ 129 

Detaljplanearbetet pågår. 
 
Eftersom rekommendationen 
är att äga och förvalta i egen 
regi, finns inga exploatering-
sintäkter. Klf anser att detalj-
planearbetet ska finansieras 
med investeringsramen  

Kommunstyrelsen ger kom-
munledningsförvaltningen i 
uppdrag att förhandla om köp 
av mark för del av Tullinge 
torg. 

Ks  
2013-01-07  
§14 

Uppdraget pågår. 

Kommunstyrelsen ger kom-
munledningsförvaltningen i 
uppdrag att förbereda ett un-
derlag till kommande flerårs-
plan, antingen för att avsätta 
medel till eller för att upp-
handla byggnation av Tullinge 
idéhus. 

Ks  
2013-01-07  
§14 

Uppdraget pågår. 
 
Rekommendationen är att äga 
och förvalta i egen regi. 
 

 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör  Sara Wrethed 
   Verksamhetschef samhällsutveckling 
 
 
Bilagor: 
1) Vinnande förslaget RUT 
2) Äga eller bygga i egen regi  
3) Tidsplan 



     BILAGA 1 
 
 
RUT – VINNARE 
 
Wingårdhs Arkitektkontor AB 
Genom: Arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh och arkitekt SAR/MSA Jonas Edblad 
SLA: 
Genom: Landskapsarkitekt MAA MDL Stig L Andersson och arkitekt MAA Nanna Gron Sorensen 
 
 
Juryns motivering 
RUT är en byggnad som ger många värden till Tullinge centrum och som kommer bidra till 
att det blir attraktivt och fullt av liv. Byggnaden har en öppen sida mot centrums gångstråk 
som gör att det som sker i huset hela tiden kommer att vara närvarande i centrum. Genom sin 
attraktion kommer byggnaden att bli ett landmärke för Tullinge centrum. Byggnaden är 
flexibel och kan anpassas till olika aktiviteter och behov över tiden på ett sätt som gör att den 
är mycket tillåtande för spontana initiativ och en sprudlande verksamhet. 
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Kommunledningen 
 
 

Redovisning av uppdrag – Tullinge idéhus 
 
Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förbe-
reda ett underlag till kommande flerårsplan, antingen för att avsätta medel till 
eller för att upphandla byggnation av Tullinge Idéhus Dnr KS/2011:440. För-
valtningen ska undersöka om kommunen själv ska investera i byggnationen av 
Tullinge Idéhus på den utpekade platsen eller om det är mer fördelaktigt att 
göra en upphandling för att få någon annan att bygga huset och hyra ut det till 
kommunen.  
 
En arbetsgrupp med Göran Karlsson klf, Anders Nilsson klf , sbf Maude An-
dersson Pekkanen samt Eva Jansson klf har sammanvägt för- och nackdelar 
med båda alternativen och vill rekommendera alternativet som innebär att 
kommunen bygger i egen regi och därmed blir ägare av fastigheten. 
 
 
Bygga i egen regi 
Fördelar: 
Kommunen styr över hyran. 
Kommunens internränta är lägre än vad en extern hyresvärd kan erbjuda. 
Lägre årskostnad med avskrivning och ränta. 
Kommunen råder över processen. 
 
Nackdelar: 
Kommunen måste avsätta egna investeringsmedel. 
Lagar och myndighetskrav som styr kommunen kan påverka tidsplanen och 
försena projektet. 
 
Förhyra 
Fördelar: 
Kommunen slipper en stor investeringskostnad. 
Byggprojektet drivs av extern organisation vilket kan innebära mindre arbets-
belastning på kommunens organisation. 
Processen kan gå snabbare. 
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Nackdelar: 
Högre årskostnad förmodligen då extern hyresvärd tar ut högre ränta och skri-
ver av investeringen över hyrestiden. 
Fastighetsägaren kräver troligen längre avtalstider upp till 20 – 25 år. Det kan 
uppstå svårigheter att komma ur hyresavtalet. 
Processen har gått så långt att det blir svårt för en framtida hyresvärd att på-
verka byggnationen. Kommunen har t ex redan förbundit sig att samarbeta med 
det vinnande arkitektkontoret. 
Hyresgästanpassning krävs och en mindre investeringsbudget förutsätts. Svå-
righeter att prissätta anpassningar. 
En omfattande upphandlingsprocess kommer att innebära att projektet försenas 
väsentligt. 
 
 
Slutsats 
Vi kan konstatera att det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Men 
vår samlade bedömning och slutsats landar ändå på att kommunen bör bygga i 
egen regi och äga fastigheten då den i första hand är avsedd för kommunal 
verksamhet. Det övervägande argumentet för vår slutsats är att kommunen 
bättre kan styra över hela processen, kvalitetssäkra projektet och därmed få en 
bättre överblick över kostnaderna på kortare och längre sikt.  
 
 
 
.  
 

 
 
 
 



     Bilaga 3 
 
 
 

Preliminär tidsplan för Tullinge Idéhus 
 
2014 
Januari   Detaljplanearbete  
  Förprojektering startar 
 
Februari   Samråd detaljplan 
 
Augusti    Projektering startar 
 
Oktober   Granskning detaljplan 
 
December   Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
2015 
Januari   Antagande i kommunstyrelsen 
 
Februari   Antagande i kommunfullmäktige 
 
Mars   Projektering klar 
 
April – juni  Upphandling 
 
Augusti   Byggstart (beräknad byggtid 13 månader) 
 
2016 
September   Slutbesiktning 
 
September/oktober Inflyttning 
 
November/december Invigning  
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Kompletterande ägardirektiv för kommunens helägda bolag 
(KS/2013:717) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till kompletterande ägardirektiv för 
kommunens helägda bolag. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av nya bestämmelser i kommunallagen behöver kommunen 
komplettera befintliga ägardirektiv med en punkt där respektive bolags sty-
relse årligen ska bedöma verksamheten dels i förhållande till det ändamål 
som fullmäktige har fastställt i bolagsordningen och dels om verksamheten 
är i överensstämmelse med den kommunala kompetensen. Avsikten är re-
spektive bolagsstyrelse redan i anslutning till årsredovisningen för 2013 ska 
lämna dessa uppgifter till kommunstyrelsen som sedan i sin tur ska återrap-
portera detta till kommunfullmäktige i kommunens årsredovisning. Därutö-
ver föreslås även att bolagen ska lämna en redovisning för hur man under 
året uppfyllt kommunens ägardirektiv och på vilket sätt som bolaget har bi-
dragit till att uppnå de mål som kommunfullmäktige ställt upp och som bo-
laget är berör av.  
 
Eftersom kommunstyrelsen själv ska göra en bedömning av hur bolagen 
följt ändamålet och bedrivit verksamheten inom ramen för den kommunala 
kompetensen, i kommunens årsredovisning behövs dessa uppgifter senast 
den sista februari. Eftersom dessa uppgifter ska lämnas i bolagets årsredo-
visning bör dessa vara kommunen tillhanda senast den sista februari. Detta 
kommer att ställa krav på att bolagen tar fram sina årsredovisningar tidigare 
än vad som gällt föregående år. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-12. 
 
  



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Kommunledningsförvaltningen 
 2013-12-12 Dnr  KS/2013:717 
 

Kommunledningsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 611 54 Sms·0734-21 85 61· E-post rolf.gustafsson@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Rolf Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Kompletterande ägardirektiv för kommunens helägda bolag 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Godkänna förslag till kompletterande ägardirektiv för kommunens helägda 
bolag 
 
Beskrivning av ärendet 
Med anledning av nya bestämmelser i kommunallagen behöver kommunen 
komplettera befintliga ägardirektiv med en punkt där respektive bolags sty-
relse årligen ska bedöma verksamheten dels  i förhållande till det ändamål 
som fullmäktige har fastställt i bolagsordningen och dels om verksamheten 
är i överensstämmelse med den kommunala kompetensen. Avsikten är re-
spektive bolagsstyrelse redan i anslutning till årsredovisningen för 2013 ska 
lämna dessa uppgifter till kommunstyrelsen som sedan i sin tur ska återrap-
portera detta till kommunfullmäktige i kommunens årsredovisning. Därutö-
ver föreslås även att bolagen ska lämna en redovisning för hur man under 
året uppfyllt kommunens ägardirektiv och på vilket sätt som bolaget har bi-
dragit till att uppnå de mål som kommunfullmäktige ställt upp och som bo-
laget är berör av.  
 
Eftersom kommunstyrelsen själv ska göra en bedömning av hur bolagen 
följt ändamålet och bedrivit verksamheten inom ramen för den kommunala 
kompetensen, i kommunens årsredovisning behövs dessa uppgifter senast 
den sista februari. Eftersom dessa uppgifter ska lämnas i bolagets årsredo-
visning bör dessa vara kommunen senast den sista februari. Detta kommer 
att ställa krav på att bolagen tar fram sina årsredovisningar tidigare än vad 
som gällt föregående år.  
 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör Rolf Gustafsson 
 Chefscontroller 
_________ 
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AB Botkyrkabyggen 
Botkyrka Stadsnät AB 
Upplev Botkyrka AB 
Hågelbyparken AB 
 
 
 
 
 
 

Kompletterande ägardirektiv för kommunens helägda bolag 
Uppföljning av bolagets verksamhet 
Bolagets styrelse ska årligen göra en bedömning dels av hur bolaget har be-
drivit verksamheten i förhållande till det ändamål som kommunfullmäktige 
lagt fast i bolagsordningen och dels i förhållande till de kommunala befo-
genheterna. Dessa bedömningar ska behandlas i styrelsen och lämnas till 
kommunen senast den sista februari. Detta ska därefter finnas med som en 
del av bolagets årsredovisning. 
 
Därutöver ska bolaget vid samma tillfälle lämna en särskild redogörelse för 
hur bolaget fullföljt sitt uppdrag som lämnats i kommunens ägardirektiv 
samt beskriva på vilket sätt man har bidraget till att uppnå de av kommun-
fullmäktige uppställda målen som bolaget är berörda av. 
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Svar på motion - Bidrag till föreningar ska baseras på dess 
verksamhet (M) (KS/2012:279) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendet 
Petja Svensson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2012-05-31 § 72 en motion – Bidrag till föreningar ska baseras på dess 
verksamhet. Motionärerna föreslår att mötesplatsföreningar som riktar sig 
till vuxna arbetsföra människor inte bör vara grundbidragsberättigade utan 
att verksamheter som riktar sig till målgrupper som personer med funkt-
ionsnedsättning, barn- och unga samt äldre ska prioriteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 86. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-01-21. 
 
Motivering 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden konstaterar att 
reglementet för föreningsbidrag fastställdes av kommunfullmäktige 2010 ef-
ter ett aktivt arbete i föreningsutskottet av bland andra moderaterna. En upp-
följning av reglementet var planerad att genomföras under 2012 men kom-
mer att ske först under 2014. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att mot-
ionen avslås i avvaktan på en uppföljning av reglementet för föreningsbi-
drag. 
 
 

 
 

  



 

                                                                                                                  
 
 
 
 

 
MOTION 

Kommunfullmäktige 
2012-05-31 

 
Bidrag till föreningar ska baseras på dess verksamhet 
 
Vi moderater anser att ett aktivt föreningsliv bidrar till att ge våra kommuninvånare en 
värdefull fritid och vi vill därför uppmuntra verksamhet som i synnerhet riktar sig till 
målgrupperna inom våra prioriterade områden, d.v.s. personer med 
funktionsnedsättning, barn- och ungdomar samt äldre. 
 
Skattekollektivet ska inte subventionera föreningar vars främsta verksamhet riktar sig 
till vuxna, arbetsföra människor. Därför anser vi att mötesplatsföreningar som inte 
specialiserar sig på något av ovan nämnda målgruppskriterier inte bör vara 
grundbidragsberättigade, d v s få bidrag till hyror, el och värme, men däremot ska dessa 
vara berättigade till att söka rörligt bidrag för den verksamhet som man har speciellt 
riktad till våra prioriterade målgrupper.  
 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att förändra regelverket så att endast de mötesplatsföreningar med speciell 

inriktning på personer som faller inom våra utvalda kriterier blir 
grundbidragsberättigade, men att alla mötesplastföreningar ska vara berättigade 
till att ansöka om rörligt bidrag för den del av verksamheten som riktar sig till 
våra prioriterade målgrupper. 

 
 
 
Petja Svensson  Mattias Franzén Jimmy Baker 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Svar på motion - Bidrag till föreningar ska baseras på dess 
verksamhet (M) 
 
Ärendet 
Petja Svensson m.fl. (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2012-05-31 § 72 en motion – Bidrag till föreningar ska baseras på dess 
verksamhet. Motionärerna föreslår att mötesplatsföreningar som riktar sig 
till vuxna arbetsföra människor inte bör vara grundbidragsberättigade utan 
att verksamheter som riktar sig till målgrupper som personer med funkt-
ionsnedsättning, barn- och unga samt äldre ska prioriteras. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-09-25 § 86. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Nämnden konstaterar att 
reglementet för föreningsbidrag fastställdes av kommunfullmäktige 2010 ef-
ter ett aktivt arbete i föreningsutskottet av bland andra moderaterna. En upp-
följning av reglementet var planerad att genomföras under 2012 men kom-
mer att ske först under 2013. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att 
motionen avslås i avvaktan på en uppföljning av reglementet för förenings-
bidrag. 
 
Håkan Hultgren 
Kommunsekreterare 
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§ 86 
Yttrande över motion - Bidrag till föreningar ska baseras på 
dess verksamhet (M) (KF/2012:169) 

 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. 
 
Reservationer 
Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick 2012-06-12 i uppdrag att yttra sig över en 
motion – Bidrag till föreningar ska baseras på dess verksamhet (M). Mot-
ionärerna föreslår att ”förändra regelverket så att endast mötesplatsförening-
ar med speciell inriktning på personer som faller inom våra utvalda kriterier 
blir grundbidragsberättigade, men att alla mötesplastföreningar ska vara be-
rättigade till att ansöka om rörligt bidrag för den del av verksamheten som 
riktar sig till våra prioriterade målgrupper”. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2012-09-04. 
 
Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i sin motion att mötesplatsföreningar som inte special-
inriktar sig på verksamhet för barn, ungdomar, funktionshindrade eller äldre 
ska vara berättigade till grundbidrag.  
 
Reglementet för föreningsbidrag fastställdes av kommunfullmäktige hösten 
2010 efter ett arbete där moderaterna hade en aktiv roll i framtagandet ge-
nom föreningsutskottet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband 
med att reglementet att en uppföljning skulle göras 2012, men uppföljningen 
har sedan skjutits upp till 2013. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför 



BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG  2[2] 
Kultur- och fritidsnämnden 

 2012-09-25 Dnr   KF/2012:169 
 

att motionen avslås i väntan på uppföljning av reglementet för föreningsbi-
drag. 
 
Yrkanden 
Samtliga ledamöter för (M) yrkar tillstyrkan till motionen. 
 
Mattias Gökinan (S) yrkar frånstyrkan till motionen. 
 
Propositionsordning 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att ordföranden ställer förslagen mot 
varandra. 
 
Särskilt yttrande 
Benny Ferdinandsson och Maxwell Mandela (FP), bilaga. 

 
 
 



       
 
     

 
YTTRANDE 

     2012-09-24 
 
 
5. Yttrande över motion – Bidrag till föreningar ska baseras på deras dess verksamhet 
 
Folkpartiet Liberalerna ser fram mot utvärderingen som ska se 2013. 
 
I den utvärderingen vill vi särskilt att förvaltningen ska undersöka hur bidragen till 
mötesplatsföreningarna stämmer överens med kommunens interkulturella strategi. 
 
 
 
 
 
Benny Ferdinandsson (FP)  Maxwell Mandela (FP)  
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Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över motion - Bidrag till föreningar ska baseras på 
dess verksamhet (M) 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick 2012-06-12 i uppdrag att yttra sig över en 
motion – Bidrag till föreningar ska baseras på dess verksamhet (M). Mot-
ionärerna föreslår att ”förändra regelverket så att endast de mötesplatsför-
eningar med speciell inriktning på personer som faller inom våra utvalda 
kriterier blir grundbidragsberättigade, men att alla mötesplastföreningar ska 
vara berättigade till att ansöka om rörligt bidrag för den del av verksamheten 
som riktar sig till våra prioriterade målgrupper”. 
 
Sammanfattning 
Moderaterna föreslår i sin motion att mötesplatsföreningar som inte special-
inriktar sig på verksamhet för barn, ungdomar, funktionshindrade eller äldre 
ska vara berättigade till grundbidrag.  
 
Reglementet för föreningsbidrag fastställdes av kommunfullmäktige hösten 
2010 efter ett arbete där moderaterna hade en aktiv roll i framtagandet ge-
nom föreningsutskottet. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband 
med att reglementet att en uppföljning skulle göras 2012, men uppföljningen 
har sedan skjutits upp till 2013. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför 
att motionen avslås i väntan på uppföljning av reglementet för föreningsbi-
drag. 
 
 
Eva Jansson Andreas Dahlgren 
Kultur- och fritidschef Verksamhetschef  
 Ungdom & förening 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen 
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Svar på motion - Utred möjligheterna att anlägga båtbotten-
tvättar och spolplattor i kommunen (M) och (TUP) 
(KS/2012:554) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
Ärendet 
Mattias Franzén (M), Jimmy Baker (M) och Anders Thorén (TUP) väckte 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-13 § 178 en motion – Utred 
möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och spolplattor i kommunen. Mot-
ionärerna föreslår att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att 
utreda behovet av båtbottentvättar i kommunen, om det finns intresse i pri-
vat sektor att etablera båtbottentvättar och spolplattor, var dessa kan anläg-
gas samt beräkna kostnader för detta. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2013-03-25 § 17 yttrat sig över mot-
ionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-07-11. 
 
Motivering 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Nämnden konstaterar att frågan om miljöproblem med giftiga båtbottenfär-
ger är angelägen. Att installera en båtbottentvätt/spolplatta är en stor inve-
stering. Under 2013 finns inga statliga medel att ansöka om. Som ett led i 
miljöenhetens tillsynsarbete förs dialog med båtklubbarna i kommunen där 
frågor om båtbottentvätt diskuteras avseende behov, kostnader och bästa 
teknik. Miljöenheten kommer att arbeta vidare med frågan i den ordinarie 
tillsynen. Kommunen ska givetvis stötta initiativ från båtklubbarna själva 
om att anlägga spolplattor och båttvättar. 
 



                                                                                                                  
 
                                                                                                              
 
 

 
MOTION 

Kommunfullmäktige 
2012-12-13 

 
Utred möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och spolplattor i kommunen 
 
Båtbottenfärg är idag det vanligaste sättet att skydda båtar mot tillväxt på skrovet. Alla 
båtbottenfärger innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för vår miljö. När dessa 
ämnen sprids lagras de i mark såväl som vatten och påverkar miljön negativt under en lång tid 
framöver. 
 
Båtbottentvättar (borsttvättar) rengör båtars skrov mekaniskt och tar bort behovet av att 
använda giftig bottenfärg. Tyvärr är utbudet av bottentvättar i Sverige fortfarande relativt litet. 
Vi ser gärna att utbudet av bottentvättar ökar så att båtägare erbjuds ett alternativ till giftiga 
färger. Finns det någon som vill driva en sådan i privat regi, så bör det vara 
förstahandsalternativet. Men, miljövinsterna kan komma visa sig vara tillräckligt höga för att 
motivera även ett kommunalt åtagande. 
 
Ett annat sätt att förhindra att färgen läcker ut i naturen är att spola av båtar över en så kallad 
spolplatta som fångar upp giftiga ämnen i spillvattnet. 
 
Regeringens speciella havsmiljöanslag (LOVA) nämner specifikt att båtbottentvättar är en 
åtgärd som kan beviljas statligt ekonomiskt stöd med upp till 50 % av kostnaden. 
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta 
 
att  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av 

båtbottentvättar i kommunen, samt 
 
att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att se över om det finns ett 

intresse i privat sektor att etablera båtbottentvättar och spolplattor, samt 
 
att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur båtbottentvättar 

och spolplattor kan anläggas i kommunen samt beräkna kostnaderna för detta 
 
 
 
Mattias Franzén (M) Jimmy Baker (M) Anders Thorén (TuP) 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Svar på motion - Utred möjligheterna att anlägga båtbotten-
tvättar och spolplattor i kommunen (M) 
 
Ärendet 
Mattias Franzén (M), Jimmy Baker (M) och Anders Thorén (TUP) väckte 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-13 § 178 en motion – Utred 
möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och spolplattor i kommunen. Mot-
ionärerna föreslår att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får i uppdrag att 
utreda behovet av båtbottentvättar i kommunen, om det finns intresse i pri-
vat sektor att etablera båtbottentvättar och spolplattor, var dessa kan anläg-
gas samt beräkna kostnader för detta. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2013-03-25 § 17 yttrat sig över mot-
ionen. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Nämnden konstaterar att frågan om miljöproblem med giftiga båtbottenfär-
ger är angelägen. Att installera en båtbottentvätt/spolplatta är en stor inve-
stering. Under 2013 finns inga statliga medel att ansöka om. Som ett led i 
miljöenhetens tillsynsarbete förs dialog med båtklubbarna i kommunen där 
frågor om båtbottentvätt diskuteras avseende behov, kostnader och bästa 
teknik. Miljöenheten kommer arbeta vidare med frågan i den ordinarie till-
synen. 
 
Håkan Hultgren 
Kommunsekreterare 
 
 
 



Sign 

 
 

Beslutsexpediering 
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 2013-03-25   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
§ 17      
Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden - Motion (M), 
(TUP): Utred möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och 
spolplattor i kommunen 
 
Beslut 
Miljö– och hälsoskyddsnämnden anser att motionen är besvarad. 
 
Mattias Franzén (M) och Birgit Hellgren (FP) yrkar bifall till motionen. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner följande proposition: Bifall till 
motionen eller bifall till ordförandeförslaget. Efter omröstning finner ordfö-
randen att ordförandeförslaget bifalles. 
 
Sammanfattning 
Frågan att komma tillrätta med miljöproblemen med giftiga båtbottenfärger 
är angelägen. Havs- och vattenmyndigheten har kommit ut med riktlinjer för 
båtbottentvättning av fritidsbåtar. Tillgången på båtbottentvättar och spolplat-
tor är begränsade i Sverige. I Stockholmsområdet finns det cirka 10 båtbot-
tentvättar. Att installera en båtbottentvätt/spolplatta är stor investering för en 
båtklubb. Regeringen har dragit ned på anslagen för vattenmiljöarbetet, vilket 
innebär att det inte finns statliga medel avsatta för LOVA-projekt för 2013. 
Kommunens båtklubbar kan därför inte söka statlig medfinansiering för spol-
plattor eller båtbottentvättar. Det finns även andra förebyggande lösningar för 
att inte behöva måla båtbotten. Som ett led i miljöenhetens tillsynsarbete har 
båtklubbarna i kommunen inbjudits till ett seminarium (miljösamverkan 
Stockholms Län) i mars 2013 om framtida krav på båtklubbar. Där kommer 
frågan om båtbottentvätt att tas upp vad gäller behov, kostnad och bästa tek-
nik. Miljöenheten kommer att arbeta vidare med frågan i den ordinarie tillsy-
nen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 
 
 
 
 

Remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden - Motion (M), 
(TUP): Utred möjligheterna att anlägga båtbottentvättar och 
spolplattor i kommunen 
 
Förslag till beslut 
Miljö – och hälsoskyddsnämnden anser att motionen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Frågan att komma tillrätta med miljöproblemen med giftiga båtbottenfärger 
är angelägen. Havs- och vattenmyndigheten har kommit ut med riktlinjer 
för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Tillgången på båtbottentvättar och 
spolplattor är begränsade i Sverige. I Stockholmsområdet finns det cirka 10 
båtbottentvättar. Att installera en båtbottentvätt/spolplatta är stor investering 
för en båtklubb. Regeringen har dragit ned på anslagen för vattenmiljöarbe-
tet, vilket innebär att det inte finns statliga medel avsatta för LOVA-projekt 
för 2013. Kommunens båtklubbar kan därför inte söka statlig medfinansie-
ring för spolplattor eller båtbottentvättar. Det finns även andra förebyg-
gande lösningar för att inte behöva måla båtbotten. Som ett led i miljöen-
hetens tillsynsarbete har båtklubbarna i kommunen inbjudits till ett semi-
narium (miljösamverkan Stockholms Län) i mars 2013 om framtida krav på 
båtklubbar. Där kommer frågan om båtbottentvätt att tas upp vad gäller be-
hov, kostnad och bästa teknik. Miljöenheten kommer att arbeta vidare med 
frågan i den ordinarie tillsynen.   
 
Ärendet 
Mattias Franzén (M), Jimmy Baker (M) och Anders Thorén (TuP) har i en 
motion förslagit till kommunfullmäktige att miljöenheten ska 
 
• utreda behovet av båtbottentvättar i kommunen, samt 
• se över om det finns ett intresse i privat sektor att etablera båtbottentvät-

tar och spolplattor, samt 
• utreda hur båtbottentvättar och spolplattor kan anläggas i kommunen 

samt beräkna kostnaderna för detta.  
 
Miljöenheten har berett ärendet. 
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Yttrande  
Miljöenheten deltog 2010 i miljösamverkan Stockholms läns tillsynsprojekt 
riktat mot småbåtsklubbar. I samband med projektet bedrev miljöenheten 
våren 2011 tillsyn på sex båtklubbar i kommunen. Av tillsynskampanjen 
framgick bl.a. att inga båtklubbar hade tillgång till spolplatta med rening el-
ler båtbottentvätt.  
 
Tillgång på spolplattor och borsttvättar är begränsade i Stockholmsområdet. 
Det finns cirka 100-200 spolplattor i Sverige och de flesta finns på västkus-
ten och har finansierats med hjälp av statliga medel s.k. LOVA-bidrag (lo-
kala vattenvårdsprojekt). Det finns ett fåtal (tio stycken) stationära borstvät-
tar i Stockholm.  

 
Att anlägga en spolplatta eller båtbottentvätt är en stor investering. Enligt 
Havs-och vattenmyndighetens (rapport 2012:9) anges att en komplett spol-
platta inklusive installation av reningsanläggning med trekammarbrunn och 
filteranläggning i ett frostfritt hus kan kosta 200 000 - 400 000 kr. Om en-
bart reningsanläggning ska installeras uppskattas priset till 70 000 -130 000 
kr. Installation av enbart en spolplatta kostar mellan 80 000 -200 000 kr be-
roende på storlek. En borsttvätt med bassäng under (som samlar upp färg-
rester) och som klarar av att tvätta segel- och motorbåtar, med båtbredd om 
max 4 meter, kan kosta 850 000 -1 150 000 kr.  Utöver ovanstående kostna-
der tillkommer kostnader för service, omhändertagande av farligt avfall och 
provtagning. Kostnaderna bör bli lägre om medlemmarna i båtklubbarna 
gör en del av arbetet själva eller om det är möjligt för flera klubbar att ge-
mensamt äga en tvättanläggning. Samtidigt som en spolplatta eller båttvätt 
är en stor investering, ger varje tvättad båt intäkter till klubben.   
 
Förutom tvättmetoderna ovan, finns det andra lösningar för att inte behöva 
måla båtbotten med miljöfarliga ämnen. Det finns båtlyftar som kan install-
eras på bryggplatsen som lyfter upp båten när det inte används, eller att båt-
botten täcks med skrovskyddarduk - vilket markant minskar påväxten av 
organismer. Alltså behöver inte en typ av lösning (båttvätt eller spolplatta) 
vara självklara val, utan att verksamhettyp och andra förutsättningar bör 
styra alternativen till att inte använda båtbottenfärger.       
 
I augusti 2012 kom Havs- och vattenmyndigheten ut med riktlinjer som be-
rör båtbottentvättning som ska underlätta tillsynen vid båtklubbar. Liksom 
andra verksamheter som lyder under miljöbalken ska båtklubbar genom 
fortlöpande kontroll vidta åtgärder för att förebygga olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljö.  
 
Som en del av miljöenhetens tillsynsarbete har båtklubbarna i kommunen 
blivit inbjuda till ett seminarium i mars 2013 om framtida krav på båtklub-
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bar med utgångspunkt i Havs- och vattenmyndighetens nya riktlinjer. Semi-
nariet är en del av miljösamverkan Stockholms läns projekt om båtklubbar. 
Närvarande på seminariet kommer det att finnas representanter från bl.a. 
Boatwasher och RentUnder (tillverkare av båtbottentvättar). 
 
Regeringen har dragit ned på anslagen för vattenmiljöarbetet. Därför kom-
mer det inte att finnas medel avsatta för LOVA-projekt för 2013. Miljöen-
heten anser att det kommer att bli svårt för kommunens båtklubbar att göra 
miljösatsningar, som att anlägga spolplattor eller båtbottentvättar, med 
tanke på de stora investeringskostnaderna. Om det i framtiden blir möjligt 
att söka LOVA-bidrag för anläggandet av spolplattor eller båtbottentvättar 
kommer miljöenheten arbeta uppsökande mot kommunens båtklubbar i 
syfte att främja sådana anläggningar.   
 
 
 
Magnus Andersson Ingrid Molander 
Samhällsbyggnadschef Tf Miljöchef 
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Svar på motion - Teknikcentrum till Botkyrka (BP) 
(KS/2013:53) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendet 
Ulla-B. Ludvigsson m.fl. (BP) väckte vid kommunfullmäktiges samman-
träde 2013-01-24 § 17 en motion – Teknikcentrum till Botkyrka. Motion-
ärerna föreslår att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum i 
Botkyrka. Teknikcentrat ska ha inriktning på forskning kring solkraft och 
teknisk utveckling av energiförsörjning. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-06-17 § 
35. 
 
Motivering 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker motionen. Nämnden instämmer i 
att det är viktigt att det finns arenor för energifrågor och att kommunen bör 
ställa sig positiv till sådana initiativ, men att det är tveksamt om det är 
kommunens roll att ta initiativet till ett teknikcentrum, vare sig ekonomiskt 
eller tekniskt. 
 
Vid kontakter med Energimyndigheter har det framkommit att det inte är 
möjligt att få ekonomiskt stöd för anläggandet av ett teknikcentrum från so-
lenergiprogrammet. Det stöd kommunen för närvarande erhåller från Ener-
gimyndigheten får inte användas till investeringar. 
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Teknikcentrum till Botkyrka 
 
 
 
Vi i Botkyrkapartiet hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att utreda förut- 
sättningarna för anläggande av ett teknikcentrum i Botkyrka samt  
i enlighet med motionens intentioner 
 
Den globala uppvärmningen och behovet av att lämna oljan för att minska utsläppen av 
växthusgaser, står återigen i förgrunden i den internationella debatten. Dagens alternativa 
energikällor till olja, såsom el från kärnkraftsverk och vattenfallsverk samt vindkraftsverk och 
förbränning av skog, avfall mm., har alla negativa effekter på miljön. Solenergin däremot har rätt 
utnyttjad ingen negativ miljöpåverkan och ligger helt i linje med alla deklarationer, som antagits 
för en hållbar utveckling.  
 
Frågan är inte om vi kan utnyttja solenergin, utan vi måste utnyttja den för att kunna minska 
koldioxidutsläppen. Redan nu utgör solenergin ett ekonomiskt fördelaktigt komplement till 
uppvärmning av bostäder, varmvatten samt elkraft.  
 
Stora tekniska förbättringar har gjorts både för solpaneler för uppvärmning av vatten och för 
solceller, som genererar elektricitet. Moderna solpaneler kan ge över 600W/kvadratmeter vid 
fullt solsken men även mitt på dagen vid normalt mulet väder kan solpanelen ge cirka 
80W/kvadratmeter. En solpanel kan på vintern nå över 50C och på sommaren över 100C.  
Enkelt uttryckt kan en anläggning dimensioneras så att solenergi täcker hela kommunens 
fjärrvärmebehov under halva året. Energimyndigheten ger generösa kommunala bidrag, vilket i 
allra högsta grad skulle gynna anläggningen av ett teknikcentrum med inriktning att utveckla 
solkraften. Även hos EU kan man söka om projektanslag. 
 
Ångström Solar Center har presenterat imponerande forskningsresultat vad gäller framställ-ning 
av många olika typer av solceller, med ultraren kisel/vissa dopade metallegeringar. Dessa är nu 
på väg mot ett kommersiellt genombrott. Vi bör ge KTH i Stockholm, Ångström Solar Center i 
Uppsala och även internationell forskning möjligheter att ansluta sig till ett teknikcentrum förlagt 
i Botkyrka, därför bör kommunen satsa på en anläggning för tillämpad forskning, utveckling och 
produktion inte minst med tanke på den klimatstrategi som kommunen fastställt.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ett teknikcentrum med inriktning på solkraftens utveckling kan placeras så att fler kommuner på 
Södertörn skulle kunna komma i åtnjutande av fördelarna samtidigt som Botkyrka kommun 
skulle kunna bli den kommun som tar initiativ och går i bräschen för ett genombrott vad gäller 
teknisk utveckling av energiförsörjning och visar att det går att skapa bättre förutsättningar för en 
hållbarare utveckling av vårt samhälle.  Detta menar vi inger trovärdighet om både kommunens 
krav på miljömål och dess klimatstrategiska handlande. 
 
 
 
 
Ulla-B. Ludvigsson                                                                         Lena Karlsson 
 
Nils Junker                                                                                      Sandra Foltas 



Sign 
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§ 35      
 
Yttrande över Motion (BP) - Teknikcentrum till Botkyrka 
Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka motionen om att utreda 
förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum.  Nämnden vill däremot 
framhålla att kommunen bör stödja ett sådant initiativ om det kommer från 
näringslivet eller forskningsvärlden. 
 
Sammanfattning 
Botkyrkapartiet beskriver att framgångsrik forskning gör att tekniken för so-
lenergi hela tiden utvecklas till att bli mer effektiv. I motionen föreslås att ut-
reda förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum med inriktning att 
utveckla solkraften. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden instämmer i att det är viktigt att det finns 
arenor för energifrågorna. Det sker idag i en mängd olika sammanhang, på 
konferenser, utställningar, utbildningar, nätverk, demoprojekt etc. Det är 
främst en angelägenhet för andra aktörer, som stat, forskningsinstitutioner och 
näringsliv att inrätta ett teknikcentrum som motionen beskriver. Kommunen 
bör självklart ställa sig positiv och medverka vid ett eventuellt sådant ini-
tiativ. Däremot är det tveksamt om det är kommunens roll att ta själva ini-
tiativet, vare sig ekonomiskt eller tekniskt.  
 
Vid kontakt med Energimyndigheten framkom att det inte är möjligt att få 
ekonomiskt stöd för anläggandet av ett teknikcentrum från solenergipro-
grammen. De riktar sig exklusivt till forskning. De stöd kommunen erhåller 
idag från Energimyndigheten får inte användas till investeringar. 
 
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Referens Mottagare 
Ingrid Molander 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över Motion (BP) - Teknikcentrum till Botkyrka. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå motionen om att utreda 
förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum.  Nämnden vill däre-
mot framhålla att kommunen bör stödja ett sådant initiativ om det kommer 
från näringslivet eller forskningsvärlden. 
 
Sammanfattning 
Botkyrkapartiet beskriver att framgångsrik forskning gör att tekniken för so-
lenergi hela tiden utvecklas till att bli mer effektiv. I motionen föreslås att 
utreda förutsättningarna för anläggande av ett teknikcentrum med inriktning 
att utveckla solkraften. 
 
Miljöenheten instämmer i att det är viktigt att det finns arenor för energifrå-
gorna. Det sker idag i en mängd olika sammanhang, på konferenser, utställ-
ningar, utbildningar, nätverk, demoprojekt etc. Det är främst en angelägen-
het för andra aktörer, som stat, forskningsinstitutioner och näringsliv att in-
rätta ett teknikcentrum som motionen beskriver. Kommunen bör självklart 
ställa sig positiv och medverka vid ett eventuellt sådant initiativ. Däremot är 
det tveksamt om det är kommunens roll att ta själva initiativet, vare sig eko-
nomiskt eller tekniskt.  
 
Vid kontakt med Energimyndigheten framkom att det inte är möjligt att få 
ekonomiskt stöd för anläggandet av ett teknikcentrum från solenergipro-
grammen. De riktar sig exklusivt till forskning. De stöd kommunen erhåller 
idag från Energimyndigheten får inte användas till investeringar. 
 
 
 
Motionens innehåll i korthet 
Botkyrkapartiet beskriver att framgångsrik forskning gör att tekniken för so-
lenergi hela tiden utvecklas till att bli mer effektiv. I motionen föreslås att 
förutsättningarna för att anlägga teknikcentrum i Botkyrka utreds. Kommu-
nen bör satsa på en anläggning för tillämpad forskning, utveckling och pro-
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duktion. KTH i Stockholm, Ångström Solar Center i Uppsala och även in-
ternationell forskning ska ges möjligheter att ansluta sig. 
 
Svar på remissen 
Det är viktigt att det finns arenor för energifrågorna. Det sker idag i en 
mängd olika sammanhang, på konferenser, utställningar, utbildningar, nät-
verk, demoprojekt etc. Miljöenheten ser det främst som en angelägenhet för 
andra aktörer, som stat, forskningsinstitutioner och näringsliv att inrätta ett 
teknikcentrum som motionen beskriver. Kommunen bör självklart ställa sig 
positiv och medverka vid ett eventuellt ett sådant initiativ. Däremot är det 
tveksamt om det är kommunens roll att ta själva initiativet, vare sig ekono-
miskt eller tekniskt. 
  
Motionen nämner att Energimyndigheten ger generösa kommunala bidrag, 
vilket skulle gynna anläggningen av ett teknikcentrum. 
De bidrag som kommunen erhåller är administrativt stöd för energieffektivi-
sering och klimat- och energirådgivningen till och med 2014. De bidragen 
får inte användas till investeringar.  
Det finns också ett stöd för investering i solceller som privatpersoner, nä-
ringsliv och offentlig sektor kan söka. Det är länsstyrelserna som admini-
strerar det stödet, som innebär att 35% av investeringen kan ges som bidrag. 
Stödet löper till och med 2016 och är totalt 210 miljoner kronor. Det finns 
ett tak för hur mycket var och en kan söka. 
Energimyndigheten har också olika forskningsprogram för solenergi. Vid-
kontakt med myndigheten framkom att det inte är möjligt att ansöka om 
stöd för ett teknikcentrum, utan programmen riktar sig enbart till forskning. 
Solceller är en av de snabbast växande energiteknikerna. De tillverkas på 
flera håll i världen och det sker en ständig utveckling av verkningsgrad och 
tekniken i sin helhet. Därför satsar Energimyndigheten på forskning för att 
Sverige ska behålla sin position i utvecklingen av solenergi.  
 
 
 
 
Magnus Andersson Christina Lood 
Samhällsbyggnadschef Miljöchef 
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Svar på motion - Öka antalet hjärtstartare (TUP) (KS/2013:5) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
Ärendet 
Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
01-24 § 17 en motion – Öka antalet hjärtstartare. Motionären föreslår att 
vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse lämpliga kommunala mö-
tesplatser i Tullinge med hjärtstartare och erbjuda berörda kommunalan-
ställda en lämplig utbildning i första hjälpen samt att upprätta en strategi 
och plan för hjärtstartare samt relevanta utbildningsinsatser i hela Botkyrka. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-04-23 § 39. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-07-11. 
 
Motivering 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 
Nämnden instämmer i att det är viktigt att det finns tillgång till hjärtstartare 
på strategiska platser inom hela kommunen. Sedan 2013-01-07 finns ett be-
slut på att samtliga nuvarande och kommande mötesplatser för personer 
över sextio år ska tillföras hjärtstartare. Men frågan är större än så och även 
mötesplatser som har andra huvudmän än kommunen är betydelsefulla i 
denna bemärkelse. Inte minst föreningslivet kan spela en viktig roll.  
 
Vård- och omsorgsnämnden anser dock att utbildningsinsatser i hjärt- och 
lungräddning generellt inte kan ankomma på nämnden, utan att detta borde 
samordnas centralt i kommunen, exempelvis genom samarbete med brand-
försvaret. 
 
  



Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka 
kommun i valet 2010. 

            MOTION 
 

Kommunfullmäktige	  

	   	   	   	   2013-01-24	  
	  
Öka	  antalet	  hjärtstartare	  

 
Hjärt- och lungfonden vill se fler hjärtstartare på allmänna platser runt om i landet. Via Sveriges 
hjärtstartarregister har man möjlighet att ta reda på var sin närmsta hjärtstartare finns tillgänglig. 
Som Tullingebo blir man dock förvånad. Enligt hjärtstartarregistret finns det endast två stycken 
hjärtstartare och båda är placerade i närheten av Alfred Nobels Allé1.  
 
Det är anmärkningsvärt att det finns så få hjärtstartare mot bakgrund av att många äldre bor i 
Tullinge. Tullingepartiet anser att fler hjärtstartare skall finnas utplacerade, speciellt på platser där 
många människor rör sig.  
 
Tillgång till hjärtstartare kan vara livsavgörande. Om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är 
hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning enda sättet att hjälpa den drabbade. Det skulle 
kännas tryggt för de äldre som bor i Tullinge om utrustning för första hjälpen och HLR finns att 
tillgå mer centralt och att kunskap för att använda utrustningen finns. Placering för de nya enheterna 
bör förslagsvis vara centralt i Tullinges kommunala lokaler.  
 
I samband med att de nya hjärtstartarna sätts upp föreslår vi att kommunanställda som arbetar i 
anslutning till dessa platser erbjuds utbildning i hjärt- och lungräddning. Inte för att det är svårt att 
hantera hjärtstartaren, men för att visa hur enkelt det är att agera om någon i ens närhet drabbas av 
plötsligt hjärtstopp. Med ökade kunskaper kommer fler att våga agera. 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse lämpliga kommunala mötesplatser i 
 Tullinge med hjärtstartare.  
 
att  vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att erbjuda berörda kommunalanställda en lämplig 
 förstahjälpen utbildning. 
 
att  vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att upprätta en strategi och plan för hjärtstartare 
 samt relevanta utbildningsinsatser i hela Botkyrka. 
 
Anders	  Thorén	  (TuP)	  	  
 
 
                                                
1 http://www.hjartstartarregistret.se/ 
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Håkan Hultgren 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Svar på motion - Öka antalet hjärtstartare (TUP) 
 
Ärendet 
Anders Thorén (TUP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
01-24 § 17 en motion – Öka antalet hjärtstartare. Motionären föreslår att 
vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse lämpliga kommunala mö-
tesplatser i Tullinge med hjärtstartare och erbjuda berörda kommunalan-
ställda en lämplig utbildning i första hjälpen samt att upprätta en strategi 
och plan för hjärtstartare samt relevanta utbildningsinsatser i hela Botkyrka. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen 2013-04-23 § 39. 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad. 
Nämnden instämmer i att det är viktigt att det finns tillgång till hjärtstartare 
på strategiska platser inom kommunen. Sedan 7 januari 2013 finns ett beslut 
på att samtliga nuvarande och kommande mötesplatser för personer över 
sextio år ska tillföras hjärtstartare. 
 
Vård- och omsorgsnämnden anser dock att utbildningsinsatser i hjärt- och 
lungräddning generellt inte kan ankomma på nämnden, utan att detta borde 
samordnas centralt i kommunen, exempelvis genom samarbete med brand-
försvaret. 
 
Håkan Hultgren 
Kommunsekreterare 
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§ 39 
Motion (TUP) - Öka antalet hjärtstartare (von/2013:26) 

 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att förse 
lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare då sådana 
idag bara finns utplacerade på två ställen. Motionären föreslår även att vård- 
och omsorgsnämnden ska erbjuda berörda kommunanställda en lämplig 
förstahjälpenutbildning för att kunna hantera hjärtstartarna samt att förvalt-
ningen ansvarar för att upprätta en strategi och plan för hjärtstartare och ut-
bildningsinsatser i hela Botkyrka. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med motionären om vikten av 
att hjärtstartare finns att tillgå på strategiska platser i kommunen. Om mot-
ionären med mötesplatser avser vård- och omsorgsförvaltningens mötesplat-
ser för gruppen 60+ så finns det sedan den 7 januari 2013 ett beslut i kom-
munfullmäktige på att hjärtstartare ska införas på samtliga kommunens nu-
varande och kommande mötesplatser. Dock anser förvaltningen inte att ut-
placering av hjärtstartare på andra ställen och utbildning av kommunan-
ställda är uppgifter för vård- och omsorgsförvaltningen utan arbetet borde 
istället samordnas centralt i kommunen, exempelvis i samarbete med brand-
försvaret.  
Nämnden vill också betona vikten av att man använder HLR. 
 
Yrkande 
Helena Isaksson (TUP) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande finner två förslag 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård och omsorgs-
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Reservation 
Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet till förmån att motionen bifalls. 
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Referens Mottagare 
Emma Åberg 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 

Motion (TUP) – Öka antalet hjärtstartare 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att förse 
lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare då sådana 
idag bara finns utplacerade på två ställen. Motionären föreslår även att vård- 
och omsorgsnämnden ska erbjuda berörda kommunanställda en lämplig 
förstahjälpenutbildning för att kunna hantera hjärtstartarna samt att förvalt-
ningen ansvarar för att upprätta en strategi och plan för hjärtstartare och ut-
bildningsinsatser i hela Botkyrka. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med motionären om vikten av 
att hjärtstartare finns att tillgå på strategiska platser i kommunen. Om mot-
ionären med mötesplatser avser vård- och omsorgsförvaltningens mötesplat-
ser för gruppen 65+ så finns det sedan den 7 januari 2013 ett beslut i kom-
munfullmäktige på att hjärtstartare ska införas på samtliga kommunens nu-
varande och kommande mötesplatser. Dock anser förvaltningen inte att ut-
placering av hjärtstartare på andra ställen och utbildning av kommunan-
ställda är uppgifter för vård- och omsorgsförvaltningen utan arbetet borde 
istället samordnas centralt i kommunen, exempelvis i samarbete med brand-
försvaret.  
 
 
Ärendet 
Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att 
förse lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare, att er-
bjuda berörda kommunanställda en lämplig förstahjälpenutbildning samt att 
upprätta en strategi och plan för hjärtstartare och utbildningsinsatser i hela 
Botkyrka. 
 
Vård- och omsorgsnämnden har berett ärendet. 
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Ansvaret för hjärtstartare i kommunen 
Forskning visar att det är livsavgörande hur snabbt en person får vård vid ett 
plötsligt hjärtstopp. Ett sätt att få igång hjärtat vid hjärtstillestånd och rädda 
liv är genom att använda sig av en hjärtstartare. Vård- och omsorgsförvalt-
ningen instämmer därför med motionären om vikten av att hjärtstartare finns 
att tillgå på strategiska platser i kommunen. 
 
Om motionären med mötesplatser avser vård- och omsorgsförvaltningens 
mötesplatser för gruppen 65+ så finns det sedan den 7 januari 2013 ett be-
slut i kommunfullmäktige på att hjärtstartare ska införas på samtliga kom-
munens nuvarande och kommande mötesplatser. Dock anser förvaltningen 
inte att utplacering av hjärtstartare på andra ställen och utbildning av kom-
munanställda är uppgifter för vård- och omsorgsförvaltningen utan arbetet 
borde istället samordnas centralt i kommunen, exempelvis i samarbete med 
brandförsvaret. För att få ett helhetsgrepp om frågan bör inte bara behovet 
av hjärtstartare i Tullinge utredas utan hela kommunens behov. 
 
 
 
 
Anne Lundkvist 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Svar på medborgarförslag - Uppför ett monument i Nors-
borg/Hallunda för att hedra folkmordets offer (KS/2013:502) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget är besvarat. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-09-26 § 128 ett 
medborgarförslag – Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra 
folkmordets offer. Förslagsställaren föreslår att det ska uppföras ett Sey-
fomonument i Botkyrka kommun för att hedra folkmordets offer och att en 
lämplig plats i Norsborg eller Hallunda utses för ändamålet. Alternativt fö-
reslås att kommunen ska hänvisa mark på vilken ett monument kan uppfö-
ras. 
 
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget  
2013-10-18.  
 
Motivering 
I medborgarförslaget föreslås att Botkyrka kommun ska uppföra ett min-
nesmonument för att hedra offren under ”Seyfo”, dvs. de systematiska för-
följelser och mord som drabbade kristna folkgrupper i det forna Osmanska 
riket under första världskriget. Alternativt föreslås att kommunen ska hän-
visa mark på vilken ett monument kan uppföras.  
 
En majoritet i Sveriges Riksdag, bestående av Socialdemokraterna, Väns-
terpartiet och Miljöpartiet samt ytterligare några ledamöter begärde  
2010-03-11 att regeringen skulle erkänna morden på kristna befolknings-
grupper i det forna Osmanska riket – Seyfo – som ett folkmord.  
 
Den moderatledda regeringen har trots riksdagens beslut valt att inte er-
känna folkmordet. Därmed har inte Sveriges officiella hållning i frågan änd-
rats, eftersom utrikespolitiken är regeringens ansvar. 
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Att regeringen inte erkänt folkmordet, trots riksdagens beslut försvårar den 
kommunala hanteringen av medborgarförslaget avsevärt. Botkyrka kom-
muns juridiska bedömning är att ett uppförande av ett minnesmonument 
vore att agera utanför den kommunala kompetensen.  Däremot finns det 
inget hinder för att organisationer och privatpersoner själva tar initiativ för 
att på egen bekostnad upprätta ett minnesmärke för att hedra Seyfos offer. 
Om sådant intresse finns kommer Botkyrka kommun att hantera det på ett 
positivt sätt utifrån kommunens regelverk.  
 
Botkyrka är Sveriges mest internationella kommun. Mer än hälften av be-
folkningen har utländsk bakgrund. I vår kommun finns cirka 160 national-
iteter och här talas mer än 100 språk. Det innebär stora möjligheter och vi 
har utvecklat en interkulturell strategi som syftar till att vi med respekt för 
varandra vill och kan leva tillsammans. Strategin innebär också att vi efter-
strävar respekt för olikheter och att vi ger respektfullt utrymme för olika ut-
tryckssätt. 
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Referens Mottagare 
Johan Holgersson 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Medborgarförslag - Uppföra ett monument i Norsborg/  
Hallunda för att hedra folkmordet Seyfos offer 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avstyrker rubricerat medborgarförslag med hänvisning 
till kommunledningsförvaltningens yttrande av den 18 oktober 2013.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag, daterat den 11 september 2013, föreslås att Botkyrka 
kommun ska uppföra ett minnesmonument för att hedra offren under ”Sey-
fo”, dvs. de systematiska förföljelser och mord som drabbade kristna folk-
grupper i det forna Osmanska riket under första världskriget. 
 
Utrikespolitiska manifestationer ligger emellertid utanför den kommunala 
kompetensen och ett erkännande av Seyfo som ett folkmord kan endast bes-
lutas på det nationella planet av Sveriges riksdag och regering. Därför sak-
nar kommunen behörighet att bifalla det aktuella förslaget.  
 
Ärendet 
Botkyrka kommun har tagit emot ett medborgarförslag som förordar att 
kommunen ska uppföra ett minnesmonument över folkmordet Seyfo för att 
hedra de armenier, assyrier/syrianer, kaldéer, pontiska greker samt romer 
med flera som systematiskt förföljdes och mördades i det sönderfallande 
Osmanska riket i början av 1900-talet. 
 
För det fall att kommunen avstyrker refererat förstahandsyrkande, föreslår 
förslagsställaren (såsom förslaget får förstås) att kommunen istället ska an-
visa en lämplig plats i Hallunda, alternativt i Norsborg, där förslagsställaren 
med egna medel kan uppföra ett monument över Seyfos offer.  
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Yttrande 
Rättslig reglering 
Av 2 kap. 1 § kommunallagen följer att en kommun själv får ha hand om 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommu-
nens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av sta-
ten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.  
 
Utrikespolitiken är ett exempel på en angelägenhet som faller utanför ramen 
för den kommunala kompetensen och ifrågavarande politikområde är i prin-
cip förbehållet den svenska staten. Ansvaret för Sveriges internationella re-
lationer vilar härvid på regering och riksdag, vilket följer av regeringsfor-
men.  
 
Den svenska regeringen har emellertid det yttersta ansvaret för utrikes- och 
säkerhetsfrågor. Därför krävs det att regeringen bekräftar riksdagens beslut 
för att ett riksdagsbeslut ska betraktas som den officiella svenska ståndpunk-
ten i en viss utrikespolitisk fråga.  
 
Sveriges officiella ståndpunkt 
I beslut av den 11 mars 2010 begärde riksdagen att regeringen skulle er-
känna morden på armenier och andra kristna befolkningsgrupper i det forna 
Osmanska riket som ett folkmord.  
 
Regeringens inställning har dock varit att bedömningen/prövningen av om 
folkrättsbrott har begåtts ska avgörs av juridiska instanser. Politiska beslut 
som slår fast en viss historieskrivning kan enligt regeringens mening i värsta 
fall leda till uppblossande intolerans mot exempelvis religiösa minoriteter. 
Härutöver har regeringen uttalat att den inte anser att det ankommer på riks-
dagen, som ett representativt organ, att göra folkrättsliga ställningstaganden. 
På i huvudsak nu redovisade skäl har regeringen valt att inte följa riksda-
gens beslut beträffande frågan om Seyfos status som folkmord 
 
Eftersom regeringen inte har hörsammat riksdagens beslut, har den svenska 
staten ännu inte officiellt erkänt och givit de systematiska förföljelserna och 
morden på armenier och andra kristna folkgrupper i det forma Osmanska ri-
ket statusen som folkmord. Någon officiell svensk syn i fråga om Seyfo har 
följaktligen inte formulerats.  
 
Södertäljes beslut i frågan om Seyfo 
Det bör i förevarande sammanhang noteras att den 12 juni 2007 beslutade 
kommunstyrelsen i Södertälje kommun (§ 146) att ett monument till minne 
av folkmordet Seyfo skulle resas. Efter det att beslutet överklagats till läns-
rätten i Stockholms län (numera förvaltningsdomstolen), beslutade länsrät-
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ten i dom av 23 november 2007 (mål nr 15923-07, rotel 223) att upphäva 
kommunens beslut. Av länsrättens domskäl framgick att domstolen ansåg 
att ett erkännande av folkmordet Seyfo är en fråga som enbart kan avgöras 
och behandlas på det nationella planet samt att ett erkännande av folkmord 
ankommer på den svenska staten och inte enskilda kommuner.  
 
Södertälje kommun överklagade länsrättens beslut till kammarrätten. Pröv-
ningstillstånd beviljades emellertid inte, varför länsrättens dom är den enda 
rättsliga prövningen i Sverige som behandlar frågan om kommunernas möj-
ligheter att hedra Seyfos offer och manifestera stöd för efterlevande.  
 
Botkyrka kommuns inställning 
I ljuset av regeringens agerande i frågan om Seyfo, kan inte Botkyrka kom-
mun föregripa den svenska statens (i praktiken regeringens) ställningsta-
gande genom att erkänna Seyfo som ett folkmord och uppföra ett monument 
över offren.  
 
Förslagsställarens andrahandsyrkande 
Avslutningsvis vill kommunfullmäktige understryka att kommunen på intet 
sätt motsätter sig att organisationer, föreningar, kyrkor, företag och/eller 
privatpersoner går samman och gemensamt upprättar samt finansierar min-
nesmonument.  
 
På ovan anförda skäl är dock Botkyrka kommun förhindrad att ta ställning 
till om Seyfo ska betraktas såsom ett folkmord och därför kan inte kommu-
nen aktivt stödja arbetet med att uppföra ett monument via exempelvis mar-
kanvisning eller någon annan form av kommunalt stöd.  
 
 
 
Anna Asp Johan Holgersson 
Kanslichef Chefsjurist 
 
 
_________ 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren tillsammans med fullmäktiges beslut 
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Svar på medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna 
(KS/2012:572) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-01-24 § 19 ett med-
borgarförslag – Bygg en rackethall i Tuna. Förslagsställaren föreslår att det 
ska byggas en rackethall som ersättning för Pelletäppan på tomten vid den 
gamla Tunagårdens förskola. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-04-15 § 34 och 
samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig 2013-08-27 § 217. 
 
Motivering 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Kultur- och fri-
tidsförvaltningen har fört diskussioner om att förlägga en rackethall till den 
aktuella platsen, men marken är inte planerad för att användas för idrotts-
verksamhet varför det inte är aktuellt att förlägga en rackethall där. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden anför 
att i den aktuella detaljplanen för området anges att tomten ska användas till 
förskoleverksamhet. Behov finns av ytterligare förskolor i Tumba om plane-
rad utbyggnad av bostäder blir verklighet. 
 

 
 

  



Rubrik Bygg en rackethall i Tuna 

Förnamn Oskar 

Efternamn Frånberg 

Namn Oskar Frånberg 

Gatuadress  

Postadress  

Postnummer  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

E-postadress  

Förslag Vi föreslår att det byggs en rackethall på tomten vid 
det gamla Tunagårdensförskola  

Motivering Tennisen i Tumba har haft svårt på grund av 
problem med skador på lokalerna vid Pelletäppans 
tennishall. Föreningen själva har enligt en artikel i 
mitt i Botkyrka 16/10 2012 föreslagit att en central 
lokalisering av en tennishall vore bra, gärna i 
närheten av befintliga idrottanläggningar. Med i den 
nya Sven Tumba parken med idrottshuset och 
Ishusen och Kulturhuset som inramning på ena 
sidan vore en raket hall en bra inramning på andra 
sidan samtidigt som Botkyrka ytterligare skulle 
förstärka bilden av att arbeta för aktiv och 
meningsfull fritid. Tunagårdensförskolas gamla 
lokaler står och förfaller och något nytt borde 
uppföras på den lediga tomten vi tycker att en 
racket hall vore ett bra alternativ.  
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§ 217 
Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna (sbf/2013:52) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Sammanfattning 
I den aktuella detaljplanen för området anges att tomten ska användas till 
förskoleverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att detta inte ska 
ändras, eftersom det kommer att finnas behov av ytterligare förskolor i 
Tumba, om planerad utbyggnad av bostäder blir verklighet. Det är således 
inte aktuellt att, i enlighet med medborgarförslaget, uppföra en rackethall på 
tomten.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag av Oskar Frånberg om att bygga en rackethall på den tomt i Tuna 
där den numera nedlagda Tunagårdens förskola har funnits. Förslaget in-
kom till Botkyrka kommun 2012-12-17 och till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 2013-02-04. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse date-
rad 2013-06-27. 
_________ 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Anna-Bie Agerberg 
Agneta Engver Lindquist 
Olov Lindquist 
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Referens Mottagare 
Olov Lindquist 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
 
 
 

Medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag av Oskar Frånberg om att bygga en rackethall på den tomt i Tuna 
där den numera nedlagda Tunagårdens förskola har funnits. Förslaget in-
kom till Botkyrka kommun 2012-12-17 och till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 2013-02-04. 
 
Yttrande 
I den aktuella detaljplanen för området anges att tomten ska användas till 
förskoleverksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detta inte ska 
ändras, eftersom det kommer finnas behov av ytterligare förskolor i Tumba, 
om planerad utbyggnad av bostäder blir verklighet. Det är således inte aktu-
ellt att, i enlighet med medborgarförslaget, uppföra en rackethall på tomten.  
 
 
 
Magnus Andersson Agneta Engver Lindquist 
Samhällsbyggnadschef t f Stadsbyggnadschef        
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§ 34 
Yttrande över medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna 
(KF/2013:25) 

 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-02-04 i uppdrag att yttra sig över ett 
medborgarförslag – Bygg en rackethall i Tuna. Förslagsställaren vill att det 
byggs en ny rackethall på den tomt där Tunagårdens förskola bedrivit sin 
verksamhet. Förslagsställaren pekar på att föreningen Tumba tennis har haft 
det svårt med lokaler sedan deras anläggning stängdes förra året, och att den 
föreslagna rackethallen vore ett alternativ för dem. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-03-20. 
 
Sammanfattning  
Kultur- och fritidsförvaltningen har diskuterat möjligheten att förlägga en 
rackethall på tomten vid Tunagården. Marken är dock inte planerad att an-
vändas till idrottsverksamhet.  Att förlägga en rackethall där är därför inte 
aktuellt. 
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Referens Mottagare 
Roger Vintemar 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över medborgarförslag - Bygg en rackethall i Tuna 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-02-04 i uppdrag att yttra sig över ett 
medborgarförslag – Bygg en rackethall i Tuna. Förslagsställaren vill att det 
byggs en ny rackethall på den tomt där Tunagårdens förskola bedrivit sin 
verksamhet. Förslagsställaren pekar på att föreningen Tumba tennis har haft 
det svårt med lokaler sedan deras anläggning stängdes förra året, och att den 
föreslagna rackethallen vore ett alternativ för dem. 
 
Sammanfattning  
Kultur- och fritidsförvaltningen har diskuterat möjligheten att förlägga en 
rackethall på tomten vid Tunagården. Marken är dock inte planerad att an-
vändas till idrottsverksamhet.  Att förlägga en rackethall där är därför inte 
aktuellt. 
 
Yttrande 
Kultur- och fritidsförvaltningen är medveten om att Tumba Tennis har be-
hov av ny eller renoverad anläggning. Kommunen och föreningen har haft 
en kontinuerlig och tät dialog i ett par års tid om anläggningsproblematiken. 
Att hitta tomt för eventuell nybyggnation är svårt och något som vi kommer 
att fortsätta undersöka. Tomten vid Tunagården har diskuterats, men marken 
är inte planerad att användas till idrottsverksamhet.  Att förlägga en racket-
hall där är därför inte aktuellt. 
 
 
Pernilla Hellman Roger Vintemar 
Kultur- och fritidschef Verksamhetschef 
 Idrott & anläggning 
_________ 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Kommunledningsförvaltningen 
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Svar på medborgarförslag - Bygg en crossbana i Norsborg 
(KS/2013:11) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-01-24 § 19 ett med-
borgarförslag – Bygg en crossbana i Norsborg. Förslagsställaren för fram att 
en crossbana skulle innebära att ungdomar kan köra lagligt och att risken för 
att skada någon minskar samt att polisen kan kontrollera situationen bättre. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2013-05-21 § 51 yttrat sig över medborgar-
förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget 2013-06-
03 § 130 
 
Motivering 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden förstår 
förslagsställarens tanke om att ungdomar ska kunna utöva sporten på ett lag-
ligt och säkert sätt. Motorcross är en relativt liten sport som främst utövas 
av vuxna. Vidare finns möjlighet att utöva cross vid Uringe motorbana och 
motorstadion i Riksten. Nämnden ifrågasätter också lämpligheten i att pla-
cera en motorbana i Norsborg ur miljösynpunkt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden är i 
grunden positiv till anläggande av en crossbana i Norsborg, men ser hinder 
för en sådan etablering. Exempelvis finns restriktioner för vattenskyddsom-
råden och en etablering förutsätter också att kommunen finner lämplig mark 
för ändamålet. 
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§ 130 
Medborgarförslag - Bygg en crossbana i Norsborg 
(sbf/2013:43) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Ordförandens förslag till beslut 
Ordföranden förslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden är i grunden positivt inställd till anläggande av 
en crossbana i Norsborg men kan dock se hinder för en sådan etablering. 
Exempelvis finns restriktioner för vattenskyddsområden och en etablering 
förutsätter också att kommunen finner lämplig mark för ändamålet. Det är 
också viktigt att verksamheten inte stör den omgivande bebyggelsen. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag av Markus Khalaf om att bygga en crossbana i Norsborg. Försla-
get inkom till Botkyrka kommun 2013-01-03 och till samhällsbyggnadsför-
valtningen 2013-02-04.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse date-
rad 2013-04-15. 
________ 
Expedieras till  
Kommunfullmäktige 
Ulrika Persson  
Olov Lindquist 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 2013-04-15 Dnr  sbf/2013:43 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
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Referens Mottagare 
Olov Lindquist 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 

Medborgarförslag - Bygg en crossbana i Norsborg 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslagen anses besvarat.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag av Markus Khalaf om att bygga en crossbana i Norsborg. Försla-
get inkom till Botkyrka kommun 2013-01-03 och till samhällsbyggnadsför-
valtningen 2013-02-04.  
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är i grunden positivt inställd till anläggande 
av en crossbana i Norsborg. Förvaltningen kan dock se hinder för en sådan 
etablering. Exempelvis finns restriktioner för vattenskyddsområden och en 
etablering förutsätter också att kommunen finner lämplig mark för ändamå-
let. Det är givetvis också viktigt att verksamheten inte stör den omgivande 
bebyggelsen. Därför är sannolikheten för en etablering av en crossbana i 
Norsborg tämligen liten.    
 
 
 
Magnus Andersson Ulrika Persson 
Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef        
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Kultur- och fritidsnämnden 
 2013-05-21 DnrKF/2013:26 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 51 
Yttrande över medborgarförslag - Bygg en crossbana i 
Norsborg (KF/2013:26) 

 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-02-04 i uppdrag att yttra sig över ett 
medborgarförslag – Bygg en crossbana i Norsborg. Förslagsställaren vill att 
kommunen bygger en crossbana i Norsborg för att göra det möjligt för ung-
domar att åka motocross under ordnade former. På det sättet vill förslags-
ställaren minska risken för olyckor. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-04-30. 
 
Sammanfattning 
Vi förstår förslagsställarens tanke om att ungdomar och andra som åker mo-
tocross ska kunna utöva sporten på ett lagligt och säkert sätt. Vi är också 
medvetna om att olovlig terrängkörning är ett problem i Botkyrka liksom på 
många andra ställen.  
 
Trots detta väljer vi att avstyrka förslaget i nuläget. Motocross är en relativt 
liten sport som främst utövas av vuxna, och vi anser inte att en stor investe-
ring i en crossbana bör prioriteras just nu. En motorbana kan störa både 
människor och djur- och fågelliv om den anläggs på fel plats, och vi vill 
ifrågasätta lämpligheten i att placera en sådan bana i Norsborg. Det finns 
flera lagliga motorbanor i Botkyrka där man kan åka cross, till exempel Nya 
Uringe motorbana i Grödinge och motorstadion i Riksten. 

 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 2013-04-30 Dnr  KF/2013:26 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 61000 Sms·0727-29 56 50· E-post susanna.evert@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Susanna Evert 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över medborgarförslag - Bygg en crossbana i 
Norsborg 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-02-04 i uppdrag att yttra sig över ett 
medborgarförslag – Bygg en crossbana i Norsborg. Förslagsställaren vill att 
kommunen bygger en crossbana i Norsborg för att göra det möjligt för ung-
domar att åka motocross under ordnade former. På det sättet vill förslags-
ställaren minska risken för olyckor. 
 
Sammanfattning 
Vi förstår förslagsställarens tanke om att ungdomar och andra som åker mo-
tocross ska kunna utöva sporten på ett lagligt och säkert sätt. Vi är också 
medvetna om att olovlig terrängkörning är ett problem i Botkyrka liksom på 
många andra ställen.  
 
Trots detta väljer vi att avstyrka förslaget i nuläget. Motocross är en relativt 
liten sport som främst utövas av vuxna, och vi anser inte att en stor investe-
ring i en crossbana bör prioriteras just nu. En motorbana kan störa både 
människor och djur- och fågelliv om den anläggs på fel plats, och vi vill 
ifrågasätta lämpligheten i att placera en sådan bana i Norsborg. Det finns 
flera lagliga motorbanor i Botkyrka där man kan åka cross, till exempel Nya 
Uringe motorbana i Grödinge och motorstadion i Riksten. 
 
Yttrande 
Vi förstår förslagsställarens tanke om att ungdomar och andra som åker mo-
tocross ska kunna utöva sporten på ett lagligt och säkert sätt. Vi är också 
medvetna om att olovlig terrängkörning är ett problem i Botkyrka liksom på 
många andra ställen. Olovlig körning i skog och mark leder dels till skador 
på natur och egendom, dels till att försämra motorsportens rykte på bekost-
nad av den majoritet av utövarna som följer reglerna. Olovlig körning inne-
bär också en fara för fotgängare. Trots detta väljer vi att avstyrka förslaget i 
nuläget. 
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 2013-04-30 Dnr  KF/2013:26 
 

 
Motocross är en relativt liten sport som främst utövas av vuxna. Antalet 
unga utövare i Botkyrka är få – Botkyrka motorklubb hade 88 medlemmar 
under 2012 som var under 18 år, och de var fördelade på flera olika motors-
porter (alltså inte bara cross). En motocrossbana är en stor investering som 
dessutom kräver omfattande skötsel och underhåll. Vi anser inte att det är en 
investering som bör prioriteras just nu. 
 
Det är också många hänsyn som måste tas när man bygger en anläggning för 
motocross. En motorbana påverkar omgivningen i hög grad och kan störa 
både människor och djur- och fågelliv om den anläggs på fel plats. Vi vill 
ifrågasätta lämpligheten i att placera en sådan bana i Norsborg. 
 
Det finns flera lagliga motorbanor i Botkyrka med omnejd. Ett exempel är 
Nya Uringe motorbana i Grödinge som drivs av Stockholm MX. Ett annat är 
Botkyrka motorklubbs motorstadion i Riksten. Traditionellt brukar crossan-
läggningar drivas av föreningar för motorsport, inte av kommunerna. 
 
Kommunen har en arbetsgrupp som ingår i ett samarbete på Södertörn med 
syfte att få slut på den olovliga terrängkörningen och att hitta bra alternativ 
för dem som vill syssla med terrängkörning. Polisen och ett stort antal före-
ningar ingår i samarbetet. Man arbetar både genom att informera om pro-
blemen med olovlig körning och genom praktiska åtgärder i fält. Eventuella 
åtgärder mot olovlig körning bör förankras i gruppen, och man kan med för-
del ta in deras synpunkter på medborgarförslaget.  
 
Man kan läsa mer om arbetet på kommunens hemsida:  
 
www.botkyrka.se/idrottfritidochnatur/friluftsliv/terrangkorning.  
 
 
Pernilla Hellman Roger Vintemar 
Kultur- och fritidschef Verksamhetschef 
 Idrott & anläggning 
 
_________ 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Kommunledningsförvaltningen 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Kommunstyrelsen 
 2014-01-07 Dnr KS/2011:149  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Svar på medborgarförslag - Satsa på norra delen av Tull-
inge (KS/2011:149) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget är besvarat. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige mottog 2011-04-28 § 80 ett medborgarförslag – satsa 
på norra delen av Tullinge. Förslagsställaren föreslår att Parkhemsskolans 
tennisplan/fotbollsplan förbättras och förnyas samt att en spontanidrottsplats 
med konstgräs anläggs. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 2012-03-
26 § 22 och samhällsbyggnadsnämnden 2012-04-16 § 66. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden tar inte ställning i sak till medborgarförslaget då 
nämnden inte har ansvaret för den aktuella ytan men anför att nämnden är 
positiv till fler spontanidrottsplatser. Under 2012 kommer nämnden att på-
börja en reinvestering av de befintliga 11-manna konstgräsplanerna och att 
dessa konstgräsplaner, i samarbete med gatu- och parkenheten i kommunen, 
kan omfördelas till skolgårdar och spontanidrottsplatser. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget 
ska anses vara besvarat men avstyrker delen om konstgräsplan. 
 

 
 

  



Namn: Jerry    

Gatuadress:    

Postadress:    

Telefonnummer: Achrén    

E-postadress:    

Förslag: Hej Jag vill se en satsning på norra delen av Tullinge, Parkhemsskolans 
tennisplan/fotbollsplan behöver förbättras och förnyas!  
Det finns ytor där idag som inte används vare sig på skoltid eller kvällstid.  
En Spontanidrottsplan med konstgräsunderlag, Basketkorgar, Landbandymål så 
att man kan spela olika sporter där! Platsen skulle bli en samlingsplats för hela 
familjer och inte bara barn/ungdomar. Med sittplatser runt den skulle det vara en 
mycket trevlig plats att träffas och omgås runt.  

  

Motivering: Skulle det vara en spontanidrottsplats så skulle det vara många barn/ ungdomar 
där hela tiden(även hela familjer)! Och behovet finns för idag är det ingen som vill 
vara där pga. att barnen gör illa sig på underlaget!!!  
Detta är en liten kostnad mot vad det skulle ge tillbaka!  
Områdets barn skulle ha en samlingspunkt där de kan idrotta på deras villkor och 
att området skulle bli mer uttnyttjat och omtyckt!  
Hoppas på en satsning inom snar framtid!  
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§ 66 
Medborgarförslag - Satsa på norra delen av Tullinge 
(sbf/2011:520) 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget anses besvarat i den del som handlar om spontanid-
rottsplats och avslag i den del som handlar om konstgräsplan.   
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden delar förslagsställarens ambition om behovet av 
spontanytor för idrott och annan fritidssysselsättning i kommunens olika 
stadsdelar. Idag finns en enkel sarg för landbandy på den f.d. tennisplanen 
vid Parkhemsskolan. Det finns också en landbandyplan inne på själva skol-
tomten. Inom området finns också en skateboardramp och en BMX-bana för 
spontanidrott. Den nyligen invigda konstgräsplanen vid Trädgårdsstadssko-
lan har inneburit ett lyft för hela området. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag om att satsa på norra delen av Tullinge. Mer konkret innebär för-
slaget ett önskemål om att en s.k. spontanidrottsplats anläggs vid Parkhems-
skolans nuvarande tennisplan/fotbollsplan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till 
beslut i tjänsteskrivelse daterad 2012-03-12. 
_______ 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Ulrika Persson 
Anneth Högberg 
Olov Lindquist 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 2012-03-12 Dnr  sbf/2011:520 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 61 000 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post olov.lindquist@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Olov Lindquist 
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
 
 

Medborgarförslag – Satsa på norra delen av Tullinge  
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Medborgarförslaget anses besvarat i den del som handlar om spontanid-
rottsplats och avslag i den del som handlar om konstgräsplan.   
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medbor-
garförslag om att satsa på norra delen av Tullinge. Mer konkret innebär för-
slaget ett önskemål om att en s.k. spontanidrottsplats anläggs vid Parkhems-
skolans nuvarande tennisplan/fotbollsplan.  
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att kommunen ska anlägga 
konstgräs vid den befintliga grusplanen vid Parkhemsskolan, eftersom det 
finns en nyanlagd konstgräsmatta vid den näraliggande Trädgårdsstadsko-
lan. 
 
Idag finns en enkel sarg för landbandy på den f.d. tennisplanen vid Park-
hemsskolan. Denna är öppen för alla. Det finns också en landbandyplan 
inne på själva skoltomten. Inom området finns också en skateboardramp 
och en BMX-bana för spontanidrott.  
 
 
 
Mikael Nyberg Ulrika Persson 
t f Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef        
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Kultur och fritidsnämnden 
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§ 22 
Yttrande över två medborgarförslag - Konstgräs på befint-
lig grusplan vid Parkhemsskolan samt Satsa på norra delen 
av Tullinge (KF/2012:12, KF/2011:414) 

 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden kan inte ta ställning till medborgarförslagen. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fick 2011-11-01 i uppdrag att yttra sig över ett 
medborgarförslag – Satsa på norra delen av Tullinge. 2011-12-28 fick kul-
tur- och fritidsnämnden i uppdrag att yttra sig över ett annat medborgarför-
slag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan. Eftersom försla-
gen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsnämnden med ett ge-
mensamt yttrande över båda förslagen. 
 
I förslaget Satsa på norra delen av Tullinge vill förslagsställaren se en sats-
ning på spontanidrott i norra delen av Tullinge. Satsningen ska bestå av en 
förnyelse av tennisplanen och fotbollsplanen som ligger i anslutning till 
Parkhemsskolan. I förslaget Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhems-
skolan vill förslagsställaren att det anläggs en konstgräsplan vid Parkhems-
skolan. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2012-01-17. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar inte för den aktuella ytan och kan där-
med inte ta ställning till medborgarförslagen. I grunden är nämnden dock 
positiv till inrättandet av fler spontanidrottsytor och ser gärna att sådana ytor 
anläggs och underhålls. Ett exempel på en nyligen inrättad konstgräsplan är 
konstgräset som anlades på befintlig 7-mannaplan vid Trädgårdsstadsskolan 
under hösten 2011. Beslutet att anlägga planen togs efter att önskemål hade 
framförts av föreningslivet med flera.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 530 611 79 Sms·0761-077533· E-post roger.vintemar@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Roger Vintemar 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
 
 
 

Yttrande över två medborgarförslag – Satsa på norra delen 
av Tullinge (KF/2011:414) samt Konstgräs på befintlig 
grusplan vid Parkhemsskolan (KF/2012:12) 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden kan inte ta ställning till medborgarförslagen. 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2011-11-01 i uppdrag att yttra sig över 
ett medborgarförslag – Satsa på norra delen av Tullinge. 2011-12-28 fick 
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att yttra sig över ett annat med-
borgarförslag - Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhemsskolan. Ef-
tersom förslagen har liknande innehåll kommer kultur- och fritidsförvalt-
ningen med ett gemensamt yttrande över båda förslagen. 
 
I förslaget Satsa på norra delen av Tullinge vill förslagsställaren se en sats-
ning på spontanidrott i norra delen av Tullinge. Satsningen ska bestå av  en 
förnyelse av tennisplanen och fotbollsplanen som ligger i anslutning till 
Parkhemsskolan. I förslaget Konstgräs på befintlig grusplan vid Parkhems-
skolan vill förslagsställaren att det anläggs en konstgräsplan vid Parkhems-
skolan i Tullinge.  
 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar inte för den aktuella ytan och kan 
därmed inte ta ställning till medborgarförslagen. I grunden är förvaltningen 
dock positiv till inrättandet av fler spontanidrottsytor och ser gärna att såd-
ana ytor anläggs och underhålls.  
 
Yttrande 
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är viktigt att det finns spontan-
idrottsytor i anslutning till skolor . Vår erfarenhet är att konstgräsytor lockar 
till högt nyttjande, både på skoltid och på fritiden.  Den föreslagna anlägg-
ning ligger dock under gatu- och parkenhetens ansvarsområde, och därmed 
har vi inte resurser att göra denna satsning. 
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Under 2012 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att påbörja en reinve-
stering av de befintliga 11-manna konstgräsplanerna i kommunen, eftersom 
kvaliteten för tävlingsspel är för låg. Förvaltningen föreslår att dessa konst-
gräsplaner i samarbete med gatu- och parkenheten kan omfördelas till skol-
gårdar och spontanidrottsplatser.  
 
_________ 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Parkhemsskolan 
Gatu- och Parkenheten 
Utbildningsförvaltningen 
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Kommunstyrelsens ettårsplan och internbudget 2014 
(KS/2013:511) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan samt internbud-
get 2014 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan 
och internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområden 2014. I förslaget till verksamhetsplan har tre komplet-
terande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till. 
 
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårs-
plan 2014 innehåller. Budgetförslaget omsluter 261,9 miljoner kronor, vilket 
är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 
2014.  
 
Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med den nya organisat-
ionen är det inte i alla delar möjligt att jämföra det ekonomiska utfallet 2012 
med budgetsiffrorna för 2014 och 2013. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-19.  
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Kommunledningsförvaltningen 
 2013-12-19 Dnr  KS/2013:511 
 

Kommunledningsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-530 613 71 Sms·0761-15 00 08· E-post anna.giotas.sandquist@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Anna Giotas Sandquist 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens ettårsplan 2014 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan samt internbud-
get 2014 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan 
och internbudget för kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområden 2014. I förslaget till verksamhetsplan har tre komplet-
terande åtaganden för kommunstyrelsen lagts till. 
 
Förslaget baseras på de förutsättningar och ramar som kommunens ettårs-
plan 2014 innehåller. Budgetförslaget omsluter 261,9 miljoner kronor, vilket 
är i överensstämmelse med den ram som kommunfullmäktige fastställt för 
2014.  
 
Ekonomidelen redovisas på verksamhetsnivå. I och med den nya organisat-
ionen är det inte i alla delar möjligt att jämföra det ekonomiska utfallet 2012 
med budgetsiffrorna för 2014 och 2013. 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör Anna Giotas Sandquist 
 Utredningschef 
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Ansvar och uppdrag  
Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ – den bereder 
ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Den ska leda och sam-
ordna planeringen och uppföljningen av kommunens samlade verksamhet och 
ekonomi samt främja en god samhällsutveckling. Som nämnd ansvarar den 
också för kommunövergripande strategiska processer och stöd till övriga 
nämnder inom dessa områden, till exempel:  

 ekonomi, upphandling, personal, kommunikation, IT/telefoni, juridik, 
ärende- och dokumenthantering. 

 exploatering, näringsliv, samhällsplanering, medborgarservice, mänsk-
liga rättigheter, områdesbaserat och miljöstrategiskt arbete, trygghet 
och säkerhet.  

 
Samlad analys av uppdrag och nuläge  
Kommunstyrelsen ska driva på, samordna och stödja nämnderna för att uppnå 
en positiv utveckling som omfattar kommunen både som plats och som organi-
sation. Det kräver bland annat en tydligare styrning och uppföljning med större 
fokus på resultat - också för kommunstyrelsens egen verksamhet.   
 
2012 gick utvecklingen åt rätt håll för drygt hälften av de indikatorer som an-
vänds för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. För knappt en femtedel av 
indikatorerna var utvecklingen negativ. Skillnaderna var i många fall stora 
mellan kommunens stadsdelar och mellan könen, bland annat inom viktiga 
områden som arbete, utbildning och hälsa. Vidare tillhör Botkyrka i jämförel-
sen ”Kommunernas kvalitet i korthet” den tredjedel av kommunerna som har 
bäst resultat inom flera områden, men också den tredjedel som har sämst resul-
tat, bland annat inom skolan och äldreomsorgen. 
 
Botkyrka står inför en rad utmaningar för att uppnå en hållbar samhällsutveckl-
ing. De allt högre trösklarna till arbetsmarknaden, den hårdnande konkurrensen 
om investeringar och etableringar, samt den kommande förnyelsen av miljon-
programmen är några exempel. Vidare har många Botkyrkabor en gång lämnat 
sina nätverk bakom sig för att börja om i Sverige. Här har de inte haft naturliga 
ingångar i samhället och många lever därför vid sidan av samhällsgemenska-
pen. Vi behöver i högre utsträckning än hittills involvera alla som en del av 
lösningen på de samhällsutmaningar vi har framför oss. Sammantaget ställer 
detta stora krav på nära dialog och samarbete med kommunens invånare, nä-
ringslivet och andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.  
 
Resurser  
Kommunen ska ge invånarna god service och samtidigt använda de ekono-
miska resurserna effektivt. De senaste sjutton åren har Botkyrka kommun re-
dovisat ett ekonomiskt överskott. 2012 uppgick det till 154 miljoner kronor 
och berodde då till stor del på betydande engångsintäkter. Inför den kommande 
flerårsplaneperioden är det ekonomiska läget mycket ansträngt för kommunen. 
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Förslaget till nytt utjämningssystem innebär till exempel minskade intäkter 
med cirka 20 miljoner kronor 2014 och ytterligare 20 miljoner kronor 2015. I 
flerårsplanen uppgår det budgeterade ekonomiska resultatet bara till 36 miljo-
ner kronor 2014 och 41 miljoner kronor 2015, trots att nämnderna har bety-
dande effektiviseringskrav båda åren.  
 
Kommunens ansträngda ekonomi påverkar även kommunstyrelsen. Den har i 
likhet med övriga nämnder ett effektiviseringskrav på 1 procent av budgetra-
men 2014, vilket motsvarar 2,7 miljoner kronor. I flerårsplanen ligger ytterli-
gare effektiviseringskrav om 1,6 procent 2015, vilket motsvarar 4,2 miljoner 
kronor. Om de resultatenheter (Teknik och logistik samt Städ) som idag bidrar 
till förvaltningens overheadkostnader överförs till en annan förvaltning, mins-
kar kommunledningsförvaltningens intäkter med ytterligare cirka 3 miljoner 
kronor. Det ställer stora krav på prioritering och effektivisering av verksam-
heten de närmaste åren. För att undvika att hela effektiviseringskravet skjuts på 
framtiden kommer kommunstyrelsen 2014 att genomföra åtgärder som lång-
siktigt minskar kostnaderna, snarare än enbart engångsåtgärder.  
 
Väsentliga områden  
Kommunstyrelsen pekar i denna ettårsplan på tre väsentliga områden. 

En effektiv kommunal organisation som levererar med hög kvalitet 

Kommunen ska erbjuda en jämlik, jämställd och interkulturell verksamhet och 
service av god kvalitet. För att förbättra kommunens resultat behöver kom-
munstyrelsens egna verksamheter leva upp till detta och samtidigt mer effek-
tivt stödja den övriga kommunorganisationen, bland annat inom IT, HR, eko-
nomi- och verksamhetsstyrning. Kompetensförsörjning är också en avgörande 
fråga. Kommunledningsförvaltningen behöver helt enkelt lägga fokus på att 
säkerställa kvaliteten i kommunens grundläggande interna processer, komma 
ikapp och hålla jämna steg med omvärlden. Detta är en förutsättning för att 
effektivt genomföra andra utvecklingsområden i kommunen där kommunled-
ningsförvaltningen har ett ledningsansvar. 
 

Hållbar lokal och regional samhällsutveckling 

Ett centralt uppdrag för kommunen är att säkra en strategisk och hållbar sam-
hällsutveckling – både lokalt och som en del av Stockholmsregionen. Ett av de 
viktigaste målen är att kvinnor och män oavsett bakgrund har utbildning och 
arbete som ger en trygg ekonomi. Samtidigt behöver vi stärka hemkänslan hos 
Botkyrkaborna och öka den upplevda tryggheten, liksom delaktigheten, förtro-
endet och tilliten för kommunen. En nyckel till det är välinformerade och en-
gagerade invånare i alla stadsdelar. Sammantaget skulle detta också bidra till 
att förbättra Botkyrkabornas hälsa. 
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Långsiktigt hållbar ekonomi 

En långsiktigt hållbar kommunal ekonomi är nödvändig för att kunna erbjuda 
verksamhet och service av god kvalitet och driva en hållbar samhällsutveckl-
ing.  
 

Sammandrag – drift- och investeringsbudget  
 

Miljoner kronor Bokslut  
2011 

Bokslut  
2012 

Budget  
2013 

Budget  
2014 

Verksamhetens intäkter (+)  400,3  405,6  

Verksamhetens kostnader (-) -636,4  -656,9  

Nettokostnad (+/-) -236,1 246,1 -251,2 -261,9 

     

Nettoinvesteringar (+/-) 

 

-24,6 -18,5 -29,1 -16,7 

 
* Kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens årsbokslut 2012 

 
Kommentar driftram:  
För kommunstyrelsen utökas ramen för 2014 i flerårsplanen med 4,2 miljoner 
kronor till följd av det allmänna valet och valet till EU-parlamentet, samt insat-
ser för att öka valdeltagandet. För hyra av arkivlokal tillförs 1,7 miljoner kro-
nor. Poster som avser engångsinsatser 2013 och som därmed inte finns med 
2014 rör personalfest 1,5 miljoner kronor, åtgärder kopplade till kommunarki-
vet 1miljon kronor, samt upphandlings- och inköpsprojektet på 1,5 miljoner 
kronor. 
 
Tillkommande verksamhetsförändringar är utökad ram för valinsatser med 0,5 
miljoner kronor, anställdas cykelförmån 1 miljon kronor och 1 miljon kronor 
för utredningen av kommunalhusets framtid. Därtill avsätts 1 miljon kronor till 
Botkyrkabornas festival. 
 
Ramen för exploateringsverksamhet minskas med 1,3 miljoner kronor 2014. 
 
Kommunstyrelsens effektiviseringskrav på 2,7 miljoner kronor uppnås dels genom 
minskade kostnader för Södertörns brandförsvar, överförmyndarverksamheten och 
kommunens interna försäkringssystem, dels genom minskad bemanning, bland 
annat inom kommundirektörens stab. 
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Nämndens mål och åtaganden 20141 
  
Målområde Medborgarnas Botkyrka  

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen  

Nämndmål 1:1a  

Flickor och pojkar, kvinnor och män i alla stadsdelar deltar aktivt i lokalsam-
hället och den lokala demokratin. 

Mätbara nämndmål  

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Mål       
2013 

Mål       
2014 

2014 ökar Botkyrkabornas 
deltagande i riksdagsvalet 
mer än riksgenomsnittet. (%) 
2 
(Valmyndigheten) 

- - - Ökning 
högre än 
riksgenom-
snittet. 

2014 ökar deltagandet i 
kommunalvalet i samtliga 
stadsdelar och är som lägst 
60 %.3 
(Valmyndigheten) 

- - - - Ökning i 
alla stadsde-
lar 
 
- Minst 60 

2014 ska andelen invånare, 
som upplever att de kan vara 
med och påverka i kommu-
nala frågor som intresserar 
dem, ligga på lägst samma 
nivå som 2012 i alla stadsde-
lar (%). 
(Medborgarundersökning-
en/MBU Botkyrka) 

- - - - 

- Kvinnor 30  36 - 36  

- Män 28  33 - 36 

2014 ska andelen skolor som 
fyllt sina platser i Botkyrka 
ungdomsfullmäktige vara 75 
%. 
(Kommunledningsförvalt-
ningen/klf) 

- - 65  75  

 
  

                                                           
1 Samtliga mätbara mål och indikatorer kommer så långt möjligt att analyseras uppdelat på stadsdel vid uppföljningen.  
 
I vissa fall är de angivna målnivåerna olika för kvinnor och män. På längre sikt är målet lika hög måluppfyllelse för 
båda könen, men där skillnaderna idag är stora är det inte alltid realistiskt att på något eller några års sikt helt utjämna 
dem. För att uppnå störst verkan, bör mål bör formuleras efter det så kallade SMART-konceptet, som bygger på att 
mål ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade av dem som ska arbeta för att uppnå dem, Realistiska och Tidssatta. För 
att de mätbara målen ska vara realistiska, skiljer sig därför målnivåerna ibland utifrån kön. 
 
2 Kan ej redovisas könsuppdelat. 
3 Kan ej redovisas könsuppdelat. 
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Indikatorer  

Indikator Utfall  
2011 

Kvinnor Män Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Andel invånare som är 
aktivt engagerade i 
lokalsamhället. (%) 
(MBU Botkyrka) 

- - - - - - 

Antal medborgarför-
slag (stycken) 
(Klf) 

93 - - 109 - - 

Andel invånare som 
känner till ett urval 
politiska beslut som 
fattats i (%)  
(MBU Botkyrka) 

- - - - - - 

Andel invånare som 
känner till något sätt 
som man kan påverka 
den kommunala verk-
samheten (%) 
(MBU Botkyrka) 

- - - - - - 

Andel invånare som 
upplever att det är lätt 
att ta del av kommu-
nens information (%) 
(MBU Botkyrka) 

- - - - - - 

Andel invånare som 
deltagit i dialogforum 
(%) 
(Klf) 

- - - - - - 

Andel aktiva deltagare 
i kommunens medbor-
garpanel (%) 
(Klf) 

- - - - - - 

Andel aktiva unga i 
Botkyrka ungdoms-
fullmäktige (%) 
(Klf) 

- - - - - - 

 
 

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor  

Nämndmål 1:2a  

Botkyrka har en god interkulturell, jämlik och jämställd samhällsutveckling. 

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2011 

Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Skillnaden mellan 
kvinnor och män (ut-
tryckt som kvot)4:  

 
 
 

 
 
 

- - 

                                                           
4 Mäts som kvot mellan kvinnor och män, där värdet 1 betyder att det inte finns någon skillnad mellan könen. En kvot 
som är lägre än 1, innebär att utfallet är lägre för kvinnor än män, medan en kvot högre än 1 innebär ett högre utfall för 
kvinnor än män. Exempel: Om utfallet i förvärvsfrekvens skulle vara 75 % för båda könen, blir kvoten 1. Om utfallet 
för kvinnor skulle vara 60 % och för män 75 %, skulle kvoten bli 0,8. Om utfallet för kvinnor skulle vara 75 % och för 
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- andel av kommunens 
grundskoleungdomar 
med behörighet till 
gymnasieskolans 
yrkesprogram 
- förvärvsfrekvens 
- sammanräknad för-
värvsinkomst 
- upplevelse av diskri-
minering 

0,99 
 
 
 
 
0,91 
0,79 
 
1,05 

1,04 
 
 
 
 
- 
- 
 
0,83 

Andel medarbetare i 
berörda verksamheter 
som upplever att de 
har tillräcklig kunskap 
och förutsättningar för 
att i sitt uppdrag upp-
märksamma och om-
sätta ett interkulturellt 
perspektiv i den egna 
tjänsteutövningen. (%) 
Klf 

- - - - 

Andel medarbetare i 
berörda verksamheter 
som upplever att de 
har tillräcklig kunskap 
och förutsättningar för 
att i sitt uppdrag upp-
märksamma och 
stödja flickor och 
pojkar, kvinnor och 
män som utsätter eller 
är utsatta för hedersre-
laterat förtryck och 
våld. (%) 
(Medarbetarundersök-
ningen/MU) 

- - - - 

Andel representanter 
för det civila samhället 
i Botkyrka som upple-
ver att de har tillräck-
ligt god kunskap om 
hedersrelaterat för-
tryck och våld för att i 
sin roll kunna mot-
verka det (%): 
- Ledare i religiösa 
samfund 
- Föreningsrepresen-
tanter 
(Klf och kultur-  och 
fritidsförvaltningen) 

 

 

 

 

 

 
- 
 
- 

 

 

 

 

 

 
- 
 
- 

 

 

 

 

 

 
- 
 
- 

 

 

 

 

 

 
- 
 
- 

Åtagande  

Kommunstyrelsen åtar sig att leda och samordna strategiska insatser för att ett 
interkulturellt förhållningssätt senast 2015 ska känneteckna verksamheten och 
bemötandet från chefer och medarbetare i kommunen. 

                                                                                                                                                         
män 60 % skulle kvoten bli 1,25. 
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Mätbart nämndmål 

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Mål       
2013 

Mål       
2014 

Vid utgången av 2014 ska 
minst 75 % av kommunens 
enheter haft en eller flera 
deltagare i någon form av 
kompetensutveckling i inter-
kulturell kunskap. 

- - - 75 

2014 är den uppmätta till-
gängligheten till den fysiska 
miljön i de lokaler där kom-
munen bedriver verksamhet 
lägst 70 %.5 
(Tillgänglighetsdatabasen) 

- 60  - 70  

 

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre  

Nämndmål 1:3a 

Hälsoläget i Botkyrka förbättras och skillnaderna i hälsa minskar mellan olika 
grupper.  

Mätbara nämndmål  

Mätbart mål Utfall 
2010 

Mål       
2014 

2014 förbättras den självskat-
tade hälsan för alla, men 
särskilt i den socioekono-
miska gruppen med lägst 
självskattad hälsa. 6  
(Landstingets hälsoenkät) 

- - 

- Kvinnor 0,70 
(53/76) 

0,74 

- Män 0,75 
(61/82) 

0,77 

Indikatorer 

Indikator Utfall  
2006 

Utfall  
2010 

Utfall  
2011 

Utfall  
2012 

Uppmätt kunskap i 
kommunorganisation-
en om hur olika verk-
samheter kan bidra till 
att förbättra hälsan 
och minska skillnader-
na i hälsa hos Botkyr-

- - - - 

                                                           
5 Mäts enbart vartannat år. 
6 Mäts som kvot mellan socioekonomiska grupper, där värdet 1 betyder att det inte finns någon skillnad mellan grup-
perna. Inom parentes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal. 
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kaborna. (%) 

Ohälsotalet uttryckt 
som kvot mellan 
stadsdelar7 

    

- Kvinnor 0,48  
(30/63) 

0,47  
(18/39) 

0,45  
(17/37) 

 

- Män 0,43  
(19/45) 

0,42  
(13/32) 

0,42  
(12/29) 

 

Psykisk hälsa bland 
unga: ledsen utan att 
veta varför8, år 2 gym-
nasiet (%) 

    

- Flickor 34  31  - 33  

- Pojkar 20  16   15  

Andel tobaksfria unga, 
år 2 gymnasiet 

    

- Flickor 68  68  - 69  

- Pojkar  61  68  - 74 

Psykisk ohälsa vuxna9     

- Kvinnor 24 25    

- Män 17 18    

Andel stillasittande 
vuxna (%) 

    

- Kvinnor - 24    

- Män - 32    

Andel barn i hushåll 
med låg köpkraft i 
förhållande till länets 
genomsnitt (%) 
(SCB) 

- 31,6 - - 

 

 

Målområde Framtidens jobb  

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande  

Mätbara nämndmål 

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Mål       
2013 

Mål       
2014 

2014 erbjuder kommunled-
ningsförvaltningen minst 110 
antal sommarjobb i sina 
verksamheter.  
(Klf) 

- - - 110 

- Kvinnor - - - 55 

- Män  - - - 55 

                                                           
7 Inom parantes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal. 
8 Mäts som andelen som svarat ”väldigt ofta” samt ”mycket ofta”. 
9 Mäts som General Health Questionnaire (GHQ12) som är ett frågebatteri med 12 frågor. Andel som har minst tre, 
eller fler symtom på psykisk ohälsa.  
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Åtagande  

Kommunstyrelsen åtar sig att följa upp i vilken utsträckning kommunens upp-
handling och samarbete med den sociala ekonomin skapar arbetstillfällen för 
Botkyrkaborna. 

Indikatorer 

Indikator Utfall  
2011 

Kvinnor Män Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Antal traineeplatser 
hos entreprenörer som 
upphandlats av kom-
munen 

3 - - 6 - - 

Andel av kommunsty-
relsens upphandlingar 
som vinns av lokala 
företag/organisationer 
(%) 
- upphandling 
- direktupphandling 

- - - - - - 

 

Mål 5 Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa 
näringar  

Nämndmål 2:5a 

Senast 2017 tillhör Botkyrka de 30 främsta kommunerna i riket när det gäller 
företagsklimat.  

Mätbara nämndmål 

 

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Mål       
2013 

Mål       
2014 

2014 tillhör Botkyrka de 120 
främsta kommunerna i riket 
när det gäller företagsklimat 
enligt Svenskt Näringslivs 
mätning. 

164 207 131 120 

2015 har Botkyrka ett Nöjd-
Kund-Index bland företagare 
på 70 i undersökningen 
INSIKT. 
(SBA) 

67 - 66 Nästa mät-
ning 2015, 
med mål 70 

2014 finns 20 hektar planlagd 
kommunägd mark för före-
tagsetableringar. (hektar) 

- - - 20 

 

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2011 

Kvinnor Män Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Antal hektar planlagd 
kommunägd mark som 
under året tagits i 
anspråk för nyetable-
ring av företag 

3,9 ha - - 0,9 ha - - 
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Antal företagare 10 
(SCB: AMPAK) 

2681 742 1939 - - - 

Antal unga företagare 
11 
(SCB: AMPAK) 

283 88 195 - - - 

Antal företag 
(Upplysningscen-
tralen) 

4872 - - 5123 - - 

 
 
Målområde Välfärd med kvalitet för alla   

Nämndmål 3:a  

Botkyrka kommuns styrsystem bidrar till en positiv utveckling av verksamhet-
ernas resultat och kvalitet för båda könen i alla stadsdelar. 

Mätbara nämndmål  

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Mål       
2013 

Mål       
2014 

2014 har kommunen i jämfö-
relse med 2012 förbättrat sina 
resultat i Resultatvisaren 
med avseende på: 
- resultat och effektivitet 
- politisk styrning och kon-
troll   
- medborgarinformation om 
resultat. 12 (%) 
(SKL: Resultatvisaren) 

-  

 

33-55 
30-60 

14  

-- Bättre än 
2012 

2014 förbättrar kommunen 
sina resultat i SKL:s jämfö-
relse Kommunernas Kvalitet i 
Korthet (KKiK) jämfört med 
2013. (%) 
- Andel indikatorer med goda 
resultat 
- Andel indikatorer med me-
delgoda resultat 
- Andel indikatorer med 
mindre goda resultat 
(SKL: KKiK) 

  
 
 
 
 
32           

15  

 53  

- Bättre än 
2013. 

2014 förbättrar kommunen 
sitt resultat när det gäller 
service och verksamhetsut-
veckling med stöd av IT 
enligt SKL:s jämförelse- och 
självskattningsverktyg  
eBlomlådan.13 
(SKL: eBlomlåda) 

- 2 Mäts i slutet 
av 2013 

Bättre än 
2013. 

Fr.o.m. 2014 följs 90 % av alla 
individbaserade indikatorer 
och nyckeltal upp med kön 
som övergripande indel-
ningsgrund från nämnd till 

- - - 90  

                                                           
10 Bland nattbefolkningen 
11 Unga i åldern 16-29 år, bland nattbefolkningen 
12 I Resultatvisaren anges den procentuella andelen poäng kommunen uppnår i förhållande till den maximala (100 %) 
för varje område. Varje område innehåller flera delar. I indikatorn redovisas det lägsta och det högsta värdet inom 
området. 
13 Botkyrkas genomsnittliga värde baserat på 141 ”blomlådeindikatorer”  (skala 1-3). 
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enhetsnivå. (%) 
(Klf) 

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2011 

Kvinnor Män Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Nämndernas samman-
tagna avvikelse från 
budget (%) 
(Klf) 

-1,2  - - -1,3  - - 

Nämnder och förvalt-
ningar som tycker att 
kommunens budget-
process fungerar väl 
- Nämndordföranden 
- Förvaltningschefer 
- Administrativa che-
fer/controllers 
(Klf) 

- - - - - - 

Nämndmål 3:b Kommunens verksamheter präglas av god service, bra 

bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter. 

Mätbara nämndmål  

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Mål       
2014 

2014 ökar andelen kvinnor 
och män som upplever ett 
gott bemötande vid kontakt 
med kommunen och är minst 
47 % i alla stadsdelar. %) 
(MBU, Botkyrka)

14 

47  52  55  

- Kvinnor 50 
(46/55) 

53 
(50/56) 

55 
(52%) 

- Män  44 
(36/56) 

51 
(44/55) 

53 
(47%) 

2014 är tillgängligheten vid 
telefonkontakt med kommu-
nen lägst 60 %.  
(SKL: KKiK) 

46  31  60  

 
2014 får 100 % av dem som 
lämnar in synpunkter och 
klagomål på kommunens 
verksamheter ett första svar 
från ansvarig handläggare 
inom 10 dagar. (%) 
(SKL: KKiK) 

- - 100  

 

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2011 

Kvinnor Män Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Andel av Botkyrka-
borna som känner till 

- - - - - - 

                                                           
14 Inom parantes anges lägsta respektive högsta värde bland stadsdelarna, avrundat till heltal. 
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den service och det 
utbud som kommunen 
erbjuder. (%) 
(MBU, Botkyrka) 

Botkyrkabornas nöjd-
het när det gäller att 
utföra tjänster via 
kommunens digitala 
kanaler. 15 (%) 

- - - - - - 

 

Kompletterande åtagande:  

Kommunstyrelsen åtar sig att med utgångspunkt från befintliga kommunge-
mensamma styrdokument tydliggöra och inleda genomförandet av en samlad 
värdegrund för kommunen.  
 
 
Målområde Grön stad i rörelse  

Mål 8 Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva  

Nämndmål 4:8a  

Botkyrka som plats är fossilbränslefritt år 2030. 

Åtagande  

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2014 i samarbete med interna och externa 
aktörer ta fram en handlingsplan som bidrar till att Botkyrka är fossilbränsle-
fritt senast 2030. 
 

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer le-
vande stadsmiljöer  

Mätbara nämndmål  

Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2014 

2014 ökar andelen kvinnor 
och män som upplever att det 
är tryggt i deras närområde 
och är minst 40 % i alla 
stadsdelar. 16 (%) 
(MBU, Botkyrka) 

- - - 

- Kvinnor 36  34  40 

- Män 34  42  40  
 

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2011 

Kvinnor Män Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Andel kvinnor och män 
som uppger att de kan 
rekommendera en vän 
att flytta till sitt bo-

57  59  55  61  58  63  

                                                           
15 Uppföljning av ett urval viktiga digitala tjänster som kommunen erbjuder. 
16 Det redovisade utfallet gäller den stadsdel som hade lägst utfall. 
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stadsområde. (%) 
(MBU. Botkyrka) 
 

Nämndmål 4:9a 

I Botkyrka finns årligen 550 byggstartklara bostäder för att uppnå den långsik-
tiga ambitionen om 20 000 nya bostäder 2040. 

Indikatorer  

Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 

Antal byggstartklara 
bostäder 
(Klf) 

Cirka 
1000 

  1125 

Antal nybyggda bostä-
der  
(Klf) 

390   98 

 
 
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft  

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap  

Nämndmål 5:10a  

Kommunen stimulerar och tar tillvara kreativitet och initiativ.  

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2011 

Kvinnor Män Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Andel av Botkyrka-
borna som uppfattar 
Botkyrka som en bra 
plats att genomföra 
nya idéer och initiativ. 
(%)17 
(MBU, Botkyrka) 

37 

 

 

40 

 

 

33 

 

 

36 38 33 

Andel av Botkyrka-
borna som uppfattar 
Botkyrka som en krea-
tiv kommun. (%) 
(MBU, SCB) 

   40 45 34 

Andel av kommunens 
medarbetare som 
uppfattar Botkyrka 
som en kreativ upple-
velsekommun. (%) 
(MU, Botkyrka) 

- - - - - - 

Antal ansökningar till 
den kreativa fon-
den/stadsdel 
(Klf) 

- - - - - - 

Antal ansökningar till 
områdesgruppernas 
partnerskapspengar: 

 

 
39 

   

 
41 

  

                                                           
17 2011 och 2012 var formuleringen ”stimulerar till kreativitet och entreprenörskap”. 
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- Totalt 
- Lägst antal 
- Högst antal 
(Klf) 

4  
12  

4  
13  

 

Åtagande  

Kommunstyrelsen åtar sig att leda genomförandet av strategin Kreativa Bot-
kyrka med ett särskilt fokus på att stödja nya insatser inom talangutveckling, 
aktivering av platser och attraktivitet. 

Kompletterande åtagande  

Kommunstyrelsen åtar sig att stärka profileringen av Botkyrka som plats, 
bland annat genom ett arbete som syftar till att alla kommunala verksamheter, 
helägda bolag och stiftelser tydligt ska profilera sig som en del av Botkyrka. 
 
 

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur  

Åtagande  

Kommunstyrelsen åtar sig att genomföra en analys av Botkyrkabornas samlade 
deltagande i kommunkoncernens aktiviter för att uppleva och skapa kultur. 
 
 
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation   

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens  

Nämndmål 6:12a  

Botkyrka kommun är en konkurrenskraftig och föredömlig arbetsgivare.  
 
Mätbara nämndmål 
Mätbart mål Utfall 

2011 
Utfall    
2012 

Mål       
2013 

Mål       
2014 

2014 har Botkyrka högre 
medianvärde i SKL:s jämfö-
relse av hållbart medarbetar-
engagemang än övriga kom-
muner i Stockholms län (%)18. 
(MU, SKL) 

 77 (78) 78 Högre än 
övriga 
kommuner i 
länet 

- Kvinnor  77 (80) 78 Se ovan 

- Män  75 (77) 76 Se ovan 

2014 upplever lägst 70 % av 
kommunens medarbetare att 
de har möjlighet att vara 

67 66 68 70 

                                                           
18 SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang omfattar frågor kring motivation, ledarskap och styrning. Syftet 
är att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verk-
samhetsresultat. Se: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/medarbetarenkat_2 
 
Medelvärdet för länets kommuner anges inom parentes. 

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/medarbetarenkat_2
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delaktiga i beslut som rör 
deras arbetsplats (%). 
(MU) 

- Kvinnor 67 66 68  70  

- Män  69 67 68 70  

2014 ska alla kvinnor och 
män som önskar en högre 
sysselsättningsgrad upp till 
heltid har fått ett erbjudande 
om det (%).   
(MU) 

- - - 100  

- Kvinnor - - - 100  

- Män - - - 100  

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Antal årsarbetare som 
är timavlönade 

500 373 127 

Andel medarbetare 
med rätt formell kom-
petens i prioriterade 
befattningar (%) 
(Klf) 

- - - 

Medianlönenivå för 
prioriterade yrken i 
förhållande till kom-
munerna i länet  
(Klf) 

- - - 

Genomsnittligt antal 
medarbetare per chef 
(antal) 
(Klf) 

19,8 19,6 20,7 

 

Nämndmål 6:12b 

Kommunens stödprocesser, organisation och system är ett effektivt stöd för 
förvaltningarnas arbete. 

Indikatorer  

Indikator Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Andel av kommunens 
chefer som upplever 
att deras medarbetare 
har de IT/telefoni-
tjänster de behöver för 
att utföra sitt arbete på 
ett bra sätt 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunens 
chefer som upplever 
att beslutstödssyste-
met fungerar väl 
(Klf) 

- - - 
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Andel av kommunens 
chefer som upplever 
att kommunens eko-
nomiadministration 
fungerar väl 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunens 
chefer som upplever 
att HRM-systemet 
fungerar väl 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunens 
chefer som upplever 
att LEX fungerar väl 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunens 
chefer e som upplever 
att intranätet fungerar 
väl 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunens 
chefer som uppger att 
deras verksamheter 
vid projekt arbetar 
strukturerat med stöd 
av kommunens pro-
jektmodell 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunens 
chefer som upplever 
att de i sina verksam-
heter har tillräcklig 
kunskap för att uppnå 
ett jämlikt, jämställt 
interkulturellt förhåll-
ningssätt och bemö-
tande, och där det är 
relevant förebygga 
hedersrelaterade be-
gränsningar och våld. 
(Klf) 

- - - 

 

Nämndmål 6:12c 

Kommunledningsförvaltningen är en effektiv och kreativ organisation. 
 
Mätbara nämndmål

19
 

Mätbart mål Utfall    
2012 

Mål       
2014 

2014 har kommunlednings-
förvaltningen högre genom-
snitt för hållbart medarbetar-
engagemang än kommunge-
nomsnittet. (%) 
(MU) 

70 (77) Högre än 
kommunge-
nomsnittet 

- Kvinnor 
68 (78) Se ovan 

- Män 
74 (75) Se ovan 

                                                           
19 Samtliga mätbara mål följs också upp och analyseras per verksamhetsområde. 
Kommungenomsnittet anges inom parentes 
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2014 känner minst 70 % av 
förvaltningens medarbetare 
till vilka mål de styrs av och 
hur deras verksamhet bidrar 
till de övergripande målen. 
(%) 
(MU) 

- 70  

- Kvinnor 
- 70 

- Män 
- 70 

2014 är andelen klf-
medarbetare som förstår sitt 
uppdrag högre än kommun-
genomsnittet. (%) 
(MU) 

62 (78) Högre än 
kommunge-
nomsnittet 

- Kvinnor 
62 (79) Se ovan 

- Män 
61 (75) Se ovan 

2014 ska andelen motiverade 
medarbetare på kommunled-
ningsförvaltningen vara 
högre än kommungenomsnit-
tet. (%) 
(MU)  

75 (77) Högre än 
kommunge-
nomsnittet 

- Kvinnor 71 (78) Se ovan 

- Män 81 (76) Se ovan 

2014 upplever minst 70 % av 
medarbetarna att de har 
möjlighet att vara delaktiga i 
de beslut som rör den egna 
arbetsplatsen. (%) 
(MU) 

67 (66) 70 

- Kvinnor 62 (66) 70 

- Män 75 (67) 70 
2014 är minst 60 % av med-
arbetarna positiva till arbets-
kraven på förvaltningen. (%) 
(MU) 

54 (61) 60 

- Kvinnor 46 (60) 60 

- Män 67 (64) 65 

2014 är andelen chefer som 
tar vara på medarbetarnas 
engagemang högre än 
kommungenomsnittet. (%) 
(MU) 

74 (77) Högre än 
kommunge-
nomsnittet 

- Kvinnor 70 (77) Se ovan 

- Män  81 (76) Se ovan 

2014 tycker minst 60 % av 
medarbetarna att deras 
närmaste chef tar tillvara 
kreativitet och nytänkande. 
(%) 
(MU) 

52 (67) 60 

- Kvinnor 46 (67) 60 

- Män 63 (68) 65 
 



BOTKYRKA KOMMUN 

 

 
 
2013-09-24 

20 [30] 
 
 

 

 

Indikatorer 

Indikator Utfall  
2012 

Kvinnor Män 

Avvikelsen mellan 
kommunstyrelsens 
nettoresultat i bokslut 
och prognosen i del-
årsbokslut 2.20 
(Klf) 

- - - 

Nöjd kund index för 
berörda verksamheter 
(Klf) 

- - - 

Andel chefer med 
utländsk bakgrund 
(%)21 
(Klf) 

9,1 - - 

Andel ärenden till 
kommunstyrelsen som 
innehåller en hållbar-
hetskonsekvensbe-
dömning. (%) 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunfull-
mäktiges ledamöter 
som tycker att be-
slutsunderlagen håller 
hög kvalitet. (%) 
(Klf) 

- - - 

Andel av kommunsty-
relsens ledamöter som 
tycker att beslutsun-
derlagen håller hög 
kvalitet. (%) 
(Klf) 

- - - 

Andel verksamhets-
chefer som uppger att 
deras verksamheter 
vid projekt arbetar 
strukturerat med stöd 
av kommunens pro-
jektmodell. (%) 
(Klf) 

- - - 

Kompletterande åtagande:  

Kommunstyrelsen åtar sig att stärka internkontrollen av nämndernas verksam-
het.  
 

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015  

Mätbara nämndmål  

Mätbart mål Utfall 
2011 

Utfall    
2012 

Mål       
2014 

2014 är inköpt energi till 
kommunens lokaler i form av 
värme och el 12 % lägre än 

2 15 12 

                                                           
20 Följs även upp per verksamhetsområde 
21 Könsuppdelning är inte möjlig eftersom antalet individer är för litet. 
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2009. (%)  
(Klf) 
2014 är alla befintliga bygg-
nader i det kommunala fas-
tighetsbeståndet (250 m2 – 
1000 m2) energideklarerade. 
(%) 
(Klf) 

- 0  100  

 

Indikatorer  

Indikator Utfall 2011 Utfall 2012 

Andelen miljöbilar i 
kommunorganisation-
en (%) 
(Klf) 

               28,4            44 

Antal körda kilometer 
med kommunens 
fordon (km) 
(Klf) 

 -   -  

Andel fossilt bränsle i 
kommunens fordons-
flotta (%) 
(Klf) 

       94  94 

Andelen av kommu-
nens upphandlingar 
där miljökrav ställts 
(%) 
(Klf) 

 -   -  

Åtagande  

Kommunstyrelsen åtar sig att under 2014 införa väl fungerande digitala lös-
ningar för resfria möten.   
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Resursfördelning 
 
Driftbudget – verksamhetsnivå   

Verksamhet, 
tusentals kronor 
 

Bokslut 
2012    

netto ** 

Budget 
2013    
netto 

Budget 
2014    

kostnader  

Budget 
2014    

intäkter 

Budget 
2014    
netto 

Förändr 
2013-14  

netto 

Politiska organ  -24 226 -28 305 408 -27 897 -3 671 

Bidrag, ersätt-
ningar, avgifter 
mm 

 -97 211 -98 080 - -98 080 -869 

Kommunled-
ningsförvalt-
ningen 

 -141 063 -175 219 29 308 -145 912 -4 849* 

Exploaterings-
verksamhet 

-8 000 11 300 - 11 300 10 000 -1 300 

       

Pris- och löne-
uppräkning 

     -6 300  

Effektivisering      2 700 

Verksamhets-
förändringar i 
flerårsplan 

     -1 900 

Tillkommande 
verksamhets-
förändringar 

     -4 000 

Tekniska juste-
ringar 

     111 

       

Summa -246 100 -251 200 -301 604 39 716 -261 889 -10 689 

 
* Förändring 2013-2014: 4 849 tusen kronor inklusive 2013 års tillgänglighetsanpassning  
** Kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens årsbokslut 2012 
 

 
Kommentar driftram:  
För kommunstyrelsen utökas ramen för 2014 i flerårsplanen med 4,2 miljoner 
kronor* till följd av det allmänna valet och valet till EU-parlamentet, samt in-
satser för att öka valdeltagandet. För arkivlokaler tillförs 1,7 miljoner kronor. 
Poster som avser engångsinsatser 2013 och som därmed inte finns med 2014 
rör personalfest 1,5 miljoner kronor, åtgärder kopplade till kommunarkivet 1 
miljon kronor, samt upphandling och inköpsprojekt 1,5 miljoner kronor. 
 
Tillkommande driftmedel är utökad ram för valinsatser med 0,5 miljoner kro-
nor, anställdas cykelförmån 1 miljon kronor och 1 miljon kronor för utredning-
en av kommunalhusets framtid. Därtill avsätts 1 miljon kronor till Botkyrka-
bornas festival. 
 
Ramen för exploateringsverksamhet minskas med 1,3 miljoner kronor 2014. 
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Kommunstyrelsens effektiviseringskrav på 2,7 miljoner kronor uppnås dels 
genom minskade kostnader för Södertörns brandförsvar, överförmyndarverk-
samheten och kommunens interna försäkringssystem, dels genom minskad 
bemanning, bland annat inom kommundirektörens stab. 
 
Investeringar  

Projekt, miljoner kronor Bokslut 2012 * Budget  
2013 

Budget  
2014 

Kommunledningsförvaltningen    

IT-investeringar -4,0 -14,0 -6,8 

Kommunportal -2,3 -1,5 -1,5 

Digitala skärmar   -0,2 

Stadsnät 1,4   

Kommunarkiv  -0,8  

Inventarier m m, klf -0,08 -1 -0,5 

Lokaler, plan 4 -3,5   

    

Resultatenheterna    

Inköp av fordon och maskiner -6,0 -10,7 -4,2 

IT-investeringar -0,15 -2,7  

Investeringar IT-stöd -3,5 -3,2 -3,5 

Inventarier m m -0,3   

    

Summa investeringar  

 

18,5 29,1 -16,7 

 
* Kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens årsbokslut 2012 

 
Kommentar investeringsram:  
De medel som finns avsatta för IT-investeringar avser fortsatt arbete med att 
utveckla kommunens IT-miljö. Medlen för kommunportalen är till för den 
fortsatta utvecklingen av portalen. Inventarier m.m. ska användas till kontinu-
erligt utbyte och anskaffning av inventarier. Avsatta medel för fordon avser 
inköp av fossilfria fordon. 
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Ekonomisk redovisning per verksamhetsblock 

Här redovisas verksamhet som kommunledningsförvaltningen i sin roll som 
kommunstyrelsens ledningsorgan ansvarar för samt vissa kommungemen-
samma verksamheter och f.d. serviceförvaltningen.  
 

Verksamhet i tkr 

Bokslut 
2012 klf 
och sf 
netto 

Budget 
2013 netto 

Budget 
2014 
kostnader 

Budget 
2014 
intäkter 

Budget 
2014 netto 

Föränd-
ring 2013-
2014 

Kommunikation   
     

Information -5 754 -3 461 -3 548 
 

-3 548 87 

Kommunikation -1 920 -6 830 -5 696 
 

-5 696 -1 134 

Marknadsföring -316 -459 -470 
 

-470 11 

Sponsring -331 -346 -350 
 

-350 4 

Trygghet och säkerhet   
     

Brottsförebyggande rådet -88 
     

Försäkringsarbete -5 620 -1 170 2 040 870 -250 

Informationssäkerhet -941 
     

Trygghet och säkerhet   -1 692 -3 763 1 989 -1 774 82 

Trygghetsskapande -1 814 -1 100 -1 113 
 

-1 113 13 

Kansli och juridik   
     

Dokumenthantering. o juridik -2 695 -1 200 -588 343 -245 -955 

Kansli och juridik -4 297 -5 936 -7 009 391 -6 618 683 

Ekonomi och styrning   
     

Beslutsstöd -186 
 

-2 040 2 040 
  

Ekonomi och styrning -8 744 -5 410 -5 043 
 

-5 043 -367 

Finansförvaltning -324 -400 -410 
 

-410 10 

Hedersrelaterat våld och förtryck -1 000 -1 010 
   

-1 010 

Jämställdhet -201 -153 
   

-153 

Kommungem ekonomiadministr. -7 470 -6 763 -12 653 6 149 -6 504 -259 

HR   
     

Arbetsmiljö -5 -100 -1 103 
 

-1 103 1 003 

Attrahera -3 -300 -308 
 

-308 8 

HR   -6 760 -6 375 104 -5 567 -808 

HRM-system -2 355 -3 200 -3 264 
 

-3 264 64 

HRM-system extra pengar   -1 000 
   

-1 000 

Introduktion -65 -70 -72 
 

-72 2 

Kompetensutveckling -163 -50 -51 
 

-51 1 

Ledarskap -1 156 -1 550 -1 589 
 

-1 589 39 

Löneadministration -13 904 -7 474 -10 226 1 515 -8 711 1 237 

Lönebildning -92 -170 -174 
 

-174 4 

Medarbetarundersökning -213 -285 -293 
 

-293 8 

Pension -1 186 -1 200 -1 230 
 

-1 230 30 
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Verksamhet i tkr 

Bokslut 
2012 klf 
och sf 
netto 

Budget 
2013 netto 

Budget 
2014 
kostnader 

Budget 
2014 
intäkter 

Budget 
2014 netto 

Föränd-
ring 2013-
2014 

Personalfest   -1 500 

   
-1 500 

Rekrytering -162 -200 -202 
 

-202 2 

Övergripande HR -969 -100 -101 
 

-101 1 

It och e-utveckling   
     

Gemensam IT-verksamhet -6 540 -6 679 -6 846 
 

-6 846 167 

IT- och E-utveckling -3 529 -3 439 -3 554 
 

-3 554 115 

Kommunportalen -5 730 -4 356 -4 157 
 

-4 157 -199 

Telefoni -1 377 

     Demokrati och mänskliga 
rättigheter   

     
Demokrati och MR -1 986 -3 252 -3 475 

 
-3 475 222 

Demokratiarbete -265 -537 -250 
 

-250 -287 

Interkulturellt -261 -575 -1 103 174 -929 354 

Tillgänglighet   -213 -218 

 
-218 5 

Unesco center   
 

-304 306 2 -2 

Ungdomsarbete -779 -308 -316 

 
-316 8 

Valarbete   
 

-1 200 

 
-1 200 1 200 

Medborgarservice   
     

Kontaktcenter -8 596 -8 089 
-9137 502 -8 635 546 

Medborgarkontoren -11 746 -12 155 
-12 591 150 -12 441 286 

Medborgarservice -2 -1 489 
-1 484 0 -1 484 -5 

Personligt ombud -539 -597 
-1 197 440 -757 160 

Post   -1 377 
-4 374 3 513 -861 -516 

Tolkförmedling   
 

-588 588 0 0 

Tryckeri   
 

-1 622 1 622 0 0 

Samhällsutveckling   
     

Entreprenörskapsakademien   -510 -520 

 
-520 10 

Exploatering -913 -1 319 -1 352 

 
-1 352 33 

Folkhälsoarbete -1 428 -1 467 -1 674 

 
-1 674 207 

Hållbarhet o klimat -1 828 -1 659 -1 700 

 
-1 700 41 

Områdesutveckling -3 360 -3 266 -3 350 

 
-3 350 84 

Partnerskap o omr.gr -842 -1 237 -1 262 

 
-1 262 25 

Projekt Hågelby skidtunne   -1 179 -1 208 

 
-1 208 29 

Samhällsutveckling   -7 520 -7 233 

 
-7 233 -287 

Stadsdelsutveckling -491 -678 -695 

 
-695 17 

Statistik Tumba-Brunna   -45 -46 

 
-46 1 

Upplevelsenäring -3 038 -995 -1 015 

 
-1 015 20 

Översiktsplan -757 -597 

   
-597 
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Verksamhet i tkr 

Bokslut 
2012 klf 
och sf 
netto 

Budget 
2013 netto 

Budget 
2014 
kostnader 

Budget 
2014 
intäkter 

Budget 
2014 netto 

Föränd-
ring 2013-
2014 

Näringslivschef   
     

Näringsliv -2 308 -4 445 -4 690 

 
-4 690 245 

Upphandling   
     

Upphandling -3 427 -8 175 -7 608 774 -6 835 -1 340 

Upphandling inköp -6 981 

     Upphandlingssystem -1 401 

     Kommundirektör och kom-
munledningsförvaltningen 
gemensamt   

     
Enhet arbetsgivare -3 744 

     
EU-samordning -865 -691 

   -691 

Hedersrelaterat våld och förtryck   
 

-1 035 0 -1 035 1 035 

Jämställdhet   
 

-155 0 -155 155 

KD-stab -2 895 -5 503 
-19 901 6 669 -13 232 7 729 

Kommundirektörens led.gr -823 -416 
-424 0 -424 8 

Kommunledningsförvaltning -6 525 
 

0 0 0 0 

Konsulter   -779 
-798 0 -798 19 

Vänort   -75 
   -75 

Serviceförvaltningen   
     

440 Förvaltningsledning 8 863 
     

441 Verksamhetsstöd -73 
     

442 Administrativa tjänster 430 
     

443 IT-stöd 8 687 
     

444 Dialog och service -436 
     

445 Städservice 1 257 
     

446 Teknik och Logistik 621 
     S:a kommunlednings-

förvaltningen -119 981 -141 719 -175 219 29 308 -145 912 4 192 

 
* Exklusive serviceförvaltningen redovisade kommunledningsförvaltningen år 2012 ett nettoresultat på -
139 332 tusen kronor. Serviceförvaltningen redovisade ett överskott på 19 351 tusen kronor. 
 
 
Förändring 2014 Tkr 
Totalt för verksamhetsblocket 4 192 

Varav:  

Uppräkning priser och löner 3 365 

Ramjusteringar 127 

Effektviseringar netto -1 200 

Verksamhetsförändring 1 900 
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Beskrivning och analys av förändringar: 

Budgeten för verksamhetsblock kommunledningsförvaltningen uppgår till 
145,9 miljoner kronor netto. Det är en utökning av ramen med 4,2 miljoner 
kronor jämfört med 2013.  
 

Pris- och löneökningar  

Kompensationen för pris- och löneökningar för detta verksamhetsblock är 
cirka 3,4 miljoner kronor.  
 

Ramjusteringar, omfördelningar och sänkt internränta 

Ramjusteringar sker för bland annat sänkt avkastningskrav inom städservice 
och omfördelningar efter flytten av enheten fritidsservice till samhällsbygg-
nadsförvaltningen, samt 1/2 jobbcoach till arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen. Ramen justeras samtidigt ned för sänkt internränta. Netto 
utökas ramen med totalt 0,1 miljoner kronor. 
 

Effektiviseringar 

Kommunstyrelsens effektiviseringskrav uppnås framför allt genom minskade 
resurser för bemanning och kommunens interna försäkringssystem. Bespa-
ringsberäkningen inkluderar vårt utökade behov av resurser för projektet sam-
ordnad varudistribution. Nettobesparingen för detta verksamhetsblock är 1,2 
miljoner kronor  
 
Volym- och ambitionsförändringar 

I flerårsplanen tillförs medel för valinsatser med 0,7 miljoner kronor och arkiv-
lokaler 1,7 miljoner kronor. Engångsinsatser 2013 som inte ingår i 2014 års 
budget är personalfest 1,5 miljoner kronor, 1 miljon kronor i medel för åtgär-
der i kommunarkivet samt upphandlings- och inköpsprojektet på 1,5 miljoner 
kronor. 
 
Ytterligare verksamhetsförändringar är ökat anslag för valinsatser med 0,5 
miljoner kronor och 1 miljon kronor för anställdas cykelförmån. Kommunled-
ningsförvaltningen tillförs medel för Botkyrkabornas festival med 1 miljon 
kronor och 1 miljon kronor för utredningen av kommunalhusets framtid. 
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Politisk verksamhet 

Under detta block redovisas kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess 
utskott/beredningar, de heltidsengagerade förtroendevalda, de politiska sekre-
terarna, partistöd, stöd till ungdomsförbund och valnämnd. 
 

Verksamhet i tkr 

Bokslut 
2012 klf 
netto 

Budget 
2013 
netto 

Budget 
2014 
kostnader 

Budget 
2014 
intäkter 

Budget 
2014 
netto 

Föränd-
ring 
2013-
2014 

Kommunfullmäktige -2 610 -3 146 -3 225 
 

-3 225 79 

Kommunstyrelse -11 140 -11 297 -11 930 408 -11 522 225 

Folkhälsokommitté -77 -51 -52 
 

-52 1 

Borgerliga förrättningar -138 -72 -74 
 

-74 2 

Demokratiberedningen -129 -153 -157 
 

-157 4 

Personalutskott -14 -51 -52 
 

-52 1 

Dialogforum -592 -513 -526 
 

-526 13 

Arbets-/näringslivsberedning -82 -123 -126 
 

-126 3 

Klimat-/planeringsberedning -124 -102 -105 
 

-105 3 

Partistöd -3 877 -3 904 -3 951 
 

-3 951 47 

Stöd till ungdomsförbund -295 -379 -384 
 

-384 5 

Politiska sekreterare -3 977 -3 947 -4 028 
 

-4 028 81 

Papperslös nämndhantering -1 975 -509 
   

-509 

Valnämnd -137 -192 -3 696 
 

-3 696 3 504 

S:a politisk verksamhet -25 168 -24 440 -28 305 408 -27 897 3 458 

 
 
Förändring 2014 Tkr 
Totalt för verksamhetsblocket 3 458 

Varav:  

Uppräkning priser och löner 551 

Justeringar  -593 

Verksamhetsförändring 3 500 

 

Beskrivning och analys av förändringar: 

Budgeten för verksamhetsblocket politisk verksamhet uppgår till 27,9 miljoner 
kronor netto. Det är en utökning av ramen med 3,5 miljoner kronor jämfört 
med 2013.  
 
Pris- och löneökningar  

Kompensationen för pris- och löneökningar är 0,6 miljoner kronor.  
 
Justeringar 

Medel för papperslös nämndhandering står redovisat under förvaltningen med 
0,5 miljoner kronor. Resterande nedjustering av ramen med 0,1 miljoner kro-
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nor sker till följd av kommunens sänkning av internräntan 2014, vilket medför 
lägre interna hyreskostnader. 
 
Volym- och ambitionsförändringar 

Valnämndens ram har utökats med 3,5 miljoner kronor i vårens flerårsplan. 

Bidrag, avgifter och ersättningar 

Här återfinns avgifter, ersättningar och bidrag till olika typer av organisationer 
som till exempel Sveriges kommuner och landsting, Kommunförbundet Stock-
holms län, Södertörns brandförsvar, Södertörns överförmyndarverksamhet, 
Mångkulturellt Centrum och Karolinska institutets enhet för Nutrition och 
Toxikologi i Flemingsberg. Härtill kommer ersättningar för utförda tjänster 
enligt avtal med Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Folkets Hus i 
Hallunda. Under detta verksamhetsblock redovisas även ersättning till fackliga 
företrädare och bidrag till kommunens personalförening (Boka PF). 
 

Verksamhet i tkr 

Bokslut 
2012 klf 
netto 

Budget 
2013 
netto 

Budget 
2014 
kostna-
der 

Budget 
2014 
intäkter 

Budget 
2014 
netto 

Föränd-
ring 
2013-
2014 

Kansli och juridik   
     Avgift SKL, KSL mm -3 594 -3 763 -3 838 

 
-3 838 75 

Karolinska institutet -3 078 -2 941 -3 020 
 

-3 020 79 

Mångkulturellt C -8 845 -9 010 -8 945 
 

-8 945 -65 

Övriga bidrag -1 013 -636 -644 
 

-644 8 

Övriga bidrag kultur -415 -322 -291 
 

-291 -31 

Ekonomi och styrning   
     

Brandförsvarsförbund -32 358 -33 836 -33 794 
 

-33 794 -42 

Hallunda folkets hus -3 650 -3 419 -3 504 
 

-3 504 85 

Hågelbyparken -5 785 -5 921 -6 069 
 

-6 069 148 

Upplev Botkyrka -21 000 -22 629 -23 695 
 

-23 695 1 066 

Överförmyndar- verksamhet -5 949 -6 310 -5 659 
 

-5 659 -651 

HR   
     

Bidrag upplevelsenäring   -1 430 -1 459 
 

-1 459 29 

Boka personalförening -754 -755 -774 
 

-774 19 

Fackliga företrädare   -6 239 -6 408 
 

-6 408 168 

LR -1 237 
     

Lärarförbundet -2 524 
 

20 
 

20 -20 

Skaf -2 304 
     

SSR -1 
     

Vision -508           

S:a bidrag -93 016 -97 211 -98 080 0 -98 080 869 
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Förändring 2014 Tkr 
Totalt för verksamhetsblocket 869 

Varav:  

Uppräkning priser och löner 2 384 

Ramjusteringar -515 

Effektiviseringar -1 500 

Verksamhetsförändring 500 

 

Beskrivning och analys av förändringar: 

Budgeten för verksamhetsblocket bidrag, avgifter och ersättningar uppgår till 
98 miljoner kronor netto. Det är en utökning av ramen med 0,9 miljoner kronor 
jämfört med 2013.  
 

Pris- och löneökningar  

Kompensationen för pris- och löneökningar är 2,4 miljoner kronor.  
 

Effektiviseringar 

Besparingar genomförs för brandförsvaret med 0,7 miljoner kronor och över-
förmyndarverksamheten med 0,8 miljoner kronor.  
 

Ramjusteringar 

Ramen justeras ned med 0,5 miljoner kronor till följd av sänkt internränta och 
därmed lägre kapitalkostnader och interna hyreskostnader. 
 

Volym- och ambitionsförändringar 

I kommunens ettårsplan för 2014 beslutades om tilläggsanslag för en utökad 
driftersättning på 0,5 miljoner till Upplev Botkyrka AB.  
 



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Kommunstyrelsen 
 2014-01-07 Dnr KS/2011:481  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Detaljplaneprogram Kagghamra-Sibble-Eldtomta 
(KS/2011:481) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneprogrammet för Kagghamra, 
Sibble och Eldtomta och uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda 
detaljplaneläggning av området. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaneprogrammet ska ge förutsättningar för detaljplaneläggning med 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kagghamra, Sibble och Eld-
tomta. Syftet är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att 
säkerställa vattentillgången för bebyggelsen. Detaljplaneprogrammet anger 
riktlinjer för detaljplanearbetet och därmed för bebyggelseutvecklingen.  
 
Under året har detaljplaneprogrammet varit ute på samråd. Förslaget har i 
huvudsak blivit positivt mottaget, men det finns också direkta synpunkter 
och önskemål från myndigheter och medborgare. Dessa har en sådan karak-
tär att de kan mötas och beaktas under kommande detaljplanearbete.  
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 53. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-11. 

 
 
 

  



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 

Klimat- och planeringsberedningen 
 2013-12-18 DnrKS/2011:481 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 53 
Avrapportering samråd, godkännande av detaljplanepro-
gram för Kagghamra-Sibble-Eldtomta samt uppdrag om de-
taljplaneläggning. (KS/2011:481) 

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneprogrammet för Kagghamra, 
Sibble och Eldtomta och uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda 
detaljplaneläggning av området. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaneprogrammet ska ge förutsättningar för detaljplaneläggning med 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kagghamra, Sibble och Eld-
tomta. Syftet är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att 
säkerställa vattentillgången för bebyggelsen. Detaljplaneprogrammet anger 
riktlinjer för detaljplanearbetet och därmed för bebyggelseutvecklingen.  
 
Under året har detaljplaneprogrammet varit ute på samråd. Förslaget har i 
huvudsak blivit positivt mottaget, men det finns också direkta synpunkter 
och önskemål från myndigheter och medborgare. Dessa har en sådan karak-
tär att de kan mötas och beaktas under kommande detaljplanearbete.  
 

 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Kommunledningsförvaltningen 
 2013-12-11 Dnr  KS/2011:481 
 

Kommunledningsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post anna.asp@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Lars Olson, KLF 
Lotta Kvist, SBF 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Kagghamra, Sibble och Eldtomta – godkännande av detalj-
planeprogram 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneprogrammet för Kagghamra, 
Sibble och Eldtomta och uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda 
detaljplaneläggning av området. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaneprogrammet ska ge förutsättningar för detaljplaneläggning med 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kagghamra, Sibble och Eld-
tomta. Syftet är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att 
säkerställa vattentillgången för bebyggelsen. Detaljplaneprogrammet anger 
riktlinjer för detaljplanearbetet och därmed för bebyggelseutvecklingen.  
 
Under året har detaljplaneprogrammet varit ute på samråd. Förslaget har i 
huvudsak blivit positivt mottaget, men det finns också direkta synpunkter 
och önskemål från myndigheter och medborgare. Dessa har en sådan karak-
tär att de kan mötas och beaktas under kommande detaljplanearbete.  
 
 
Bakgrund 
År 2010 togs det fram en förstudierapport för utbyggnad av VA i Kagg-
hamra, där det konstaterades att vatten- och avloppssituationen i Kagg-
hamra idag inte är tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljömässigt 
perspektiv. Den hälsomässiga aspekten är utsläpp från många mindre och 
inte alltid helt fungerande avlopp som kan förorena vattentäkter och därmed 
orsaka brist på rent vatten för de boende. Den miljömässiga aspekten är att 
orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar omgivande ekosystem 
med kväve och fosforutsläpp, framför allt Kaggfjärden.  Idag tillåts inga nya 
avloppslösningar vilket skapar problem både för befintliga hus med dåliga 
anläggningar och för de som vill bygga nytt. 
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I Sibble finns det kommunalt avlopp och där är största hälsorisken radon i 
hushållsvattnet. Radonen avgår från vattnet till inomhusluften och på så vis 
kan radonhalten bli förhöjd i inomhusmiljön.   

 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-09 § 10 att ta fram ett detaljplanepro-
gram för Kagghamra, Sibble och Eldtomta.  
 
Detaljplaneprogrammet har klargjort förutsättningarna för utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp samt angett riktlinjer för detaljplanearbetet 
när det gäller bebyggelseutvecklingen. För att öka antalet kostnadsbärare 
och därmed hålla kostnaderna nere för boende i programområdet har möj-
ligheterna att förtäta området utretts. I processen har stor vikt lagts på dialog 
med de boende som berörs av en utbyggnad av kommunalt vatten och av-
lopp. 
 
Detaljplaneprogrammet har varit ute på samråd och 30 yttranden har in-
kommit och sammanställts i en programsamrådsredogörelse. Samrådsredo-
görelsen kommer att ligga till grund för den fortsatta detaljplaneläggningen. 
Yttrandena innehöll ett flertal synpunkter och önskemål som kommunen 
kommer ta ställning till i kommande detaljplaneskeden. Ett fåtal yttranden 
från privatpersoner har motsatt sig detaljplaneprogrammet däremot är ytt-
randena från myndigheter positiva till principerna. Samhällsbyggnadsför-
valtningen har genomfört tre separata samrådsmöten med de boende i 
Kagghamra, Sibble och Eldtomta och uppfattar att. mottagandet av detalj-
planeprogrammet till största del varit positivt.  
 
VA-utbyggnad och planläggning 
Den allmänna va-anläggningens finansiering styrs av en självkostnadsprin-
cip enligt 30§ vattentjänstlagen (2006:412). Detta innebär att de avgifter 
som tas ut med stöd av va-taxan inte får vara större än den allmänna va-
anläggningens kostnader. Detta gäller både vid uttag av avgifter med stöd 
av normaltaxa och av särtaxa. I förarbetena till vattentjänstlagen (prop. 
2005/06:78) anges på sid 86 exempel på dessa nödvändiga kostnader. Där 
anges att ”översiktliga undersökningar och planeringsverksamhet borde be-
kostas av allmänna medel.” Plankostnaden blir helt eller delvis återhämtad 
genom bygglovavgifter.    
 
 
Mattias Jansson Lars Olson 
Kommundirektör Planeringschef 
_________ 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Programsamrådsredogörelse 
 
För Sibble, Kagghamra och Eldtomta,  
Botkyrka kommun 
 
 
Beskrivning av samrådsförfarandet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-09 att åtdra åt kommunledningsförvalt-
ningen att ta fram ett detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble och Eld-
tomta. 
 
Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för en förbättrad 
miljö och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Detaljplane-
programmet ska även klargöra förutsättningarna för införande/utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp samt ge riktlinjer för detaljplanearbetet avse-
ende bebyggelseutveckling. 
 
Planförslaget, som är upprättat 2013-02-15, har varit på samråd under tiden 
2013-04-25 till 2013-06-24. Handlingar har funnits tillgängliga i kommunal-
huset, medborgarkontoret i Tumba och på kommunens hemsida under denna 
tid. Programmet har sänts ut till samtliga berörda fastighetsägare och hyres-
gäster enligt upprättad sändlista, samt berörda remissinstanser. 3 separata 
samrådsmöten har hållits med de berörda i Kagghamra, Sibble och Eldtomta.   
 
Annons var införd i Mitt i Botkyrka 2013-04-23.  
 
Total har 28 yttranden inkommit under samrådet, samtliga finns att tillgå i sin 
helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen.  
  
   
 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Stadsbyggnadsenheten  
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Samrådsmöten gällande detaljplaneprogrammet 
 
I juni under samrådstiden har kommunen haft programsamrådsmöten  
med medborgarna gällande den framtida utvecklingen i Kagghamra,  
Sibble och Eldtomta. Uppslutningen var god och så även stämningen i loka-
len vid alla tre mötena.  
 
De flesta på mötena var positiva till etableringen av kommunalt vatten och 
avlopp samtidigt som de var oroliga för kostnaderna så därför fanns många 
frågor gällande det slutgiltiga priset för varje enskild fastighetsägare.  

 
Det fanns skilda uppfattningar när det gällde att förtäta. En del tyckte att det 
var bra att man kunde utveckla områdena och på så sätt fördela ut kostna-
derna för kommunalt vatten och avlopp på fler fastigheter. Andra tyckte att 
man skulle låta bli att förtäta områdena för att skydda naturen och den be-
fintliga miljön.   
 
Det var flera som tyckte man även bör se över infrastrukturen så som upp-
rustning av befintliga vägar, etablering av gång- och cykelväg, tätare buss-
trafik, infartsparkeringar vid pendeltågstationerna etc. Det kom även fram 
att de boende hade önskemål på förskole- och skolplatser i närområdet.   
 
 
 

 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN   3 [32] 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadsenheten 2013-11-21  
 

 

Inkomna yttranden i datumordning för aktuell detaljplan 
inom samrådstid 
 
Num-
mer 

Inkomna synpunkter från Datum Sida 

1 Länsstyrelsen 2013-06-14 5 
2 Trafikverket 2013-06-19 7 
3 Trafikförvaltningen 2013-06-24 9 
4 Socialnämnden 2013-06-14 10 
5 Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 2013-06-17 12 
6 Södertörns Brandförsvarsförbund 2013-05-14 17 
7 TeliaSonera Skanova Access AB 2013-06-11 17 
8 Södertörns Fjärrvärme 2013-06-24 18 
9 Vattenfall 2013-06-25 18 
10 Kommunala Pensionärsrådet 2013-06-24 19 
11 Wiad 

Viad 1:2 
2013-04-22 19 

12 Gisela Liljeqvist 
Snäckstavik 3:69 

2013-05-06 21 

13 Syvab 2013-05-07 21 
14 Patrik Ek 2013-05-07 21 
15 Björn Janson 2013-06-03 22 
16 Eva Brinkdahl, Rainer Holmström 

Eldtomta 2:17 
2013-06-05 22 

17 Birgitta Sundin 
Viad 1:4 

2013-06-10 22 

18 Kagghamra Tomtägarför-
ening/Kagghamra vägsamfällighet. 
(Ej undertecknad) 

2013-06-10 23 

19 Skogsbolaget Snäckstavik AB 
Snäckstavik 3:110 

2013-06-12 24 

20 Matz och Nathalie Borsch 
Sibble 2:6 

2013-06-14 24 

21 Fastighetsägare Eldtomta Strand 
2:30, 2:28, 2:27, 2:29, 1:204, 2:19, 
2:26, 2:25 

2013-06-17 25 

22 Mårten och Pia Stenervall 
Eldtomta 2:28 

2013-06-20 25 
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23 Kerstin Håland 2013-06-20 26 
24 Eskil Ek 

2:26 
2013-06-20 26 

25 Boa och Bitte Emanuelsson 
Viad 1:3 

2013-06-24 26 

26 Per och Annika Ahlbaum 
Sibble 2:4 

2013-06-24 27 

27 Annelöts Tomtägarförening 
(Per Ahlbaum) 

2013-06-24 27 

28 Ulf Rönnqvist 2013-06-24 27 
29 Camilla Linderberg 

Sibble 2:32 
2013-06-24 30 

30 Alf-Peter Svensson 2013-06-24 30 
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1. Länsstyrelsen  
 
Kulturmiljö 
Programområdet ligger i ett område rikt på fornlämningar där sannolikt ännu 
ej upptäckta fornlämningar finns. Arkeologiska utredningar kommer att krä-
vas och kontakt ska tas med Länsstyrelsen inför det fortsatta arbetet. 
 
En mindre del av programområdet ligger inom riksintresseområde för kul-
turmiljövården Grödinge (AB14) vilket kräver hänsyn till riksintressens vär-
den och utryck. 
 
Kommentar: Kontakt kommer att tas med Länsstyrelsen för att fastställa be-
hov av arkeologiska utgrävningar. Riksintresset kulturmiljövården Grödinge 
är beaktat i programarbetet och kommer även så vara i framtida detaljpla-
nearbeten.     

 
Förordnanden enligt 113 § Bygglagen 
För fastigheterna som är planlagda i Kagghamra gäller förordnande enligt 
113 § bygglagen. Förordnandet innebär att markägarna ska upplåta all mark 
som inte markerats som tomtmark till allmänt ändamål. Det betyder att mark 
som i byggnadsplanen markerats som allmän plats är upplåtet till detta ända-
mål utan ersättning. Av programhandlingen framgår att förordandet avses 
upphävas på den allmän platsmark som föreslås bli kvartersmark. Avsikten 
att begära upphävande behöver enligt Länsstyrelsens mening förtydligas i det 
fortsatta arbetet. Innebörden av förordandet, föreslagen förändring och kon-
sekvenserna för nyttjanderättsinnehavarna av ett upphävande, behöver 
framgå tydligt av planhandlingarna.  
 
De synpunkter som under samrådet kommer in från nyttjanderättsinnehavar-
na, ska sammanställas och översändas till Länsstyrelsen, tillsammans med 
kommunens begäran om upphävande av förordnandet. Frågan om upphävan-
det av förordnandet behandlas i särskild ordning med ett separat beslut. 
 
Kommentar: Innebörden av förordandet, föreslagen förändring och konse-
kvenserna för nyttjanderättsinnehavarna av ett upphävande av 113 § byggla-
gen kommer att framgå tydligt i de kommande detaljplanerna. De synpunkter 
som under samrådet kommer in från nyttjanderättsinnehavare kommer att 
sammanställas och översändas till Länsstyrelsen, tillsammans med kommu-
nens begäran om upphävande av förordandet.  
  
Strandskydd 
Som konstaterats i planprogrammet berörs delar av programområdet av 
strandskydd. Därtill återinträder strandskyddet med anledning av en ny de-
taljplan upprättas. Utifrån framtaget underlag går det inte att utläsa om samt-
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liga områden där förtätning föreslås är ianspråktagen på det sättet som avses i 
7 kap. 18 c § punkt i miljöbalken. Länsstyrelsen anser at handlingarna bör 
kompletteras med hur förslaget förhåller sig till strandskyddets syften och 
vilka särskilda skäl som motiverar exploateringen. Vid planläggningen behö-
ver man också göra en intresseavvägning enligt 4 kap. 17§ PBL, som beskri-
ver på vilket sätt som intresset att ta marken i anspråk väger yngre än strand-
skyddsintresset.  
 
Som en följd av de nya strandskyddsbestämmelserna som trädde i kraft den 1 
juli 2009 görs en översyn av det utvidgade strandskyddet i länet. Nya beslut 
ska fattas för de områden som ska omfattas av utvidgat strandskydd. Länssty-
relsens översyn och nya beslut ska vara fattade senast den 31 december 2014. 
I annat fall gäller inte längre strandskyddet inom de tidigare utvidgade 
strandskyddsområdena utan då gäller endast det generella strandskyddet på 
100 meter på land och i vatten.  
 
Kommentar: Kommunen kommer att föra en dialog med Länsstyrelsen så att 
kommande detaljplaner överensstämmer med kommande beslut för de områ-
den som ska omfattas av utvidgat strandskydd. I kommande detaljplanhand-
lingar skall det framgå hur förslaget förhåller sig till strandskyddets syften 
och vilka särskilda skäl som motiverar exploateringen. Det kommer att göras 
en intresseavvägning enligt 4 kap. 17§ PBL, som beskriver på vilket sätt som 
intresset att ta marken i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
VA-situationen i området är otillfredsställande. Vattenförekomsten Kaggfjär-
den har måttlig ekologisk status enligt bedömning 2009 och otillfredsstäl-
lande status enligt en senare bedömning gjord 2010. MKN är att god ekolo-
gisk status ska uppnås senast 2021. Kaggfjärden står i direkt förbindelse med 
vattenförekomsten Himmelsfjärden som har måttlig ekologisk status och 
MKN att god ekologisk status ska uppnås senast 2021.  
 
Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen avser att låta bygga ut kom-
munalt vatten och avlopp i området, vilket kan antas bidra till att miljösituat-
ionen i Kaggfjärden kommer att förbättras. Av avhandlingen bör framgå hur 
planläggningen bedöms påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnor-
merna för vatten. 
 
Kommentar: Syftet med programmet är att förbättra vattenkvaliten i Kagg-
hamrafjärden. En bedömning kan göras men den exakta påverkan kan vara 
svår att förutse.  
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Riskhänsyn transportled för farligt gods 
I planprogrammet står det att en riskbedömning ska göras när bebyggelse 
planeras inom 100 meter från transportled för farligt gods. Länsstyrelsen re-
kommenderar att en riskbedömning bör göras när bebyggelsen planeras inom 
150 meter från transportled för farligt gods. 
 
Kommentar: Det står fel i detaljplaneprogrammet. Det går ingen transport-
led för farligt gods genom eller intill programområdet.  
 
Markstabilitet 
I samrådsförslaget för Botkyrkas översiktsplan anges för delar av program-
området att aktsamhet ska hållas till risken för ras och skred. Länsstyrelsen 
anser att eventuella frågetecken kring markstabiliteten bör vara beskrivna och 
vid behov utredda till nästa skede.  
 
Kommentar: Om det finns risk för ras och skred kan detta beskrivas i kom-
mande planläggning.  

 
Miljöbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Förhållanden på plats, projektets 
påverkan på omgivningen och det som kan påverka planens lämplighet, får 
behandlas och bedömas inom ramen för planarbetet.  
 
Övrigt 
Länsstyrelsen hänvisar till eventuella synpunkter från Trafikverket avseende 
trafikfrågorna, då vi inte haft möjlighet att invänta Trafikverkets yttrande.  
 
Kommentar: Noterat.  
 

 
 
 
2. Trafikverket 
 
Trafikverket har mottagit rubricerade program för samråd och vill härmed 
framföra följande synpunkter. Trafikverket yttrar sig i egenskap av väghållare 
för väg 569 och väg 570. Detaljplaneprogrammets syfte är att ge förutsätt-
ningar för en förbättrad miljö och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och 
Eldtomta. Detaljplaneprogrammet ska även klargöra de ekonomiska förut-
sättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt 
ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende bebyggelseutveckling. 
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Byggnadsfria avstånd 
Trafikverket har behov av en byggnadsfri zon i vägens närhet. Avståndet va-
rierar beroende på vilken typ av väg det är och vilken hastighet som råder på 
sträckan. En byggnadsfri zon är nödvändig, inte bara för att skapa goda väg-
miljöer, utan också för att bevara en viss handlingsfrihet, för att nå normer 
och riktvärden för miljöstörningar samt av trafiksäkerhetsskäl.  
 
Kommentar: Rekommenderade byggnadsfria avstånd kommer att beaktas i 
kommande planläggning.  
 
Anslutningar  
Förtätningen inom Sibble och Kagghamra kommer att möjliggöra avstyck-
ning av 30 ytterligare tomter vardera. Befintliga anslutningar till väg 569 re-
spektive väg 570 planeras att användas för den tillkommande bebyggelsen. 
Trafikverket vill att en trafikanalys görs för att se vilken trafikökning som 
förväntas och hur fördelningen av trafiken mellan de befintliga anslutningar-
na kommer att se ut. Trafikanalysen kommer också att kunna visa om det 
kommer att krävas åtgärder i korsningarna. I den mån någon annan än Tra-
fikverket är beredd att påta sig hela kostnadsansvaret för åtgärderna har ver-
ket inget att erinra mot detta. Innan några byggnadsåtgärder, som berör den 
allmänna vägen, påbörjas ska ritningar granskas och godkännas av Trafikver-
ket samt ett avtal, som reglerar byggnadstekniska detaljer och mellanhavan-
den under byggnadstiden, upprättas mellan Botkyrka kommun och Trafikver-
ket. 
 
Kommentar: En övergripande trafikanalys av förväntad trafikökning kommer 
att göras i kommande detaljplanearbete. Trafikanalysen kommer även att ut-
värdera ifall det krävs åtgärder i korsningarna.  

 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Det pågår en dialog mellan Trafikverket, kommunen och Syvab om att göra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Olbergaskolan i Sibble. Skolan ligger 
mycket nära vägen, vilken det går en del tung trafik på, vilket har föranlett 
behov av att göra åtgärder för att förbättra situationen. Det är dock oklart i 
dagsläget vilken typ av verksamhet som ska finnas i den gamla skolan och 
det påverkar vilka åtgärder som i slutänden vidtas. 
 
Kommentar: En dialog förs med Trafikverket gällande kommande trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder.  
 
Gång- och cykel 
Då dessa områden ligger perifert i kommunen och då kollektivtrafiken inte 
går med låg frekvens är det viktigt att kommunen arbetar för en möjlighet att 
cykla till och från områdena för att undvika ett allt för stort bilberoende. Frå-
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gan har väckts om en eventuell gång- och cykelväg på den planerade VA-
dragningen. Dialog pågår om detta mellan Trafikverket och kommunen. Väg 
569 är idag inte lämplig som cykelväg då den är smal och då det går en del 
tung trafik på vägen. 
 
Kommentar: Kommunen ser positivt på diskussionen med Trafikverket i 
dessa frågor.  

 
 
 
 
3. Trafikförvaltningen 
 
Syftet med detaljplanen är bland annat att ange riktlinjer för planarbetet avse-
ende bebyggelseutveckling. I planen nämns att kollektivtrafiken går med låg 
frekvens (ca 1 gång/90 min) och att kommunen är positiva till en ökad turtät-
het. 
 
Linje 783 som passerar öster om Kagghamra har högre turtäthet än den som 
redovisas. Under högtrafik är det 30- 40 minuter mellan turerna. Trafikför-
valtningen bedömer att den planerade bebyggelsen inte motiverar en utökning 
av turtätheten. Trafikförvaltningen anser att förslaget att förtäta områdena 
Sibble och Kagghamra skapar dåliga förutsättningar för ett hållbart resande.  

 
Trafikförvaltningen anser därför att de delar av Sibble och Kagghamra som 
ligger längst bort ifrån hållplatserna på väg 569 och väg 225 bör undantas 
från att förtätas. Eftersom linje 783 har en högre turtäthet än linje 727 kan ett 
något längre avstånd till busstrafiken accepteras i Kagghamra. För att under-
lätta för hållbart resande bör cykelparkeringar anordnas vid berörda hållplat-
ser så att cykling underlättas. I pågående "Åtgärdsvalsstudie Tumba" föreslås 
införande av reglering av befintliga infartsparkeringar så att endast resenärer 
med "SL-accesskort" kan använda parkeringarna. Åtgärden kan medföra att 
det blir plats över för boende i aktuellt planområde som vill infartsparkera. 
Frågan bör hanteras i samverkan mellan Trafikförvaltningen och kommunen. 
Att infartsparkera i Vårsta skulle även kunna vara ett intressant alternativ till 
att parkera i Tumba och Tullinge. 
 
Kommentar: I och med att vatten och avlopp kommer att byggas ut till Kagg-
hamra, Sibble och Eldtomta så anser kommunen att det är en hållbar utveckl-
ing av Botkyrka att förtäta i de områden man pekar ut i detaljplaneprogram-
met. Förbättring av cykelparkeringar och ökade antal infartsparkeringar är 
frågor som kommunen arbetar med och kan diskutera med Trafikförvaltning-
en.   
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4. Socialnämnden 
 
Långsiktigt godtagbara lösningar för vatten och avlopp 
Socialförvaltningen instämmer i att det är lämpligt med utbyggnad av kom-
munalt vatten och avlopp i de områden som ingår i detaljplaneprogrammet 
med de skäl som anges för miljö och hälsa. 
 
Kommentar: Noterat 
 
Utmaningarna - Ett hållbart Botkyrka 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i detaljplaneprogrammet redogjort för 
hur planeringen relaterar till de sex hållbarhetsutmaningarna. De skriver att 
detta arbete kommer har sin utgångspunkt i att: Botkyrkaborna känner sig 
hemma, är friska och mår bra samt har förtroende för varandra och för demo-
kratin. 
 
Hemkänslan bedöms kunna komma att öka och förutsättningarna för miljön 
och hälsan förbättras. Vidare bedöms att förtroendet för kommunen kan 
komma att stärkas. De boende har i ett tidigt skede bjudits in till dialog och 
fortlöpande i processen. Socialförvaltningen instämmer i bedömningen av 
hållbarhetsutmaningarna men är tveksamma till motiveringen till den positiva 
bedömningen av utmaningen "förtroende". Att bli inbjuden till dialog tidigt 
och fortlöpande i processen är en viktig pusselbit för förtroendet - men det är 
inte den enda. För att verkligen känna förtroende är det flera delar som är vik-
tiga, exempelvis känslan av att bli lyssnad på, möjlighet att påverka alterna-
tivt få en begriplig motivering om ens synpunkter inte går att beakta. Därmed 
är också återkopplingen och informationen genom hela processen viktig. Är 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ett förslag från de boende från 
början? I så fall är bedömningen av förtroende mer förståelig.  
 
Kommentar: Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är främst p.g.a. 
miljömässiga skäl. Kommunen har haft ett uppstartsmöte med de boende in-
nan programmets utformades och sedan tre programsamrådsmöten (Ett för 
Kagghamra, ett för Sibble och ett för Eldtomta). Resterande önskemål när 
det gäller förtätning kommer att prövas och en löpande dialog kommer föras 
med de involverade under hela planprocessen.  
 
Möjligheter att underlätta för resande med kollektivtrafik  
I detaljplaneprogrammet och i behovsbedömningen framkommer att person-
bilstrafiken kommer att öka om utbyggnad sker i anslutning till utbyggnad av 
VA. Infartsparkeringarna vid såväl Tumba och Tullinge stationer har hög be-
läggnings grad. En utökning av antal bostäder kanske har betydelse för om 
SL kan utöka turtätheten till Grödinge, som idag går med 90 minuters trafik, 
åtminstone i rusningstrafik. 
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Kommentar: Trafikförvaltningen beslutar om turtäthet.   
 
Möjlighet till infartsparkering i Vårsta 
Det är cirka 10 km till Vårsta vilket för vissa kan kännas för långt för att 
cykla och i stället väljer bilen. Då befintliga infartsparkeringar vid stationerna 
ofta är fullbelagda kan kollektivt resande underlättas om det går att bygga en 
kompletterande infartsparkering i Vårsta där turtätheten för bussar är högre. 
 
Kommentar: Se svar till Trafikförvaltningen.    
 
Möjlighet att kombinera cykling och kollektivtrafik 
Några trygga, säkra och lättillgängliga cykelparkeringar som anordnas vid 
lämpliga busshållplatser underlättar att kombinera cykling och kollektivtra-
fik. I Cykelplanen anges en strategi för att "Marknadsföra möjligheten att 
cykla till kollektivtrafik, gärna i samband med att cykelparkeringar förbättras. 
Satsa först på pendeltågs- och tunnelbanestationerna. Sedan på busshållplat-
ser med avstånd till bebyggelse." Cykelparkering längs väg 569 eller 225 kan 
vara möjlig i enlighet med cykelplanens strategi. 
 
Kommentar: Se svar till Trafikförvaltningen.    

 
Möjlighet att använd mark till enkla gång-/cykelvägar 
Det framgår inte av detaljplaneprogrammet var de nya ledningarna för vatten 
och avlopp kommer att anläggas. Är det möjligt att använda den nyligen upp-
grävda vägen/dragningen till grusade gång- och cykelvägar? Eventuellt enda 
till Vårsta där bussar går oftare alternativt till ovanstående förslag om cykel-
parkeringar vid busshållplatser längs vägen. 
 
Kommentar: Se svar till Trafikverket.  
 
Naturmiljö 
Naturmiljö och landskapsbild - saknar perspektivet om rekreation. I detalj-
planeprogrammet finns endast ett avsnitt om naturmiljö och landskapsbild 
medan behovsanalysen tar upp rekreation och friluftsliv, dock i mycket be-
gränsad omfattning. Den kommande detaljplanen bör ha i beaktande att un-
derlätta för såväl de boende i området som för allmänhet boende i andra om-
råden att få tillgång till rekreation och friluftsliv. I detaljplaneprogrammet 
framgår att man kommer att värna om strandskydd men det är också betydel-
sefullt att ny bebyggelse inte "stänger för" lämpliga ingångar till grön- och 
vattenområden. 
 
Kommentar: Detta tas i beaktande i framtida planarbete.    
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5. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplaneprogrammet under för-
utsättning att synpunkter i tjänsteskrivelsen beaktas. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplaneprogram har tagits fram för utveckling av områdena 
Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Syftet är att ge förutsättningar för en för-
bättrad miljö och hälsa i områdena. Programmet ska också klargöra de eko-
nomiska förutsättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp samt ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende bebyggelseut-
veckling. Viktiga miljöfrågor vid programarbetet rör framför allt vatten, fri-
luftsliv, natur och landskapsbild. 
 
Miljöenheten har följande synpunkter på detaljplaneprogrammet: 

• Det är mycket positivt för Kaggfjärden och vattendragen omkring 
programområdet om bostäderna ansluts till kommunalt vatten och av-
lopp, och utgör viktig åtgärd i ansträngningarna att nå god ekologisk 
status i Kaggfjärden.  

• Att ansluta områdena till kommunalt vatten är en viktig åtgärd för att 
minska risken för förorenat grundvatten som kan påverkan hälsan hos 
boende i områdena. 

• Förslaget till avstyckningar söder om Jakobsbergsvägen 2 i Kagg-
hamra bör tas bort då platsen utgör en mycket omtyckt utsiktspunkt 
och grillplats som utnyttjas av såväl boende i området som av besö-
kare, för bl.a. fågelskådning och picknick och utgör den enda alle-
mansrättsligt lättillgängliga utsiktspunkten i Kagghamra tomtområde.  

• I det kommande planarbetet bör eventuell förekomst av hotade arter 
utredas i Kagghamra och Sibble.  

• Den smala remsan mellan väg 570 och bäckfåran på Dalstas marker 
bör inte bebyggas med hänsyn till naturvärden, landskapsbild och 
markens bärighet.  

• I det kommande planarbetet bör markstabiliteten utredas i de centrala 
delarna av Sibble.  

• Bäckfåran längs Nybodavägen bör om möjligt undvikas att exploate-
ras. 

• I det kommande planarbetet bör nya bostäders förenlighet med kraft-
ledningar i Kagghamra utredas.  

• I kommande planarbete bör bullersituationen utredas för tomter som 
ligger nära väg 569 och 570.  
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Bakgrund 
Detaljplaneprogram för utveckling av Kagghamra, Sibble och Eldtomta har 
påbörjats efter att Botkyrka kommun fattat beslut om att ansluta kommunalt 
vatten och avlopp till Kagghamra och kommunalt vatten till Sibble. Syftet 
med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för en förbättrad miljö 
och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Programmet ska 
även klargöra de ekonomiska förutsättningarna för införande/utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp samt ange riktlinjer för detaljplanearbetet avse-
ende bebyggelseutveckling. 
 
Inom Kagghamra föreslås c:a 30 nya tomter  på parkmark i anslutning till be-
fintliga fastigheter. I Sibble förslås c:a 30 nya tomter inom befintlig kvar-
tersmark genom framför allt avstyckning av tomter. Och i Eldtomta föreslås 
5-6 nya fastigheter på jordbruksmark i anslutning till befintlig bebygglse. 
 
Miljöaspekter 
Vatten 
Avrinningen inom programområdet sker till Kaggfjärden som av Vattenmyn-
digheten är klassad som en vattenförekomst med otillfredsställande ekologisk 
status men god kemisk status. Anledningen till att inte god ekologisk status 
uppnås är övergödning. Vattenmyndigheten har vidare bedömt att det är tek-
niskt omöjligt att uppnå god ekologisk status till år 2015 och därför har vat-
tenförekomsten (Kaggfjärden) fått en tidsfrist till år 2021. Enskilda avlopps-
anläggningar inom avrinningsområdet utgör en källa till övergödning av fjär-
den.  
 
Kagghamra 
Vatten- och avloppssituationen i Kagghamra är inte tillfredsställande, vare 
sig ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Förutsättningarna för att lösa 
detta med enskilda lösningar saknas i princip, p.g.a. berg i dagen och tunna 
jordlager. Den hälsomässiga aspekten är att utsläpp från många mindre brist-
fälligt fungerande avlopp riskerar att förorena vattentäkter och därmed orsaka 
brist på rent vatten för de boende. Den allt högre graden av permanentboende 
och krav på indraget vatten, ökar vattenförbrukningen och riskerar att med-
föra inträngning av salt grundvatten i området. Den miljömässiga aspekten är 
att orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar omgivande ekosystem 
med näringsämnena kväve och fosfor, vilket bidrar till övergödning av fram-
för allt Kaggfjärden men även av tillflöden till fjärden. 
 
Sibble 
I Sibble finns kommunalt avlopp och den största hälsorisken utgörs av radon 
i hushållsvattnet. Genom att radon avgår från vattnet till inomhusluften kan 
radonhalten bli förhöjd i inomhusmiljön. Genom att pumpa upp och använda 
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grundvatten i området och sedan via avloppet transportera bort vattnet 
minska grundvattenbildningen i området och risken för salt grundvatten ökar. 
 
Eldtomta 
Vid Eldtomta handel finns det både kommunala vatten- och avloppsanslut-
ningar och enskilda anläggningar. Eldtomta strand har enskilda avlopp och 
vattentäkter. Flera avlopp behöver förbättras och det råder saltvatteninträng-
ning i några av vattentäkterna. Eldtomta strand ligger lågt i förhållande till 
Östersjöns medelvattennivå, vilket gör det svårt att förbättra de enskilda av-
loppen.  
 
Sammantaget skulle vinsterna med att ansluta områdena till kommunalt vat-
ten och avlopp bli stora ur ett miljö- och hälsoperspektiv och skapa en säkrare 
VA-situation för de boende. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Tillkommande bebyggelse och ledningsdragningar bedöms inte påverka re-
kreation och friluftsliv i någon större utsträckning, med ett undantag; tomter-
na som föreslås söder om Jakobsbergsvägen 2 i Kagghamra. Här finns en ut-
siktsplats med bänkar och grillplats som är flitigt nyttjad, både av boende i 
området, och av besökare utifrån. Utsikten mot Snäckviken, Snäckstaviks 
våtmark, Sibble och upp mot Tyskbotten är slående. Under tidiga vårmornar 
är platsen flitigt nyttjad av ornitologer som härifrån kan studera flyttfåglar 
som sträcker norrut i Snäckdalen och fågellivet i den nyligen restaurerade 
våtmarken nedanför berget. I övrigt är platsen mycket omtyckt för picknick 
eller bara för en stunds kontemplation. Platsen är för övrigt den enda alle-
mansrättsligt lättillgängliga utsiktspunkten i Kagghamra tomtområde.  
 
Natur, landskapsbild och mark 
Inget av föreslagna områden ingår i områden som är skyddade enligt lag eller 
har bedömts ha höga naturvärden i kommunens naturvårdsprogram. Barriär-
effekten för djur förväntas bli måttligt, dels med tanke på de nya tomternas 
placering och dels med tanke på befintliga tomters storlek och karaktär. Där-
emot har fynd av rödlistade arter gjorts i Kagghamra och Sibble, bl.a. den 
rödlistade klotgråsuggan Armadillidium opacum.   
 
Längs Nybodavägen i Kagghamra föreslås nya fastigheter över en bäckfåra, 
något som riskerar hota naturvärden och vattnets naturliga väg. 
 
Den föreslagna exploateringen på Dalstas marker mellan väg 570 och befint-
lig bäckravin riskerar att hota naturvärden och bäckens naturliga rörelser. En 
exploatering av remsan kommer också att påverka landskapsbilden och kan 
innebära stabilitetsproblem om bebyggelse uppförs så nära bäckravinen. 
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Även de centrala delarna i Sibble utgörs av ett område där markstabiliteten 
kan vara svag. 
 
Elektromagnetisk strålning och buller  
Flera av tomterna i Kagghamra föreslås ligga på platser där kraftledningar går 
fram. Det framgår inte av programhandlingarna hur man tänkt lösa den fy-
siska krocken mellan byggnader och kraftledningar, ej heller hur långt 
skyddsavstånd som är tillämpligt om kraftledningarna är tänkta att ligga kvar.  
 
Vissa tomter som ligger nära väg 569 och 570 kan vara utsatta för buller över 
riktvärdena. 
 
Miljöenhetens synpunkter 
Det är mycket positivt för Kaggfjärden och vattendragen omkring program-
området om bostäderna ansluts till kommunalt vatten och avlopp, och utgör 
viktig åtgärd i ansträngningarna att nå god ekologisk status i Kaggfjärden. 
 
Att ansluta områdena till kommunalt vatten är en viktig åtgärd för att minska 
risken för förorenat grundvatten som kan påverka hälsan hos boende i områ-
dena. 
 
Förslaget till avstyckningar söder om Jakobsbergsvägen 2 i Kagghamra bör 
tas bort då platsen utgör en mycket omtyckt utsiktspunkt och grillplats som 
utnyttjas av såväl boende i området som av besökare, för bl.a. fågelskådning 
och picknick och utgör den enda allemansrättsligt lättillgängliga utsiktspunk-
ten i Kagghamra tomtområde. (Se bild nedan, punkt 1.) 
 
Kommentar: Synpunkterna tas med till efterkommande planarbete.   
 
 
I det kommande planarbetet bör eventuell förekomst av rödlistade arter utre-
das i Kagghamra och Sibble. 
 
Kommentar: Erforderliga naturvärdesinventeringar kommer att utföras i de-
taljplaneskedena.   
  
 
Den smala remsan mellan väg 570 och bäckfåran på Dalstas marker bör inte 
bebyggas med hänsyn till naturvärden, landskapsbild och markens bärig-
het.(Se bild nedan, punkt 2.) 
 
Kommentar: Synpunkterna tas med till efterkommande planarbete.   
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Markstabiliteten bör utredas i de centrala delarna av Sibble. 
 
Kommentar: Markstabilitet kommer vid behov att utredas i detaljplaneske-
dena.  
 
 
Bäckfåran längs Nybodavägen bör om möjligt undvikas att exploateras. (se 
bild nedan, punkt 3.) 
 
Kommentar: Synpunkterna tas med till efterkommande planarbete.   
 
 
I det kommande planarbetet bör nya bostäders förenlighet med kraftledningar 
i Kagghamra utredas. 
 
Kommentar: Säkerhetsavstånd kommer att framgå i efterföljande detaljpla-
nearbeten.   
 
 
I kommande planarbete bör bullersituationen utredas för tomter som ligger 
nära väg 569 och 570. (väg 570 finns på bilden nedan). 
 
Kommentar: Bullerutredningar kommer vid behov att utföras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild. Lokaliseringsbild för ovanstående yttrande. 
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6. Södertörns Brandförsvarsförbund 
 
Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande synpunkter på begäran av 
miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Enligt Södertörns kännedom består be-
fintlig bebyggelse inom aktuella områden av friliggande enfamiljshus och 
sommarbostäder. Det finns inte heller någon kännedom om några risker i form 
av farligtgods leder eller verksamheter som ligger i eller inom områdena som 
kan påverka bebyggelsen.  

 
Hur brandvattenförsörjningen idag är utformad har Södertörns brandförsvars-
förbund ingen kännedom om. Eftersom befintlig bebyggelse består av enfa-
miljshus, sommarbostäder bör ett alternativt brandvattenförsörjningssystem 
tillämpas enligt PM 608. Eftersom området eventuellt ska byggas ut med kom-
munalt vatten och om brandposter saknas idag är det lämpligt att området förses 
med en eller flera brandposter som räddningstjänstens tankbilar kan hämta vatten 
ifrån. Lämpligt avstånd till brandpost framgår av PM 608. Dimensionerande 
flöde vid brandplats bör vara 450 liter per minut. Avståndet till brandpost kan då 
bestämmas enligt PM 608. Brandposten/brandposterna bör strategiskt placeras 
vid större vägar i anslutning till villaområdet/villaområdena. 

(Se tillhörande Bilagor) 
 
Kommentar: I samråd med Södertörns brandförsvarsförbund kommer det möjligen 
planeras in brandposter i kommande detaljplaner.  
 
 
 
 
7. TeliaSonera Skanova Access AB  
 
Skanova har både markförlagda och luftburna telekablar inom området (se bi-
fogade kartbilder). Generellt så önskar Skanova att så långt som möjligt behålla 
befintliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenhet-
er och kostnader som uppkommer i samband med flytt. 
 
Vidare så förutsätter Skanova att de kostnader som uppstår vid en eventuell 
flytt bekostas av den som initierar flytten. Om så önskas kan läget förledning-
arna skickas digitalt i dwg - format för att infogas i planeringsunderlaget. Vän-
ligen kontakta www.ledningskollen.se. För ledningssamordning vänligen kon-
takta lokal förvaltare hos Skanova, Andrea Berglund, på vx tfn 08-604 04 90 
(Se tillhörande bilagor) 
 
Kommentar: Noterat 
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8. Södertörns Fjärrvärme 
 
Har inget att erinra. 
 
Kommentar: Noterat 
 
 
 
 
9. Vattenfall 
 
Vattenfall har el-anläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 
av bifogad karta, lila linje = 77 kV högspänningsledning av regionnätstyp, tur-
kos linje = 20 kV högspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och 
streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefär-
ligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat. 
 
Kommentar: Noterat  
 
Regionnät 
Öster om Eldtomta handel passerar en av Vattenfalls 77 kV ledningar och vid 
Kagghamra passerar en av Vattenfalls 77 kV ledningar genom planområdet. 
Enligt Vattenfalls rättigheter får man inte ändra markanvändningen i närheten 
av våra ledningar. Man får heller inte i ledningsområdets närhet spränga, 
schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, som kan 
medföra fara för våra ledningar. Med ledning avses även stolpar, stag och för-
ankringar m.m. Vattenfall är tvungen att uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrif-
ter för ledningarna. 
 
Kommentar: Synpunkterna kommer att beaktas i kommande planarbetet. 

 
Lokalnät 
Vattenfall bedömer att då detaljplan skall tas fram kommer det att behöva in-
kluderas med E-områden för nätstationer och u-områden för lokalnätskablar. 
Vattenfall bedömer också att elnätet kommer att behöva förstärkas men kom-
mande planering får visa hur stort behovet kommer att bli. I samband med ge-
nomförande av detaljplanen behöver elnätet förstärkas med E-områden för 
transformatorstationer och ledningsnät. Eventuell flytt/förändring av befintliga 
elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören. 
 
Kommentar: Samråd med Vattenfall kommer att ske i kommande planarbetet.  
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10. Kommunala pensionärsrådet 
 
Har inget att erinra. Vill dock att kollektivtrafiken förbättras så att det är lät-
tare för äldre att bo kvar.  
 
Kommentar: Det är Trafikförvaltningen som bestämmer i frågan om turtäthet.  
 
 
 
11. VIAD (Viad 1:2)  
 
Det är med stor glädje vi läser detaljplaneförslaget. Förslaget tar stor hänsyn 
till natur och en bevarad öppen landsbyggd. Samtidigt ger det förutsättningar 
för fastighetsägare i området att erhålla tillfredsställande lösning på vatten och 
avloppsfrågorna. Viss förtätning i områden som har eller kommer att få kom-
munalt VA verkar väl genomtänkt. Vi har särskilt noterat den restriktiva håll-
ningen som planen har till att tillåta exploatering av jordbruksmark. Det öppna 
landskapet förutsätter jordbruksföretag med spannmåls eller animalie produkt-
ionen. 
 
Trafiksituationen 
En ökad utbyggnad av bostäder kräver en förbättring av vägstandarden. Även 
om ett ökat boende i områdena ger underlag för förbättrad kollektiv busstrafik 
så kommer bilen att vara det dominerande drivmedlet. Nuvarande turlista är för 
gles för att vara de boendes enda kommunikationsalternativ. Vi bör också bet-
änka att många boende har över en kilometer till busshållplatsen.  
 
Om kommunen vill gynna ökad kollektivtrafik med pendeltåg så måste parke-
ringssituationen i Tumba kraftigt förbättras. Om du kommer till Tumba efter 
klockan 8.00 på morgonen finns ingen p-plats varken i Tumba, Tullinge eller 
Flemingsberg. 
 
Kommentar: Se svar till Trafikförvaltningen.     
 
Lämpliga förtätningsområden inom planområdet 
Planen har markerat områden på Wiads mark vid Fromtorpsvägen. Denna mark får 
gärna ingå i planen men vi kommer med största sannolikhet inte att stycka av tom-
ter så länge som Wiad bedriver lantbruk. I västra kanten av Sibble finns däremot 
en obebyggda tomt Sibble 1:32. Nedan denna tomt finns ett litet område som se-
dan flera år tagits ur jordbruksproduktion på grund av besvärliga brukningsförhål-
landen. Detta område tillsammans med Sibble:32 kan bli tre tomter. Hasselbacken 
som idag är bebyggd med tre hus och som har tillgång till kommunalt V A är ett 
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utmärkt exploateringsområde. Området omfattar ca 35000 -40000 m2 och har tidi-
gare varit bebyggt med en gård med namn Backen. Gården brann ned i mitten av I 
930-talet. Två av husen i området härstammar från denna tid. Grunderna från de 
ned brunna ekonomibyggnaderna syns tydligt i terrängen. Enligt vår uppfattning 
skulle en väl avvägd exploatering för bostadsbebyggelse vara lämplig i detta om-
råde. Vi kommer senare att översända idéskiss.  
 
Kommentar: Under detaljplaneprocessen kommer Wiads önskemål om plan-
läggning av detta tillkommande område att prövas.  
 
Verksamhetsområden 
Med bostadsbebyggelse bör följa områden för att etablera arbetsplatser. Några så-
dana förslag saknas i planen. Längs med vägarna bör därför något områden avsät-
tas för lättare industri och hantverk. 
 
Kommentar: Frågan prövas i det fortsatta planarbetet.  
 
Båtklubbsmarken, Eldtomta 2:12 mm 
Den mark som Grödinge båtklubb har använt sedan den flyttade till nuvarande 
plats är dels fastigheten Eldtomta 2:12 samt del av Wiad 1:2. Den av kommunen 
ägda fastigheten Eldtomta 2:12 är klassad som industrimark och undantagen från 
strandskyddsbestämmelserna. Den mark som båtklubben disponerar och som ägs 
av Wiad är inte klassad som industrimark och inte undantagen från strandskydd. 
Detta har ställt till med problem för båtklubben då de vid utjämning av wiadmar-
ken blivit anmälda för brott mot strandskyddet. Att inte wiaddelen klassats lika 
med Eldtomta 2:12 synes mest vara ett förbiseende vid fastställande av byggnads-
plan för området 1982. Planläggaren glömde bort wiaddelen. Detta bör justeras 
och rättas till i den nya detaljplanen. 
 
Kommentar: Denna fråga kommer att prövas i kommande detaljplanearbete.  
 
Notplatsen 
Notplatsen, Eldtomta s:2, som den benämndes i 1761 års storskifte som "plats för 
torkning av fiskeredskap" ägs idag av sex fastighetsägare. Platsen torde i första 
hand vara till för de fastigheter som inte hade egen strand. Dessa fastigheter an-
vände platsen bland annat för att förtöja sina båtar. När delägare i samfälligheten 
de senaste åren ansökt om byggnadslov för byggande av brygga för eget bruk 
har detta avslagits av samhällsbyggnadsnämnden. I kommande detaljplan bör 
det klart framgå att delägare i samfälligheten har rätt att uppföra och bevara 
brygga för eget bruk. 
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Kommentar: Strandskyddsdispens för byggnation av brygga för eget bruk söks 
hos bygglovsenheten. Eventuellt upphävande av strandskydd för bryggor för 
allmänt ändamål kan komma att diskuteras längre fram i detaljplaneprocessen.   
 
Olberga skola 
Om ett utökat boende nu kommer till stånd inom planområdet så bör en 
återstart ske av lågstadieklasserna vid Olberga skola. 
 
Kommentar: Ingen skola planeras för tillfället.  

 
 
 
 
12. Gisela Liljeqvist 
Snäckstavik 3:69 
 
Alla tomter i Kagghamra är ca 2000 kvm och har en andel i vägföreningen. 
Om man ändrar storleken på tomterna måste man göra en ny förrättning för 
vägföreningen vilket är kostsamt.  
 
Kommentar: En ny förrättning kommer att erfordras men om en förtätning 
sker i Kaggyhamra kommer det bli fler som delar på kostnaderna för vägföre-
ningen.  
 
 
 
 
13. Syvab 
Har inget att erinra  
 
Kommentar: Noterat 
 
 
 
 
14. Patrik Ek 
 
Är för förslaget i detaljplaneprogrammet. Vill ha kommunalt vatten och av-
lopp i Eldtomta, samt större byggrätter.  
 
Kommentar: Noterat 
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15. Björn Janson 
 
Är för förslaget att ta bort bestämmelsen som begränsar antalet styckningar i 
gällande detaljplan för Sibble.  
 
Kommentar: Noterat 
 
 
 
 
16. Eva Brinkdahl och Rainer Holmström  
Eldtomta 2:17 
 
Är emot förtätning av Eldtomta. De vill ha kvar den lantliga känslan. 
 
Kommentar: Kommens bedömning är att om man förtätar i mindre skala så 
kommer inte den lantliga känslan att försvinna. 
 
 
 
 
17. Birgitta Sundin 
Viad 1:4 
 
Tycker att det är ok att förtäta men tycker att man ska tänka på följande: För-
bättring av busshållplatser, det behövs en återvinningsstation, gör en förskola 
av Olberga skola, fler infartsparkeringar i Tumba eller Vårsta, det behövs ett 
Äldreboende, tillåt inte fler byggnader invid stora vägen, förtäta ej för myck-
et.  
 
Kommentar: Synpunkterna tas med i det kommande planarbetet. 
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18. Kagghamra Tomtägare förening 
 
 
I samband med VA-utbyggnaden och detaljplanearbetet i Kagghamra önskar 
kagghamra Tomtägare förening och Kagghamra vägsamfällighet inkomma 
med följande synpunkter. 

 
Förtätning 
Föreningarna är positiva till möjligheten med förtätning men önskar påverka 
val av område. Det nu presenterade förtätningsförslaget angivet som lilafär-
gade områden i samrådsplanen önskar vi diskussion kring.  
 
Kagghamra är unikt med homogena tomter vilket innebär att föreningens 
medlemmar har andelstal 1. Vi värnar om detta förhållande vid förtätning, 
och att nya tomter harmoniserar i storlek med nuvarande. 
 
Kommentar: Frågan om storlek på kommande fastigheter kommer att under-
sökas längre fram i detaljplaneprocessen. Kommunen kommer att se över 
önskemålen i en dialog med föreningen.   

 
Särtaxa 
Föreningen önskar en dialog kring särtaxa. Vi önskar att eventuellt särtaxa lå-
ses och fastställs i förväg. 
 
Vi önskar även en diskussion kring utförande då vi tror att vi kan bidra med 
lösningar som sänker den totala kostanden.  
 
Kommentar: Detta är inte detaljplanefrågor utan vidarebefordras till VA-
enheten. 
 
Möjligheter/Förslag 
Vi har en ide om att använda intäkter från försäljning av nya tomter till att 
samtidigt höja standarden på vägnätet. I samband med detta önskar vi ge 
kommunen möjlighet till ett minskat schaktdjup genom att vi höjer vägarna 
ca 3 dm. Detta innebär grundare schakter med mindre losshållning, vilket 
starkt bidrar till lägre byggkostnader. 
 
Kommentar: Detta är inte detaljplanefrågor utan vidarebefordras till VA-
enheten. 
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19. Skogsbolaget Snäckstavik 
Snäckstavik 3:110 
 
Snäckstavik vill följande; 
- att Botkyrka kommun reviderar föreliggande programförslag i syfte att 

öppna upp för fler kommuninnevånare att bosätta sig i anslutning till 
Kaggfjärden. 

- Att Botkyrka kommun särskilt överväger att tillåta ny bebyggelse i områ-
det mellan Kagghamra och Sibble där vi bedömer att attraktiva fastigheter 
skulle kunna bildas för permanentboende. Vi är medvetna om att området 
hyser kultur och miljövärden. Att balansera olika intressen mot varandra är 
emellertid en utmaning vid all kommunal planering. Vi är övertygade om 
att området kan planeras så all ny bebyggelse kan tillåtas samtidigt som de 
värdefullaste kultur- och miljövärdena bevaras. 

 
Om möjligheterna till ny bebyggelse i området mellan Kagghamra och Sibble 
kan utredas inom ramen för de aktiviteter detaljplaneprogrammet omfattar så 
yrkar vi att programområdet utökas i området mellan Kagghamra och Sibble 
förslagsvis så all områdesgränsen följer väg 569. 
 
Om möjligheterna till ny bebyggelse i området mellan Kagghamra och Sibble 
inte är möjliga att utreda inom ramen för de aktiviteter detaljplaneprogrammet 
omfattar så yrkar vi att programområdet minskas i området mellan Kagghamra 
och Sibble så all ingen ny mark tas in i detaljplan. 
 
Kommentar: Under detaljplaneprocessen kommer Snäckstaviks önskemål om 
planläggning att prövas. 

 
 
 
 
20. Matz och Nathalie Borsch 
Sibble 2:6 
 
Är för detaljplaneförslaget men vill göra följande komplettering avseende 
Sibble 2:6. De vill stycka 13st nya tomter på befintlig åkermark samt en ny 
tomt norr om gravfältet (ca 2000 kvm styck). (Bifogar skisser).  
 
Kommentar: Under detaljplaneprocessen kommer önskemålen om planlägg-
ning att prövas. 
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21. 12st fastighetsägare i Eldtomta Strand   
2:30, 2:28, 2:27, 2:29, 1:204, 2:19, 2:26, 2:25 
 
Vill ha kommunalt vatten och avlopp, fiber samt och större byggrätter men 
ingen ytterligare förtätning av bebyggelsen.  
 
Kommentar: Området kring Eldtomta strand kommer att ses över i kommande 
detaljplaneprocesser.  
 
 
 
 
22. Mårten och Pia Stenervall 
Eldtomta 2:28 
 
Är positiva till detaljplaneprogrammet samt utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp. De vill även ha utökade byggrätter, reglering för höjd och färgval 
vid nybyggnation, förbättrade kommunikationsmöjligheter såsom ökad turtät-
het för busstrafik samt gång- och cykelbanor, fiber, förbättrad service såsom 
förskolor, skolor, små hyreslägenheter, boende för äldre etc.   
 
Kommentar: Kommunen kommer att ta med sig synpunkterna gällande ut-
formning i det kommande planarbete. 
 
När det gäller fiber så kommer VA-enheten behandla frågan i samband med 
VA-projekteringen.   
 
När det gäller frågan om förbättrade kommunikationer se svar till Trafikför-
valtningen.   
 
Gällande förbättrad service tar kommunen till sig synpunkterna men inget av 
detta är planerat i dagsläget. 
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23. Kerstin Holand 
 
Tycker ej att man ska göra tomter av Kagghamras gemensamma utkiksberg 
söder om Jakobsbergsvägen 2.  
 
Kommentar: Synpunkten tas med i det kommande planarbetet.  
 
 
 
 
24. Eskil Ek 
2:26  
 
Är för detaljplaneförslaget. Vill ha kommunalt vatten och avlopp, större bygg-
rätter, fiber, återvinningsstationer samt tätare bussturer.  
 
Kommentar: Synpunkten om ökade byggrätter tas med i det kommande detalj-
planearbetet. 
 
När det gäller fiber så kommer VA-enheten behandla frågan i samband med 
VA-projekteringen.   
 
Frågan om återvinningsstationer kommer ses över under kommande plan-
läggning. 
 
Det är trafikförvaltningen som bestämmer i frågan om turtäthet. 
 
 
 
25. Boa och Bitte Emanuelsson 
 
Motsätter sig en förtätning av Eldtomta. 
 
Kommentar: Kommunen anser att en förtätning är nödvändig för att kunna fi-
nansiera införandet av kommunalt vatten och avlopp som görs p.g.a. miljö-
mässiga skäl.   
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26. Per och Annika Ahlbaum  
 
Är inte nöjda med pris för Vatten och avlopp. 
 
Kommentar: Frågan vidarebefordras till VA-enheten.  
 
 
 
 
 
27. Annelöts Tomtägareförening 

 
Annelöts tomtägareförening vill begära en detaljplaneändring så att Sibble 2:4 
definieras som tomtmark där föreningen har det fulla ansvaret för marken.  
 
Kommentar: Om allmän platsmark omvandlas till kvartersmark kommer inte 
planprocessen att kunna tas med enkelt planförfarand som förslås i detaljpla-
neprogrammet.  
 
 
 
 
 
28. Sibble vägförening (Ulf Rönnqvist)  
 
Sibbles vägar sköts av Sibble Vägförening som bildades 1968 och ej av flera 
vägföreningar som Detaljprogrammet hävdar. Däremot finns det flera Villaä-
gare - och tomtägareföreningar.  
 
Kommentar: Detta kommer att korrigeras i kommande detaljplaner.  
 
Det hävdas att: "väg 569 och väg 570 är transportleder för farligt gods och att 
där bör inga nya bostäder byggas inom ett avstånd på 25 meter från vägen. 
Detta för att undvika risker förknippade med avåkning och kemikalieolyckor. 
Inom 100 meter från transportled för farligt gods skall risksituationen bedömas 
vid exploatering". Kommentarer till ovanstående är: 99 av 100 transporter med 
biogas sker via färjan vid Skanssundet med Wiklunds åkeri. När Wiklunds 
åkeri inte hinner med sker idag den 100:ade transporten med Västberga åker 
som ibland enl. uppgift tar väg 569. Närmare uppgifter om detta kan Arbets-
miljöverket bistå med. Idag är det en bonus att biogastransporterna sker via 
Mörkö och inte i tättbebyggda områden i Botkyrka. Inom en relativt nära 
framtid kommer Norvikhamnen i Nynäshamn att börja byggas och då ökar 
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trycket på transporterna på väg 225 vilket ytterligare försvårar att köra ut på 
225:an från 569:an. Att i detta sammanhang då tro att biogastransporterna kan 
samsas med trafiken från Nynäshamn på väg 225 kan bli ödesdigert. Idag 
kommer maxilånga lastbilar i stor mängd när färjorna anlänt till Nynäshamn 
och lägg sedan till detta transporterna med containrar från den nya hamn som 
skall avlasta Stockholms hamnar. Idag hävdas det från myndighetshåll att detta 
inte kommer att ske utan att transporterna kommer gå väg 73 och 259 för de 
som skall söderut. Detta blir en mer än 2 mil längre körsträcka som inga last-
bilsägare vill betala för. Vinsten på verksamheten ser de ju som viktig. Alter-
nativen för biogastransporter är: via lastbil, via pråm från reningsverket (Ham-
nen måste muddras djupare) eller via gasledning i avloppstunneln till E4:an. 
(Temperaturen i avloppstunneln är ganska konstant så ledningen kommer inte 
att utsättas för temperaturbetingade rörelser) Några övriga farligt godstrans-
porter på väg 569 finns inte i någon mängd. "Råvaror" för biogastillverkning 
körs dagligen i en mängd till reningsverket men är inte farligt gods. Samma 
gäller SL-bussar, skolbussar m.fl. som i Trafikverkets bifogade Vägtrafiksflö-
deskartor visar på en årsmedelsdygnstrafik på totalt 50 tunga transporter och 
460 personbilar på väg 569. Motsvarande siffror för Vårsta är 860 tunga trans-
porter och 9230 personbilar. För Tumba säger Trafikverket 1280 tunga trans-
porter och 14450 personbilar. Se bifogade kartor. 

 
Det hävdas att "trafiken på väg 569 medför buller för de fastigheter som ligger 
längs vägen i Sibble och Eldtomta. Utifrån de beräkningar som finns i Buller-
kartläggningen för Botkyrka kommun från 2006 överskrids de maximala nivå-
erna vid fasaden. Det framgår däremot inte var uteplatserna är belägna och om 
värdet överskrids även där. De ekvivalenta nivåerna ligger under riktvärdet". 
Kommentar till detta är: se bifogat brev från Grödingerådet 2007-03-07 som 
behandlade just denna rapport 2006:1. Slutsatsen för detta brev är att skall man 
använda bullernivåer som styrande för något skall nivåerna mätas med mätin-
strument inte beräknas. Dessutom skall bullernivåerna handla om det som sker 
på morgon, dag och kväll. Trafiken på väg 569 är som störst mellan 7 på mor-
gonen och 7 på kvällen i genomsnitt. Större delen av den tunga trafiken sker 
också under denna tid. Jämför man med trafik i Vårsta eller Tumba och vid 
nybyggda hus där, är det lugnt och stilla på väg 569 och vid Sibble. Följden 
blir enligt ovan, att "Farligt gods" och "Buller luft" kan absolut inte styra 
styckning av tomter och byggande av bostäder inom ett avstånd på 25 meter 
från vägen eller inom 100 meter från transportled för farligt gods. Alla som 
har stora tomter och som vill och behöver stycka dem skall kunna göra detta. 
Detta är också en fråga om äganderätten samt om allas lika behandling. 
 
Kommentar: Det står fel i detaljplaneprogrammet. Väg 569 och väg 570 är 
inte transportleder för farligt gods. Detta skall korrigeras i kommande detalj-
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planer. Bullernivåerna längs 569 och 570 kommer vid behov att undersökas 
innan kommande detaljplaneläggning. Detaljplaneprogrammet ger riktlinjer 
när det gäller vilka tomter som kan styckas men detta kommer att studeras 
närmare i kommande planläggning.  
 
Annelötsvägens infart från 569:an och marken närmast norr om denna ingår 
inte i detaljplanen. Vad betyder detta? Hela Annelötsvägen sköts av Sibble 
Vägförening och marken ägs av medlem i föreningen. 
 
Kommentar: Detta kommer att ses över längre fram i detaljplanearbetet och 
kontakt kommer att tas med Sibble vägförening..  
 
De rödlistade arter som observerats i Sibble och som man behöver titta när-
mare på. Vilka är de, var finns de, när har det tittats på dem och vilka kan ev. 
konsekvenser bli för vattenledningens dragande? 
 
Kommentar: Erforderliga naturvärdesinventeringar kommer att utföras under 
detaljplanearbetet. Hur det kommer att påverka vattenledningens dragande är 
svårt att säga i dagsläget.  
 
Den fiberoptiska kabeln för Botkyrka Stadsnäts bredband som man tänker 
gräva ner samtidigt med vattenledningarna nämns inte någonstans. Ej heller 
kostnaderna för denna eller vad som kan tänkas ingå i en beställning av denna. 
Mer och fler detaljer efterfrågas. Kommer t.ex. de 9-10 rör för fiberoptisk ka-
bel som ägs av Telenor och som ligger nergrävda på 569:ans östra vägsida från 
Skanssundet till Vårsta, att vara inblandade? Dessa rör är ju tomma idag! 
 
Kommentar: Frågan om fiber vidarebefordras till VA-enheten.    
 
Sibble Vägförening behöver på några ställen just nu lägga ner rör under vägen 
och justera rör på annat ställe. För att inte fördyra och krångla till kommande 
vattenledningsarbeten vill vi ha ett samarbete med kommunen om hur allt skall 
gå till och var kommunen kommer att vilja lägga ner vattenledningarna så vi 
kan anpassa våra behov. Ju tidigare ett sådant samarbete kommer igång desto 
bättre och billigare blir slutresultatet.  
 
Kommentar: Synpunkterna tas med till VA-avdelningen.   
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29. Camilla Linderberg  
 
Vill göra en avstyckning från Sibble 2:32. (Bifogar karta) 
 
Kommentar: Synpunkten tas med i kommande detaljplanearbete. 
 
 
 
 
30. Alf-Peter Svensson 
 
Är frågande till att hela sträckningen av väg 569 från Smällan till Skansundet 
är en väg för transport av farligt gods. I avsnittet om detaljplan för Sibble kan 
man läsa att det ska gälla särskilda regler för bygglov med anledning av att 
väg 569 skulle vara en transportled för farligt gods. Detta måste vara fel då 
vägen enligt länsstyrelsen inte är primärt eller sekundärt rekommenderad som 
sådan transportled. Transporter med farligt gods till och från SYVAB ska gå 
via Skansundet då väg 569 är mycket olämplig för sådana transporter. Därtill 
kommer att detta skulle försvåra utvecklingen av landsbygden i enlighet med 
förslaget till översiktsplan. 
 
Kommentar: Det står fel i detaljplaneprogrammet. Väg 569 är ingen trans-
portled för farligt gods, detta skall korrigeras i kommande detaljplaner.  
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Sammanställning  
 
I kommande detaljplanearbete i Kagghamra, Sibble och Eldtomta kommer 
följande punkter att ses över tillsammans med resterande inkomna syn-
punkter.   
 
 
– Kontakt med Länsstyrelsen skall tas för att fastställa behovet av arkeolo-

giska utgrävningar. 
 

– Naturvärdesinventeringar kommer att göras där anses lämpligt. 
 

– Markstabiliteten kommer att undersökas där anses lämpligt. 
 

– Bullerutredningar kommer att göras där anses lämpligt. 
 

– Hänsyn skall tas till riksintresse för kulturmiljövården Grödinge. 
 

– Vid behov ska det planeras in brandposter i samråd med Södertörns 
brandförsvarsförbund. 

 
– Samråd med vattenfall skall föras gällande kraftledningar.  

 
– I de detaljplaner där strandskyddet föreslås upphävas skall det framgå av 

planhandlingarna hur förslaget förhåller sig till strandskyddets syften och 
vilka särskilda skäl som motiverar upphävandet. En intresseavvägning 
skall även göras enligt 4 kap. 17§ PBL, som beskriver på vilket sätt som 
intresset att ta marken väger yngre än strandskyddsintresset. 

 
– Innebörden av förordandet, föreslagen förändring och konsekvenserna för 

nyttjanderättsinnehavarna av ett upphävande av 113 § bygglagen skall 
framgå. De synpunkter som under samrådet kommer in från nyttjande-
rättsinnehavare i frågan, ska sammanställas och översändas till Länssty-
relsen, tillsammans med kommunens begäran om upphävande av förord-
nandet. Frågan om upphävandet av förordnandet behandlas i särskild ord-
ning med ett separat beslut. 

 
– Det skall framgå hur planerad planläggningen bedöms påverka möjlighet-

erna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i Kagghamrafjärden. 
 

– Riskbedömningar gällande trafiken skall göras inom rekommenderade 
områden. 

 
– Rekommenderade byggnadsfria avstånd från vägar skall beaktas.   
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– En trafikanalys av förväntad trafikökning skall utföras. Trafikanalysen 

skall även se över ifall det kommer att krävas åtgärder i korsningarna. 
 

– Trafiksituationen kring Olbergaskolan i Sibble ska studeras vidare. 
 

– Väg 569 är ingen transportled för farligt gods, detta skall korrigeras. 
 

– Sibbles vägar sköts av Sibble Vägförening som bildades 1968 och ej av 
flera vägföreningar som Detaljprogrammet hävdar. Detta skall korrigeras. 

 
– Området kring Eldtomta strand kommer att ses över i kommande detalj-

planearbete. 
 

– Frågan om återvinningsstationer ska ses över. 
 

– Lämpligheten i att avstycka områdena söder om Jakobsbergsvägen 2 i 
Kagghamra, den smala remsan mellan väg 570 och bäckfåran på Dalstas 
marker och Bäckfåran längs Nybodavägen i Kagghamra kommer att prö-
vas.  

 
– Motiv till enskilt huvudmannaskap skall motiveras i varje detaljplan. 

 
– Alla planerade fastighetsstrukturer i de tre områdena kommer att studeras 

vidare. Privata önskemål kommer att prövas och kontakt kommer tas med 
de inblandade.  

 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Agneta Engver Lindquist Lotta Kvist 
Tf Stadsbyggnadschef Planarkitekt 
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SAMMANFATTNING

kagghamra sibble eldtomta

Bilden på framsidan föreställer Sibble med Kagghamra i bakgrunden och är tagen 2012-05-02 

Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för 
en förbättrad miljö och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och 
Eldtomta. Detaljplaneprogrammet ska även klargöra de ekonomiska 
förutsättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp samt ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende 
bebyggelseutveckling.

Det har länge varit känt att de enskilda avloppen i Kagghamra 
behöver förbättras för att uppnå en godtagbar rening. 
Förutsättningarna i området är inte fördelaktiga för att anlägga 
enskilda avlopp på grund av mycket berg i dagen och tunna 
jordlager. 

Utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppet görs för
att förbättra miljön och hälsan. För att hålla kostnaderna nere
för de boende i programområdet har möjligheten till att förtäta
områdena utretts. Kostnaden kan då slås ut på
fl er fastigheter i programområdet. Förtätningen begränsas av vad
befi ntligt gatunät klarar, topografi n, fornlämningar, lågt liggande
områden, strandskydd med mera. Efter dessa avvägande kan det
bildas cirka 80 nya fastigheter i programområdet.

I Kagghamra föreslås kvartersmarken utvidgas genom att ta delar av 
parkmarken i anspråk där det är lämpligt. Förtätning av Kagghamra 
begränsas främst av topografi n och fornlämningar. Möjligheten att 
röra sig i och genom området ska fi nnas kvar. 

I befi ntlig detaljplan för Sibble fi nns det en bestämmelse som styr 
antalet fastigheter per kvarter. Genom att ta bort denna bestämmelse 
möjliggörs det för styckning av de fastigheter som är större än 
4000m². I norra delen av Sibble fi nns det även möjlighet att bilda 
2-3 nya fastigheter norr om gällande detaljplan i lämpligt läge.

I Eldtomta fi nns det möjlighet till cirka 5-6 nya fastigheter som 
förläggs på jordbruksmark vid Eldtomta handel. 
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Detaljplaneprogram är ett program till detaljplan som kan göras om 
ett förslag till detaljplan saknar stöd i översiktsplanen. Kommunen 
avgör själv om ett detaljplaneprogram behövs för att förtydliga 
mål och utgångspunkter. Syftet med ett detaljplaneprogram är 
att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede. De 
berörda ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens 
ställningstaganden är låsta. 

Detaljplaneprogrammet kommer vara på samråd under april 2013. 
Godkännande av samrådsredogörelse beräknas till oktober och 
beslut om uppdrag för den första detaljplanen beräknas till fjärde 
kvartalet 2013.

planprocessen och Tidplan

Detaljplaneprogrammet för Kagghamra, Sibble och Eldtomta utgörs 
av detta dokument och dess illustrationer.  Bilagor till dokumentet är 
följande:

Handlingar

ProgramSAMRÅD Samråd granskning antagande laga kraft

• Kartbilagor
 Förutsättningar
 Jordartskarta
 Förslag markanvändning
• Behovsbedömning
 

kagghamra sibble eldtomta

Processpilen för i vilken ordning detaljplaneprocessen sker i, samt vart vi befi nner oss just nu.

Stadsbyggnadsenheten
VA-enheten
Gata-/parkenheten
Miljöenheten
Stadsbyggnadsenheten
Stadsbyggnadsenheten
VA-enheten

Jenny Borheim
Mikael Arveng
Serop Bidros
Ulrika Elveskog
Anna Zidén
Anna-Bie Agerberg
John Staberg

Medverkande tjänstemän
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Programområdet ligger i 
Grödinge i de södra delarna 
av Botkyrka kommun. 
Programarbetet innefattar 
områdena Kagghamra, Sibble 
och Eldtomta.

Kagghamra

Sibble

Eldtomta 

handel

Eldtomta strand

väg 569

väg 570
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Inledning

kagghamra sibble eldtomta - inledning

Syfte
Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för 
en förbättrad miljö och hälsa i områdena Kagghamra, Sibble och 
Eldtomta. Detaljplaneprogrammet ska även klargöra de ekonomiska 
förutsättningarna för införande/utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp samt ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende 
bebyggelseutveckling.

Bakgrund
Det har länge varit känt att de enskilda avloppen i Kagghamra 
behöver förbättras för att uppnå en godtagbar rening. 
Förutsättningarna i området är inte fördelaktiga för att anlägga 
enskilda avlopp på grund av mycket berg i dagen och tunna 
jordlager. 

År 2006 gjordes ett examensarbete ”Inventering av enskilda 
avlopp i Kagghamra fritidshusområde i Botkyrka kommun”. 
En av slutsatserna var att enbart ca 30 % av fastigheterna har en 
godtagbar rening för bad-, disk- och tvättvatten. År 2010 togs det 
fram en förstudierapport för utbyggnad av VA i Kagghamra, där det 
påpekas att vatten- och avloppssituationen i Kagghamra idag inte är 
tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. 
Den hälsomässiga aspekten är att utsläpp från många mindre och 
inte alltid helt fungerande avlopp kan förorena vattentäkter och 
därmed orsaka brist på rent vatten för de boende. Den miljömässiga 
aspekten av orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar 
omgivande ekosystem med kväve och fosforutsläpp. 

I Sibble fi nns det kommunalt avlopp och där är största hälsorisken 
radon i hushållsvattnet. Genom att radonet avgår från vattnet till 
inomhusluften kan radonhalten bli förhöjd i inomhusmiljön.

Strax söder om Kagghamra och programområdet rinner 
Kagghamraån, som är av riksintresse för naturvården, vilket ställer 
stora krav på VA-lösningar. 

Läge och avgränsning
Programområdet ligger i Grödinge i de södra delarna av Botkyrka 
kommun. Programarbetet innefattar områdena Kagghamra, Sibble 
och Eldtomta. Se föregående sida.

Ägandeförhållanden
Kagghamra

Kvartersmarken ägs av enskilda fastighetsägare.

Sibble

Botkyrka kommun äger fastigheten för Olberga skola. Marken norr 
om Sibble ägs av Skogsbolaget Snäckstavik. Nästan all kvartersmark 
ägs av enskilda fastighetsägare och några fastigheter är samfällda.

Eldtomta

Botkyrka kommun äger fastigheten där båtklubben ligger vid 
Eldtomta strand. En stor fastighetsägare i Eldtomta är Wiad 
fastigheter AB.  Övriga fastigheter ägs av enskilda fastighetsägare.
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Översiktsplanen
Översiktsplanen för Botkyrka kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2002-10-31 och aktualitetsförklarades 
2006-06-30 med några undantag. Arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan har påbörjats och beräknas gå ut på samråd i mars 
2013.

I gällande översiktsplan står följande om respektive område:

Kagghamra

Området bör på sikt förses med långsiktigt godtagbara lösningar för 
vatten och avlopp. Ingen ny bebyggelse bör tillåtas utanför området. 

Sibble

Utvecklingen av Sibble bör prövas i ett sammanhang så 
att önskemålen om förtätning och komplettering sker i ett 
helhetsperspektiv. 

Eldtomta

Försiktig utbyggnad kan tillåtas i överensstämmelse med de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i området. Mängden ny 
bebyggelse får inte äventyra områdets karaktär som landsbygd och 
dess öppna landskap.

Planeringsförutsättningar

Nya översiktsplanen

Enligt förslag till beslut för samråd av Botkyrka kommuns nya 
översiktsplan: 

Förnyelse och förtätning i Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och 
Tegelvreten
• Kommunen bejakar en utveckling och omvandling av 
fritidshusområdena Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och 
Tegelvreten.

• Fastigheterna i dessa områden ansluts till kommunalt vatten och 
avlopp. (Sibble har redan kommunalt avlopp) Byrsta och Tegelvreten 
är sist på tur, men det fi nns ingen närmare tidplan för detta. 

• Vi vill genom nya detaljplaner pröva möjligheten  till större 
byggrätter och avstyckningar till fl er fastigheter, i samband med 
utbyggnad av kommunalt VA.

• Vi vill också att nya bostäder tillkommer i och i anslutning till dessa 
områden, efter att områdena har försetts med kommunalt VA och nya 
detaljplaner.

• Vi vill att övriga fritidshusområden i kommunen bevaras som 
fritidshusområden.



Sibble

Eldtomta 

strand

Kagghamra

Färgerna visar vilka områden som är planlagda med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

9kagghamra sibble eldtomta - planeringsförutsättningar

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet 
omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd, både på land och ut i vattnet. Syftet 
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för 
växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddsområdet 
om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. I Stockholms 
län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter inom exempelvis 
områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv.

Gällande planer
Kagghamra

För området fi nns två detaljplaner. För den södra delen är 
detaljplanen fastställd den 26 juni 1962. Detaljplanen för den norra 
delen är fastställd den 30 november 1963. 

Sibble

Området är detaljplanelagt och planen är fastställd 23 februari 1988. 
Till detaljplanen har det gjorts 4 tilläggsplaner. Den östra delen av 
Sibble är inte detaljplanelagt.

Eldtomta

Vid Eldtomta strand är ett mindre område detaljplanelagt  
för bland annat båtupplag och vattenområde, detaljplanen 
fastställdes 1974. I södra delen ligger även fastigheter som ingår 
i områdesbestämmelserna för östra Näslandet som vann laga 
kraft 2008-10-23. Syftet med områdesbestämmelserna är att stark 
restriktivitet ska råda mot nya fritidshus. Enstaka hus får förekomma 
om de lokaliseras i anslutning till befi ntliga bebyggelsegrupper.  

Tidigare utredningar
En förstudierapport för Kagghamra har tidigare tagits fram för VA-
utbyggnad, Kagghamra daterad 2010-03-20. 

Inventering av enskilda avlopp gjordes i Kagghamra 2006. Den 
visade att fl era avlopp behövde förbättras.



Sibble

Eldtomta 

handel

Kagghamra

Eldtomta strand

Botkyrkas gröna värden
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113 § Byggnadslagen
För de fastigheter i Kagghamra som är detaljplanelagda omfattas 
de av 113§ BL- förordnande. Ett 113§ BL-förordnande gäller tills 
det ändras eller upphävs. Förordandet måste ändras innan en ny 
detaljplan kan börja gälla för ett sådant område.

Ett förordnande enligt 113§ BL innebar att en fastighetsägare fi ck 
avstå mark gratis för allmän plats i utbyte mot nya byggrätter i 
byggplanen. I detta fall innebar det att samtliga fastighetsägare som 
fanns inom planområdet fi ck en rättighet att nyttja denna särskilda 
form av allmän plats. Vem som är huvudman för den allmänna 
platsen kan också variera. Det kan vara kommunen, men även 
de boende genom en gemensamhetsanläggning eller genom en 
tomtägarförening.

Ett förordnande behöver endast upphävas om kommunen vill 
omvandla mark som är utlagd i den gamla planen som allmän plats, 
till kvartersmark.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-09 §10 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
detaljplaneprogram för Kagghamra, Sibble och Eldtomta.

Tekniska nämnden beslutade 2010-06-10 §37 att Tekniska 
nämndens förslag till Kommunfullmäktige är att kommunen 
ansluter Kagghamra till det kommunala ledningsnätet för spill- och 
dricksvatten och i samband därmed även Sibble till kommunala 
dricksvattennätet. 

Riksintresse för kulturmiljövård
Området kring Grödinge centralbygd som ligger strax norr om 
Sibble är ett riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap i 
miljöbalken. 
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Behovsbedömning 
För detaljplaneprogrammet ska kommunen göra en 
behovsbedömning för att avgöra om en miljöbedömning ska göras. 
Resultatet av behovsbedömningen blir ett ställningstagande till 
om programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Sammantaget bedöms programmets genomförande inte medföra 
betydande miljöpåverkan

Sammanfattning av behovsbedömningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har gjort en 
behovsbedömning, daterad 2013-01-30

Sammantaget bedöms programmets genomförande inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen baseras på 
den tillkommande bebyggelsen inom programområdet samt 
ledningsdragningar inom de tre områdena.

De stora fördelarna med framdragningen av vatten och avlopp 
är förbättringen av miljön i och omkring området, med minskat 
näringsläckage och bättre dricksvattenkvalité för de boende.

Nackdelarna är att man kommer att ta jordbruksmark och naturmark 
i anspråk både för ny bebyggelse och ledningsdragning och att det 
antas öka personbilstransporterna till och från området.

Programmet har tagit fram förslag på var förtätningar kan vara 
lämpliga, i det fortsatta detaljplanearbetet behöver placeringarna 
granskas mer noggrant.

kagghamra sibble eldtomta - planeringsförutsättningar

Arbete

Hemkänsla

Skola

Klimat

Hälsa

Förtroende

Ett hållbart botkyrka
År 2004 skrev Botkyrka kommun under en europeisk deklaration 
om hållbar utveckling, Ålborg +10-deklarationen. För att 
uppnå hållbar utveckling har Botkyrka kommun tagit fram sex 
hållbarhetsutmaningar som ska vara vägledande i arbetet med 
planläggning av nya områden. 

Planarbetet kommer att ske med utgångspunkt från dessa sex 
utmaningar.
1. Botkyrkaborna har arbete
2. Botkyrkaborna känner sig hemma
3. Botkyrka har de bästa skolorna
4. Botkyrka bidrar inte till klimatförändringar
5. Botkyrkaborna är friska och mår bra
6. Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin

Detta arbete kommer ha sin utgångpunkt i punkterna 2, 5 och 6. 
Hemkänslan bedöms öka och förutsättningarna för miljön och 
hälsan bedöms förbättras med detta programarbete. Förtroendet för 
kommunen bedöms stärkas när de boende bjuds in till dialog i tidigt 
skede och under den fortsatta processen.



Bebyggelse i programområdet
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Markanvändning
Programområdet består av de tre områdena Kagghamra, Sibble och 
Eldtomta. 

Bebyggelse 
Kagghamra

Området var från början ett fritidshusområde som successivt har 
börjat permanentats. Från år 1998 har antalet permanentboende i 
området ökat med cirka 100 personer tills idag. 

Enligt gällande detaljplaner för Kagghamra får inte fastigheterna 
vara mindre än 2000m². Mindre fastigheter kan dock godtas om 
förhållandena medger det, men fastigheten får minst vara 1800m². 
För en fastighet med minsta tomtareal på 2000m² får byggnadsarean 
på huvudbyggnad vara högst 80m² och uthus 35m². För en fastighet 
med minsta areal på 1800m² får byggnadsarean för huvudbyggnad 
vara högst 80m² och för uthus 25m².

Områdesförutsättningar

De fl esta fastigheterna i Kagghamra är på 2000m². Fastigheterna 
är kuperade och med mycket berg i dagen. Detta försvårar 
möjligheterna för avstyckning. Det finns två fastigheter i området 
som inte är bebyggda vilket till viss del beror på att det är 
svårigheter att angöra fastigheterna. 

Sibble

Området var från början ett fritidshusområde som successivt 
har börjat permanentats. Bebyggelsen ligger till stora delar i en 
södersluttning. Detaljplanen medger fastigheter med lägsta storlek 
på 2000m² där byggnadsarean totalt får vara högst 250m². 
24 fastigheter inom detaljplanelagt område är större än 4000m².

Eldtomta

Området är mer utspritt, från Eldtomta strand i söder med cirka nio 
fastigheter och nio fastigheter i södra delen av Fromtorpsvägen vid 
Eldtomta handel. Storleken på fastigheterna varierar mellan 3000m² 
och 5000m² i Eldtomta strand och 2000-3500m² vid Eldtomta 
handel.



Utsikt Kaggfjärden från Kagghamra
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Naturmiljö och lanskapsbild
Kagghamra

Kagghamra är uppdelat i två områden, norr och söder om väg 570. 
Båda områdena ligger i kuperad mark med branta sluttningar, vilket 
medför att människor med begränsad rörlighet kan ha svårt för att ta 
sig fram i området. Mellan tomterna är det skog, främst lövskog med 
inslag av tall. 

Södra området avslutas med en brant slänt ner till Kaggfjärden i 
väster. I östra delen avgränsas området av odlad åkermark. I norra 
delen avgränsas området av en brant i väster och nedanför den  
sträcker sig Sörmlandsleden. I öster mynnar området ut i skog.

Sibble

 I södra delarna, närmast Kaggfjärden, är det mestadels 
jordbruksmark och stora strövområden, strand och hav med 
möjlighet till bad, båt och fi ske. Närmast stranden är marken sank. I 
övrigt fi nns mycket skog, främst lövträd. 

Eldtomta

Eldtomta består av två delar, en del vid Eldtomta handel och en 
del vid Eldtomta strand. Runt dessa mindre områden är det främst 
jordbruksmark. 



Område markerat med blå skraffering ligger 3,0 meter över Östersjöns medelvat-
tennivå

Eldtomta strand till vänster och Grödinge båtklubb till höger i bild

Kaggfjärden

         14 kagghamra sibble eldtomta - områdesförutsättningar

Vattenområden
Hela planområdet ligger vid Kaggfjärden, som är en del av 
Östersjön. 

Kagghamra

I Kagghamra fi nns ett hamnområde som ägs och sköts av en 
hamnförening i Kagghamra. Söder om hamnområdet fi nns även en 
badplats.

Sibble

En gemensam småbåtshamn fi nns vid Skogsudd. Det fi nns även en 
del enskilda bryggor. I den gällande detaljplanen fi nns det ett område 
som möjliggör för mindre bryggor, båthus och dylikt. En mindre del 
av området ligger lågt i förhållande till Östersjöns medelvattennivå.

Eldtomta

Vid Eldtomta strand fi nns ett hamnområde som Botkyrka kommun 
äger. I gällande detaljplan fi nns det tre områden, ett större och två 
mindre, där vattenområde får överbyggas. Eldtomta strand ligger 
lågt i förhållande till Östersjöns medelvattennivå. Osäkerheten om 
hur mycket vattenytan kommer att höjas i detta område är ganska 
stor. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer Östersjöns 
vattenyta att höjas under kommande decennier. Vid anläggning 
av nya bostäder ska de ligga minst 3,0 meter över Östersjöns 
medelvattennivå (+2,65 RH00) enligt klimatstrategi för Botkyrka 
kommun (maj 2009).



Strandskydd blåmarkerat
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Strandskydd
Kagghamra 

I väster mot Kaggfjärden är det generellt strandskydd på 100 meter. 
Före 1975 upphörde strandskyddet automatiskt när en detaljplan 
(då stads- eller byggnadsplan) fastställdes av länsstyrelsen. Detta 
innebär att gällande detaljplanen inte omfattas av strandskydd på 
kvartersmark.

Sibble

I stora delar är strandskyddet utökat till 300 meter och för en mindre 
sträcka gäller generellt strandskydd på 100 meter. Strandskyddet är 
upphävt inom den detaljplanelagda kvartersmarken.

kagghamra sibble eldtomta - områdesförutsättningar

Eldtomta

För området närmast Kaggfjärden gäller 300 meter strandskydd.

Kommunal Service
I Sibble ligger Olberga skola som är en förskola. Närmaste 
grundskola är i Malmsjö skola i Vårsta.

Service
Närmsta livsmedelsbutik fi nns i Vårsta. I Eldtomta handel fi nns ett 
café. 

Kulturmiljö och fornlämningar
Kagghamra tomtområdes historia

Området är beläget på södra delen av den höjdsträckning som 
ligger mellan Grödinges två markanta nord-sydliga sprickdalar. 
Terrängen är kuperad och bergbunden och det har inte lockat 
forntidens människor att bosätta sig här. Men eftersom området är 
högt beläget steg det upp ur havet redan under tidig stenålder. Det 
är därför möjligt att här fi nns boplatslämningar från denna tid men 
ännu är någon sådan inte upptäckt. Även från perioderna bronsålder 
och äldre järnålder saknar planområdet kända fornlämningar. Från 
yngre järnålder/vikingatid fi nns lämningar i planområdets närhet. 
På ett berg i dalgången västerut ligger två fornborgar och i södra 
delen av området fi nns lämningar av två äldre gårdar, Trulltorp och 
Brubbhamra. Båda har upphört som egna gårdar, troligen redan 
på 1600-talet, och hör numera till Kagghamra. Intill Brubbhamras 
gårdstomt fi nns två vikingatida gravfält vilket visar att gården 
är förhistorisk. Hela södra delen av Kagghamra tomtområde har 
tillhört Kagghamra gård. Här ligger också de till gården tillhörande 
torpen Jakobsberg och Nyboda. De fi nns fortfarande kvar, men nu 
integrerade som fritidshus i detaljplanen från 1961.



Fornminnen markerat med ljusröd

Kaggfjärden
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Sibbles historia

Sibble ligger i en sydostsluttning ut mot Kaggfjärden. Områdets 
högsta punkt är Hammaren, vars topp är belägen ca 65 m över 
havsytan. Det innebär att denna plats stack upp över havsytan som 
en liten ö för ca 7000 år sedan. Möjligen har någon stenåldersfi skare 
tillfälligt landstigit här på den tiden men det har vi inga bevis för. De 
äldsta bevisen för att människor uppehållit sig i Sibble är några 5000 
år gamla stenyxor som hittats på 30 metersnivån i området. Om det 
är spår av en permanent bosättning eller ett tillfälligt besök är inte 
undersökt, men fyndplatsen vid den dåtida havsstranden ser ut att 
kunna vara en lämplig boplats. 

kagghamra sibble eldtomta - områdesförutsättningar

Det är först under bronsåldern (ca 1000 f. Kr.) som det fanns 
en permanent befolkning i området. Gravrösena (Raä 148:1) på 
toppen av Hammaren, hällristningarna (Raä 128:2) vid Enbacken 
och ett fynd med bronsföremål är tydliga bevis för att det legat en 
bronsåldersgård någonstans i området Sibble-Snäckstavik. Om man 
studerar Sibbles fornlämningar ser man att bosättningen fortsatt 
under hela järnåldern. Vid periodens slut och under vikingatiden (ca 
1000 e. Kr.) bestod Sibble av två gårdar, Sibble och Olberga. Vid 
båda gårdstomterna ligger gravfält med typiskt vikingstida utseende. 
Olbergas gravfält (Raä 131:1) ligger i den så kallade Fornkullen 
intill Olberga skola. Det exakta läget för gården är inte känt men den 
har troligen legat i närheten av Olberga skola. Däremot visar äldre 
kartor var Sibble gård har legat. Det är i korsningen Sibblevägen/
Sibble backe. Gården har haft två gravfält, ett (Raä 145:1) österut på 
Hammarens sluttning ner mot Sibblevägen och ett mindre gravfält 
(Raä 139:1) nere vid den dåtida stranden. I en grav nära gårdstomten 
fann man förra seklet den så kallade Sibblekvinnan, ett silversmycke 
föreställande en kvinnofi gur i fotsida kläder.

Sibble och Olberga fanns kvar som självständiga gårdar fram 
till 1800-talet då de inköptes av Viad och blev underlydande till 
denna gård. I området fanns på 1800-talet fl era torpstugor. Det var 
Enbacken, Sibblelund, Annelöt, Friskopps och Sjöstugan. Flera 
av dessa fi nns fortfarande kvar fast i ombyggt skick. På 1920-talet 
började man stycka upp Sibbleområdet för fritidsboende.

Om nya fornlämningar påträffas ska det enligt lag anmälas till 
Länsstyrelsen.



väg 570

väg 569

Radon - Kagghamra Radon - Sibble Radon - Eldtomta

Eldtomta handel

Eldtomta strand

väg 569

väg 570

17

Radon
Radon förekommer i områdena från lågriskområde till 
högriskområde. Lokala variationer kan förekomma. Mätning bör 
göras innan nybyggnation. I både Kagghamra och Sibble är det 
främst normalriskområde och delvis lokalt högriskområde för radon. 
I Eldtomta är det lågriskområde för radon utom vid hamnen där det 
är högriskområde. I Sibble är det fl era av de enskilda vattentäkterna 
där radonhalter överstiger riktvärdet för tjänligt med anmärkning.

Geologi
Enligt det översiktliga geologiska kartbladet utgörs marken 
mestadels av berg i dagen samt sandig morän i Kagghamra och i 
större delen i Sibble av glaciallera. Eldtomta strand är det främst 
postglacial lera och i Eldtomta handel postglacial grovlera och 
postglacial lera.

kagghamra sibble eldtomta - områdesförutsättningar

Trafik och vägar
Kagghamra

Genom Kagghamra i väst- östlig riktning sträcker sig väg 570. 
Kagghamra nås från väg 570, antingen via väg 569 från väst eller 
från väg 225 i öst. Vägarna i området är enskilda/samfällda och sköts 
genom en vägförening.  

Sibble

I västra kanten av Sibble sträcker 
sig väg 569. Vägarna i området är 
enskilda/samfällda och sköts genom 
fl era olika vägföreningar.  



Busshållplats i Sibble

väg 569

väg 570

Trafi kverketsväg markerat med brun och de enskilda vägarna i de respektive 
områdena markerat med gul

Kaggfjärden

         18

Eldtomta 

Eldtomta handel ligger direkt väster om väg 569. Från väg 569 
sträcker sig en väg söderut till Eldtomta strand. Vägarna i området är 
enskilda/samfällda och sköts genom en vägförening.  

Kollektivtrafik 
En busslinje går längs väg 569 med hållplatser i norra och 
södra Sibble samt vid Eldtomta handel. För Kagghamra ligger 
närmstaste hållplats antingen vid väg 569 eller vid Nynäsvägen, 
cirka 1,5 kilometer från området. Kollektivtrafi ken går med låg 

frekvens (ca 1 gång/90 min), vilket bidrar till att många åker bil 
till infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. I dagens läge ligger 
beläggningsgraden på 100% på samtliga parkeringar.

Gång- och cykeltrafik
Det fi nns inga separata gång- och cykelbanor till eller inom 
områdena. 

kagghamra sibble eldtomta - områdesförutsättningar



Kommunala anslutningar i Eldtomta
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Buller
Riktvärdena utomhus vid fasad samt rekreationsytor i tät bebyggelse 
är 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och70 dB(A) maxnivå. Enligt en 
kartläggning från 2006 överskreds maximala nivåerna vid  fasad för 
en del bostäder längs med väg 569 i Sibble och Eldtomta. 

Värme
Fjärrvärme fi nns inte utbyggt i områdena. Husen värms upp genom 
olika enskilda anläggningar. 

Vatten och avlopp 
Kagghamra

I Kagghamra fi nns varken kommunalt vatten eller avlopp. De 
enskilda avloppen består av många olika lösningar. Bad-, disk- och 
tvättvatten avleds idag till stenkistor, infi ltrationer, markbäddar eller 
slutna tankar. Det fi nns risk för vattenbrist och saltvatteninträngning 
när vatten transporteras bort från området. Toaletterna består till 
exempel av torrtoaletter, förmultningstoaletter eller vattentoaletter 
anslutna till infi ltration eller sluten tank. 
Sibble

Sibble är anslutet till kommunalt avlopp men inte till kommunalt 
vatten.

Eldtomta

En del av fastigheterna för Eldtomta har redan kommunalt vatten 
och/eller avlopp. En fastighet är ansluten till kommunalt vatten, tre 
fastigheter till avlopp och två fastigheter har både kommunalt vatten 
och avlopp. 

Blå - kommunalt vatten
Orange - kommunalt avlopp
Grön - kommunalt vatten och avlopp

kagghamra sibble eldtomta - områdesförutsättningar
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VA-kollektiv och Särtaxa 
Bakgrund

I Sverige tillgodoses behovet av vatten- och avloppstjänster i tätorter 
oftast av en allmän anläggning som kommunen ansvarar för. 
VA-verksamheten är ett monopol och kunderna kan inte välja vem 
som ska leverera vattentjänster, utan det fi nns bara en leverantör. 
VA-verksamheten lyder därför under en speciallagstiftning. Denna 
lagsstiftning reglerar bland annat prissättningen.

En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens 
självkostnadsbegrepp. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet 
(fastighetsägarna som är anslutna till den allmänna anläggningen) 
är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de 
levererade tjänsterna. Det är fullt tillåtet att skjuta till pengar till 
VA-verksamheten (t ex skattemedel) men det är inte tillåtet för VA-
verksamheten att skjuta till medel till annan verksamhet.

Den första januari 2007 trädde ”Lagen om allmänna vattentjänster” 
i kraft. Lagen är en uppdatering av 1970 års VA-lag. En nyhet är att 
lagen nu reglerar att den ekonomiska redovisningen ska ske särskilt 
för VA-verksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av den 
information, som krävs för att kontrollera om de avgifter som tas ut 
är korrekta.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befi ntlig eller blivande bebyggelse, ska 
kommunen: 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas.
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet fi nns kvar, 
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän vatten- och
avloppsanläggning.

Verksamhetsområde är det område där kommunen bestämmer vad 
som ska fi nnas till respektive fastighet som vatten, dagvatten och 
spillvatten.

kagghamra sibble eldtomta - områdesförutsättningar
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Programområdesgräns

Kraftledning

Fornlämningar

Naturvärdesområden klass 4

Naturvärdesområden klass 3

Riksintresse

Lågt liggande område

Strandskydd

Förtätning

Kaggfjärden

Sibble

Kagghamra

Eldtomta handel

Väg 569

Kaggfjärden

Eldtomta strand

väg 570
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Markanvändning
Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp görs för att förbättra 
miljön och hälsan. För att hålla kostnaderna nere för de boende i 
programområdet har möjligheten till att förtäta områdena utretts. 
Kostnaden kan då slås ut på fl er fastigheter i programområdet. En 
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Riktlinjer och förutsättningar för kommande detaljplanearbete

förutsättning vid förtätning är att behålla den befi ntliga karaktären i 
områdena. Förtätningen begränsas av vad befi ntligt gatunät klarar, 
topografi n, fornlämningar, lågt liggande områden, strandskydd 
med mera. Efter dessa avvägande kan det bildas cirka 75-80 nya 
fastigheter i programområdet. 



väg 570

Kagghamra

Skördevägen

Kaggvägen
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Möjliga förtätningar i Kagghamra, markerat med lila
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Kagghamra

De fl esta fastigheterna i området har en minsta tomtstorlek på cirka 
2000m². Att minska minsta tomtstorlek för att på så sätt få fram 
nya fastigheter genom styckning bedöms inte lämpligt eftersom 
topografi n i området är väldigt kuperad, vilket ofta gör det svårt 
att angöra och att placera nya huvudbyggnader i området. På ny 
kvartersmark inom området kan annan fastighetsstorlek prövas.

Kvartersmarken föreslås istället utvidgas genom att ta delar av 
parkmarken i anspråk där det är lämpligt. Förtätning av Kagghamra 
begränsas främst av topografi n och fornlämningar. Delar av de 
gröna kilar som fi nns genom området kommer att bevaras så att 
möjligheten att röra sig i och genom området fi nns kvar. Med en 
förtätning inom området möjliggörs det för cirka 30 nya fastigheter 
på befi ntlig parkmark. Med denna förtätning behöver inga nya 
vägdragningar göras utan befi ntligt vägnät kan användas. Allmän 
platsmark tas i anspråk för förtätning av ny bebyggelse, vilket 
innebär att 113§ BL förordnande behöver upphävas. 

I den östra delen av väg 570 vid Dalsta möjliggörs för nya 
fastigheter. Här kan det bli aktuellt att samordna utfarterna till väg 
570. Strax norr om föreslagna tomter sträcker sig en bäck. 

För den norra och södra delen krävs nya detaljplaner för att 
möjliggöra förtätning och för Dalsta krävs en ny detaljplan 
för ny bebyggelse. För de nya fastigheterna föreslås en minsta 
fastighetsarea på cirka 1500m². Antalet lämpliga nya fastigheter 
kommer prövas och utredas mer i detaljplaneskedet.

I gällande detaljplan får huvudbyggnaden ha en maximal 
byggnadsarea på 80m². Vid ny planläggning görs en prövning med 
möjlighet till viss utökning av byggnadsarean för huvudbyggnaden. 



Sibblevägen

Annelötsvägen

Sibble

Väg 569

Möjliga förtätningar i Sibble, markerat med lila

         24

Sibble

Utbyggnad av Sibble begränsas främst av strandskydd, riksintresse, 
fornlämningar, naturklassad jordbruksmark och befi ntligt vägnät. 
I den gällande detaljplanen är den minsta tomtstorleken 2000m², 
vilket den föreslås att fortsätta vara. I området är det fl era fastigheter 
som är större än 4000m², om de fastigheterna delas skulle det 
innebära en ökning med cirka 30 nya fastigheter.

I befi ntlig detaljplan fi nns det en bestämmelse som styr antalet 
fastigheter per kvarter. Genom att ta bort denna bestämmelse 
möjliggörs det för styckning av de fastigheter som är större 
än 4000m². Den byggnadsarea på 250m² som tillåts i gällande 
detaljplan kräver stora fastigheter för att områdets karaktär ska 
bevaras.

I norra delen av Sibble fi nns det även möjlighet att bilda 2-3 nya 
fastigheter norr om gällande detaljplan i lämpligt läge. Området 
är inte detaljplanelagt idag och behöver då detaljplaneläggas för 
att kunna medge ny bebyggelse. Antalet lämpliga nya fastigheter 
kommer prövas och utredas mer i detaljplaneskedet.

kagghamra sibble eldtomta - riktlinjer och förutsättningar för kommande detaljplanearbete
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Eldtomta

I Eldtomta är förtätningsmöjligheterna väldigt begränsade, eftersom 
största delen av Eldtomta strand ligger mindre än 3 meter över 
Östersjöns medelvattennivå, och inom den gränsen ska ingen ny 
bebyggelse planläggas enligt klimatstrategin. Området begränsas 
även av strandskydd och naturklassad jordbruksmark.

Möjlighet fi nns till att cirka 5-6 nya fastigheter förläggs på 
jordbruksmark vid Eldtomta handel. De befi ntliga fastigheterna har 
en tomtstorlek på mellan 1500m²-3500m². De nya fastigherna bör få 
en minsta tomtstorlek på cirka 1500-2000m². Antalet lämpliga nya 
fastigheter kommer prövas och utredas mer i detaljplaneskedet.  
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Landskapsbild
Bebyggelsen blir tätare i östra Kagghamra och Sibble jämfört med 
idag. Viss förändring av landskapsbilden vid Eldtomta med de nya 
fastigheterna på befi ntlig jordbruksmark.

Strandskydd 
Delar av områdena ligger inom strandskyddat område och är av 
intresse för naturskyddet och djurlivet vilket måste beaktas vid 
eventuellt upprättande av nya detaljplaner. Vid framtagande av 
ny detaljplan återinförs strandskyddet och ett upphävande måste 
kunna motiveras utifrån de särskilda skälen.

Trafik och vägar
Kommunen föreslår att vägarna fortsatt ska skötas av de olika 
samfälligheterna med enskilt huvudmannaskap. Detta för att hålla 
nere kostnaderna för de boende i områdena. Kommunen bedömer 
att vägnätet klarar en begränsad förtätning.

Följande förslag rör vägföreningarna och inget som kommunen 
ansvarar över. Mötesplatser bör anläggas där siktförhållanden är 
dåliga samt där vägarna är trånga (mindre än 5 meter bred väg).  
Detta kan eventuellt kräva en omprövning av anläggningsbeslutet 
hos Lantmäteriet. Infarter från huvudvägen till bostadsområdena 
bör göras mer tydliga och det bör rensas upp bland träd och 
buskage. I det fortsatta planarbetet ses de befi ntliga vägområdena 
över.

Angöringen till de olika områdena sker via Trafi kverkets vägar. 
Diskussioner med Trafi kverket kommer att ske under det fortsatta 
planarbetet.
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Kollektivtrafik
Kommunen är positiv till en ökad turtäthet till Grödingeområdet, 
eftersom detta kommer att bidra till att fl er väljer att resa kollektivt. 
Fortsatta diskussioner kommer att föras med SL.

Dagvatten
Dagvatten ska tas om hand lokalt (LOD) enligt kommunens 
dagvattenstrategi. Diken och lutningen på vägarna bör ses över så att 
dikena klarar avrinningen från vägarna. 

VA-Utbyggnad
Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning ska tillgodose ändamål av 
stadigvarande betydelse för de fastigheter som har andelar i 
anläggningen. Gemensamhetsanläggningen ska vara av väsentlig 
betydelse för de fastigheter som ska vara med. De ekonomiska 
fördelarna, eller andra fördelar, av anläggningen ska överväga de 
kostnader och andra olägenheter som anläggningen medför. 

Förvaltning av samfälligheter

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, 
exempelvis gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter 
som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar 
i samfällighetsföreningen. En samfällighetsförening är en 
juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan 
förvärva rättigheter och skyldigheter samt träffa avtal och ingå 
andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av 
samfälligheter. Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår 
av dess stadgar som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut 
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som lantmäterimyndigheten fattat. En samfällighetsförening 
har en utsedd styrelse som sköter den löpande förvaltningen. 
Om en samfällighetsförening inte bildas sköts förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningen genom så kallad delägarförvaltning. 
Detta innebär att samtliga delägare måste vara delaktiga och överens 
gällande samtliga beslut.

Rödlinje – Endast spillvatten
Orangelinje – Vatten och spillvatten

Blålinje –  Vatten 
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Motivering till enskilt huvudmannaskap
Enskilt huvudmannaskap innebär att det är de boende som bekostar 
och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att det är kommunen som 
ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av allmänna platser.  
Kommunen kan då ta ut gatukostnader av de boende i samband med 
utbyggnad av vägar. 

Konsekvenserna vid kommunalt eller enskilt huvudmannaskap 
skiljer sig åt både ekonomiskt och praktiskt. Målet är dock alltid att 
skapa hållbara och väl fungerande lösningar.

Enligt 4 kap 7§ Plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman 
för allmänna platser. Kommunen får dock om det fi nns särskilda skäl 
för det, i detaljplanen bestämma att kommunen inte ska vara huvud-
man för en eller fl era allmänna platser.

Vägar

•  Områdenas befi ntliga karaktär bevaras.

•  I områdena fi nns idag fungerande vägföreningar. Genom 
vägföreningen har de boende stor möjlighet att påverka 
väghållningen i sin närmiljö. 

•  Vägarna i områdena är idag enskilda och föreslås fortsätta vara 
det. 

Nästa steg
I Kagghamra kan det bli aktuellt med 1-2 nya detaljplaner som 
ersätter två befi ntliga detaljplaner. I Dalsta 1 ny detaljplan. De två 
detaljplaneprocessen kan ske parallellt.

I Sibble är det aktuellt med ett tillägg till detaljplanen där 
bestämmelsen för begränsning av antalet tomter inom varje 
kvarter stryks. Detta görs genom ett tillägg till befi ntlig detaljplan 
och hanteras med ett enkelt planförfarande. 

Vid Eldtomta handel kan det bli aktuellt med en ny detaljplan för 
att kunna möjligöra nya fastigheter. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp sker efter att 
detaljplanerna vunnit laga kraft. Utbyggnad av ledningen från 
Vårsta beräknas börja under 2014. Färdigt utbyggt vatten- och 
avlopp i  Kagghamra, Sibble och Eldtomta beräknas till 2016.

kagghamra sibble eldtomta - riktlinjer och förutsättningar för kommande detaljplanearbete
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Förutsättningar

Plangräns

Kraftledning

Fornlämningar

Naturvärdesområden klass 1

Naturvärdesområden klass 1

Riksintresse för kulturmiljövård

3,0m över Östersjöns medelvattennivå

Strandskydd 



 

Jordartskarta

Plangräns

Berg i dagen

Glacial lera

Gyttja, torv, kärr, mosse

Isälvssediment

Morän, sandig

Postglacial grovsilt

Postglacial lera

Postglacialt Sand o Grus

Svallsediment sand

Svämsediment

Sankmark normal



 

Föreslagen markanvändning

Plangräns

Kraftledning

Fornlämningar

Naturvärdesområden klass 1

Naturvärdesområden klass 1

Riksintresse för kulturmiljövård

3,0m över Östersjöns medelvattenniv

Strandskydd 

Möjlig förtätning
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Sammanfattning
Sammantaget bedöms programmets genomförande inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen baseras på den tillkommande bebyggelsen inom 
programområdet samt ledningsdragningar inom de tre områdena.

De stora fördelarna med framdragningen av vatten och avlopp är förbättringen av miljön 
i och omkring området, med minskat näringsläckage och bättre dricksvattenkvalité för 
de boende.

Nackdelarna är att man kommer att ta jordbruksmark och naturmark i anspråk både för 
ny bebyggelse och ledningsdragning och att det antas öka personbilstransporterna till 
och från området.

Programmet har tagit fram förslag på var förtätningar kan vara lämpliga, i det fortsatta 
detaljplanearbetet behöver placeringarna granskas mer noggrant.
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Behovsbedömning för Kagghamra, Sibble och 

Eldtomta

Bakgrund
Detaljplaneprogram för utvecklingen av Kagghamra, Sibble och Eldtomta har påbörjats 
efter att Botkyrka kommun fattat beslut om att ansluta kommunalt vatten och avlopp till 
Kagghamra och kommunalt vatten till Sibble. Programmet har som huvudsakligt syfte 
att förbättra miljön och hälsan i området i och med en kommunal anslutning. I samband 
med arbetet vill kommunen även se över möjligheterna till ytterligare bebyggelse inom 
programområdet. 

Programmet ska klargöra förutsättningarna för:
� Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp
� Riktlinjer för detaljplanearbetet avseende bebyggelseutveckling.

Bebyggelseutvecklingen är inom det defi nierade programområdet och utbyggnaden av 
vatten- och avloppsnätet kommer även att påverka omkringliggande fastigheter eftersom 
huvudtunneln ligger långt utanför programområdet.

I en behovsbedömning använder kommunen tillgängligt kunskapsunderlag om platsens 
miljöförutsättningar och motiverar ett ställningstagande för om planen eller programmet 
kan förväntas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om ställningstagandet är 
att planen eller programmet medför en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
påbörjas enligt 6 kap miljöbalken. Med miljöbedömning menas att man gör en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till planen eller programmet och samråder om dess 
innehåll. Syftet med miljöbedömning är att ”integrera miljöaspekter i programmet så att 
en hållbar utveckling främjas”.
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Platsen
Programområdet ligger i Grödinge och innefattar Kagghamra, Sibble och Eldtomta, tre 
områden med lite olika förutsättningar. Nedan redovisas förutsättningarna i respektive 
område.

Kagghamra
Kagghamra är ett fritidshusområde med 194 fastigheter. Idag bebos ungefär sextio 
procent av fastigheterna året runt.

Sibble
Sibble har redan idag kommunalt avlopp. Vatten tillhandahålls genom enskilda 
vattentäkter. 

Eldtomta
Eldtomta kan delas upp i två separata områden, dels Eldtomta strand som är nio 
fastigheter som ligger längs med Östersjön och dels Fromtorpsvägen som går in från 
väg 569 vid Eldtomta Handel (nio fastigheter).

Sibble

Eldtomta 
strand

Kagghamra

Kaggham
ra

ån

Eldtomta 
handel
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Mark

Kagghamra
Marken i Kagghamra består mestadels av berg i dagen och till viss del av sandig morän. 
Det är normalriskområde och lokalt högriskområde för radon. Kagghamra småbåtshamn 
på fastighet Kagghamra 2:1 fi nns med som eventuell förorenad mark.

Sibble
Jordarterna i Sibble är framförallt glacial lera och en del sandig morän. Radonrisen är 
normal och hög. Det fi nns inga kända markföroreningar.

Eldtomta
Området runt Eldtomta Handel och Eldtomta strand består av lera och vid Grödinge 
Båtklubb av isälvssediment. Radonrisken är låg i Eldtomta strand, hög vid båtklubben 
och låg till normal vid Eldtomta Handel. På fastigheten Eldtomta 4:1 har det tidigare 
legat en bensinstation. Upptagning av cisternen gjordes under 2004. Saneringen av 
platsen är klar och avslutad.

Det har legat en kommunal avfallsdeponi för deponering av hushållsavfall på 
fastigheten Eldtomta 2:12, Grödinge Båtklubb. Det saknas vidare utredningar och 
fastigheten fi nns med som en potentiell föroreningskälla.

Vatten
Dagvatten tas omhand lokalt på de egna fastigheterna.

Kagghamra
Kagghamra fritidshusområde ligger i Kagghamraåns avrinningsområde. Denna 
å betraktas som riksintresse för naturvården och är känslig för näringsämnen. 
Fastigheterna har enskilda avlopp och vattentäkter. En del av de enskilda avlopp som 
fi nns i Kagghamra bidrar till näringstillförseln i Kagghamraån. Övriga enskilda avlopp 
bidrar till övergödningen av Östersjön. Hela området består till stor del av berg i dagen, 
där det är svårt eller ibland omöjligt att göra funktionella enskilda avloppsanläggningar. 
Det fi nns ett fl ertal fastigheter som har allt eller delar av avloppsvattnet till slutna tankar, 
vilket leder till att vatten transporteras bort från området. Det kan i förlängningen leda 
till saltvatteninträngning och sinande brunnar.

Järnhalten i de enskilda vattentäkterna i området visar på höga halter. Järn medför 
utfällningar, missfärgning och smak. Det fi nns risk för igensatta ledningar och skador på 
textilier.
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Sibble
Avloppsvatten från befi ntlig bebyggelse i Sibble avleds i huvudsak till Himmerfjärds-
verket. Dricksvatten tas upp i egna eller gemensamma vattentäkter och avloppsvattnet 
avleds sedan till reningsverket, vilket medför att man hela tiden för bort vatten från 
området. Flera av de enskilda vattentäkterna har järn och radonhalter som överstiger 
riktvärdet för tjänligt med anmärkning.

Eldtomta
Vid Eldtomta Handel fi nns det både kommunala vatten- och avloppsanslutningar och 
enskilda anläggningar.

Eldtomta strand har enskilda avlopp och vattentäkter. Flera avlopp behöver förbättras 
och det råder saltvatteninträngning i några vattentäkter. Eldtomta strand ligger lågt i 
förhållande till Östersjöns medelmarknivå, vilket gör det svårt att förbättra de enskilda 
avloppen. 

I Eldtomta förekommer höga halter av sulfat, järn, mangan och radon i de enskilda 
vattentäkterna. Sulfathalten kan påskynda korrosionsangrepp och mangan kan ge 
utfällningar i vattenledningarna.

Rekreation och friluftsliv
Runt och inom de tre områdena fi nns strövområden för allmänheten. Norr om 
Kagghamra går Sörmlandsleden. I Sibble fi nns bad- och båtbryggor invid stranden.

Naturmiljö och landskapsbild
Runt Kagghamra, Sibble och Eldtomta fi nns naturvärdesområden och kulturmiljöer med 
naturvärden. De angränsar både till Kagghamra, Sibble och Eldtomta, men ligger inte 
inom något av de bebyggda delarna. 

Strandskydd råder runt hela Kaggfjärden, det är både generellt (100 meter) och utökat 
(300 meter) strandskydd. Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark.

I alla tre områden fi nns i artdatabanken observationer av rödlistade fågelarter, till 
exempel sånglärka, nötkråka, göktyta och rosenfi nk. Inom Sibble och Kagghamra har 
man på två platser även observerat en rödlistad art av klotgråsuggan, Armadillidium 
opacum. I Kagghamra har observationen gjorts i den gröna kilen i den norra delen av 
Kagghamra, observationerna är dock från 70-talet. I Sibble fi nns även observationer av 
bland annat åkerkulla, hjärtstilla och tovsippa.
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Kagghamra 
Kagghamra är ett kuperat område med branta sluttningar, runt och inom bebyggelsen 
fi nns lövskog med inslag av tall. Från delar av området är det en vidsträckt och 
storslagen utsikt över Kaggfjärden och dess omnejd.

Sibble 
Sibble ligger i en sydostsluttning ut mot Kaggfjärden. I de södra delarna fi nns 
jordbruksmark.

Eldtomta
Runt Eldtomta är det framförallt jordbruksmark. 

Trafik
Genom Kagghamra passerar väg 570 och genom Sibble passerar väg 569. Båda dessa 
vägar är transportleder för farligt gods. Idag fi nns busshållplatser i anslutning till Sibble 
och Eldtomta. Närmaste busshållplats för Kagghamra ligger vid väg 569 eller längs med 
väg 225 till Nynäshamn.

Kulturvärden

Kagghamra
I Kagghamra fi nns det kända fornlämningar i de södra delarna, bland annat lämningar 
av en äldre gård, Trulltorp. I anslutning till bebyggelsen i Kagghamra fi nns ett fl ertal 
fornlämningar. 

Sibble
I Sibble fi nns kända fornlämningar som ligger på de befi ntligt bebyggda fastigheterna 
och inom parkmark. Det är hällristningar vid Enbacken, gravrösen och fl era gravfält.

Buller Luft
Trafi ken på väg 569 medför buller för de fastigheter som ligger längs med vägen i 
Sibble och Eldtomta. Utifrån de beräkningar som fi nns i Bullerkartläggning av Botkyrka 
kommun från 2006 överskrids de maximala nivåerna vid fasaden. Det framgår däremot 
inte var uteplatserna är belägna och om värdet överskrids även där. De ekvivalenta 
nivåerna ligger under riktvärdet.

Inom programområdet överskrids inte miljökvalitetsnormerna för luft.
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Planen
Behovsbedömningen gäller för framdragning av kommunalt vatten och avlopp till 
Kagghamra, Sibble och Eldtomta. Programmet ska se utvecklingsmöjligheterna för de 
tre områdena Kagghamra, Sibble och Eldtomta och därmed eventuellt tillkommande 
bebyggelse. 

Inga stora nya områden tas i anspråk i Kagghamra på grund av de kultur- och 
naturvärden och rekreationsvärden som fi nns i omgivningarna. Alla utsiktsplatser och 
stigar i området ska i möjligaste mån bevaras. Avstyckningar kan ske i anslutning till 
befi ntliga fastigheter och det rör sig om ca 30 nya fastigheter. 

I förslaget fi nns det med att eventuellt bilda fl er fastigheter ned mot Dalsta. Det 
är på befi ntlig jordbruksmark och ligger i anslutning till en bäck som mynnar ut i 
Kagghamraån. 

I Sibble rör det sig om ca 30 nya fastigheter. Avstyckningarna kommer framförallt att 
ske inom befi ntlig kvartersmark och kommer inte att förändra områdets karaktär och 
inte ta nya områden med strandskydd i anspråk. Det fi nns förslag på att bilda 2-3 nya 
fastigheter i norra Sibble på mark som idag består av ung blandskog.

Ingen ny bebyggelse är aktuell i Eldtomta strand. Längs med Fromtorpsvägen vid 
Eldtomta Handel rör det sig om 5-6 nya fastigheter. 

För ytterligare beskrivning och kartmaterial, se bilagorna till planprogrammet.

Påverkan
Mark
En utveckling av områdena kommer inte att påverka de platser som fi nns utpekade som 
eventuellt förorenad mark. Ingen ny bebyggelse kommer att ske inom dessa områden. 
I samband med grävning för kommunalt avlopp till Grödinge Båtklubb behöver 
extra utredning göras för att se deponis belägenhet. I samband med ny bebyggelse 
inom Kagghamra och Sibble måste hänsyn tas till att det är högriskområde för radon. 
Avstyckningsmöjligheterna är begränsade i Kagghamra på grund av att området är 
starkt kuperat och har mycket berg i dagen.

Befi ntlig avfallshantering förväntas inte att förändras i området. Avfallsmängderna 
till närliggande återvinningsstationer kan däremot öka. Idag saknas det en 
återvinningscentral i Grödinge och det bör fi nnas en längs med väg 569. 
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Vatten
Dagvatten ska även i fortsättningen tas omhand lokalt.

Att ansluta programområdet till kommunalt avlopp innebär en klar förbättring för 
miljön i området. Idag leds orenat och bristfälligt renat avloppsvatten ut i Kagghamraån 
och Östersjön, vilket bidrar till övergödningsproblem. 

Flera av de enskilda vattentäkter som fi nns i programområdet är tjänliga med 
anmärkning på grund av bland annat radon, järn och mangan. En anslutning till 
kommunalt vatten skulle förbättra de boendes vattenkvalitet och i förlängningen 
även vara positivt för hälsan. Om man inte förbättrar avloppen i Kagghamra kan fl er 
vattentäkter förorenas av avloppsvatten, vilket kan orsaka hälsoproblem för de boende. I 
Kagghamra transporteras mycket vatten bort från slutna tankar och det fi nns risk för att 
det i förlängningen kan leda till saltvatteninträngning.

I Sibble förs det ständigt bort vatten från området och det är oklart om det kan komma 
att påverka vattenkvalitén och kvantiteten i förlängningen. 

På grund av översvämningsrisken i Eldtomta strand är det inte lämpligt med någon ny 
bebyggelse, eftersom området ligger tre meter under Östersjöns medelnivå.

Buller Luft
Trafi ken kan komma att öka på de anslutande vägarna till och från områdena, vilket kan 
medföra en lokal ökning av utsläpp till luft. Ökningen beror på att fl er bostäder kommer 
att byggas i området. Om trafi ken ökar på väg 569 som går genom Sibble måste det 
tas med i beräkningen hur det påverkar bebyggelsen längs med vägen och eventuellt 
nytillkommande bebyggelse. Vid nybyggnation av bostäder fi nns det riktvärden för 
trafi kbuller som inte bör överskridas. Riktvärdet är 55 dBA ekvivalent nivå utomhus vid 
fasad samt 70 dBA maximal nivå vid uteplats i anslutning till bostaden. 

När kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området kommer det att medföra buller 
och avstängda och uppgrävda vägar under en begränsad tid.

Det kan behövas ett skyddsavstånd från de kraftledningar som fi nns i Kagghamra. 
Tillkommande bebyggelse bör inte placeras inom skyddsavståndet, vilket bör utredas 
vidare i detaljplanearbetet.

Vid nybyggnad i högriskområde för radon ska byggnaderna utföras radonsäkert.
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Rekreation och friluftsliv
Den tillkommande bebyggelsen och ledningsdragningarna bör inte påverka rekreation 
och friluftsliv i någon större utsträckning. Tillgängligheten till naturområdena runt 
bebyggelsen kommer inte förändras med projektet. De befi ntliga stigarna i området 
kommer att bevaras i möjligaste mån och inga grönområden kommer helt att skärmas av 
med ny bebyggelse.

Naturmiljö och landskapsbild
Områden med naturvärden utanför befi ntlig bebyggelse kommer inte att påverkas 
eftersom nytillkommande bebyggelse enbart kommer att ske i anslutning till befi ntlig. 
Ingen ny bebyggelse kommer heller att planeras inom område där strandskyddet inte är 
upphävt sedan tidigare.

Kagghamra
Topografi n i Kagghamra är en begränsande faktor och tillkommande bebyggelse 
behöver anpassas för att smälta in i omgivningen och den naturliga miljön. Delar av 
området syns väl från väg 569. Förtätningar kommer att göras på befi ntlig parkmark, 
men delar av de gröna kilarna kommer att sparas. Ängen vid Skördevägen är kväverik 
och i dagsläget fi nns det inget som tyder på att det fi nns några skyddsvärda arter, 
men det är en plats som bör inventeras innan den tas i anspråk. Inventeringen av den 
rödlistade klotgråsuggan kan bli aktuell eftersom den setts i mitten av den norra delen i 
Kagghamra, den senaste observationen gjordes dock i början på 70-talet. Styckningarna 
bör ske på ett sådant sätt att det inte bildas några barriärer för växt- och djurlivet. 

Det fi nns med som förslag att bilda nya fastigheter i östra Kagghamra ned mot 
Dalsta. Tillkommande bebyggelse kan bli synlig från väg 225 och kan förändra 
landskapsbilden beroende på hur fastigheterna utformas. Det är enbart en smal remsa 
med jordbruksmark mellan vägen och den bäck som mynnar ut i Kagghamraån. Nya 
fastigheter så nära bäckravinen är inte lämpligt. Om området blir aktuellt för förtätning 
behöver det utredas vidare i detaljplanearbetet och då även med aspekten om det är 
lämpligt att ta ytterligare jordbruksmark i anspråk.

Sibble
I Sibble kommer förtätningar att ske på kvartersmark. En del rödlistade örter har 
observerats i Sibble och dessa behöver man eventuellt titta närmare på.

Eldtomta
För att kunna stycka av sex fastigheter i Eldtomta kommer ca 12 000 kvadratmeter 
jordbruksmark att tas i anspråk. Att ta brukbar mark i anspråk är aldrig positivt, 
men placeringen är lämplig intill befi ntlig bebyggelse och närhet till busshållplats. 
Karaktären av landsbygd kommer att bevaras.
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Trafik
Projektet kommer troligen att leda till ökade personbilstransporter. Området ligger så till 
att man kan förvänta sig att många transporterar sig till och från arbetet med personbil. 
För att kunna nyttja kollektivtrafi ken bättre behövs en tätare busstrafi k ut till området 
samt fl er infartsparkeringar i anslutning till pendeltågen.

Väg 569 och 570 är transportleder för farligt gods och där bör inga nya bostäder byggas 
inom ett avstånd på 25 meter från vägen. Detta för att undvika risker förknippade med 
avåkning och kemikalieolyckor. Inom 100 meter från transportled för farligt gods ska 
risksituationen bedömas vid exploatering.

De tunga transporterna med slamsugningsbilar kommer att upphöra till och från 
Kagghamra och Eldtomta strand.

Kulturvärden
Ingen ny bebyggelse kommer att anläggas i och omkring de kända fornlämningarna. I 
samband med styckningar i Sibble behöver det säkerställas.

Motiverat ställningstagande
Sammantaget bedöms programmets genomförande inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen baseras på den tillkommande bebyggelsen inom 
programområdet samt ledningsdragningar inom de tre områdena.

De stora fördelarna med framdragningen av vatten och avlopp är förbättringen av miljön 
i och omkring området, med minskat näringsläckage och bättre dricksvattenkvalité.

Nackdelarna är att man kommer att ta jordbruksmark och naturmark i anspråk både för 
ny bebyggelse och ledningsdragning och att det antas öka personbilstransporterna till 
och från området.

I den fortsatta planprocessen behöver följande aspekter utredas:
� Bullernivåerna längs med väg 569 
� Eventuella naturinventeringar i Kagghamra och Sibble
� Riskbedömning vid trafi kled för farligt gods 
� Eventuellt skyddsavstånd runt kraftledningen i Kagghamra
� Om det är lämpligt att förtäta ett nytt område ned mot Dalsta

Botkyrka kommun behöver arbeta för att åstadkomma fl er infartsparkeringar för att göra 
det enklare att nyttja kollektivtrafi ken för boende inom programområdet.
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I Kagghamra och Eldtomta strand har det under ett fl ertal år varit känt att det fi nns 

enskilda avlopp som inte klarar dagens krav på rening. Om en kommunal anslutning 

inte kommer till stånd, måste avloppsfrågan ändå lösas. Alternativet till kommunal 

anslutning är att varje enskild fastighet ska förbättra sitt avlopp. Det är kostsamt och 

inte alltid möjligt att genomföra på grund av markens beskaffenhet. Att ansluta till 

kommunalt vatten- och avlopp är självklart också en stor investering, en förtätning 

inom planområdet gör att kostnaderna kan slås ut på fl era fastigheter och det kan sänka 

anslutningsavgifterna per fastighet.

Den exakta ledningsdragningen av vatten- och avlopp från huvudtunneln är inte 

fastställd och ingår inte i denna bedömning. Sträckningen kommer att gå utanför 

programområdet och kommer eventuellt att gå igenom områden betydelsefulla ur 

kulturmiljösynpunkt, vilket behöver belysas ytterligare. Det går inte i dagsläget att säga 

om ledningsdragningen kan ge upphov till en betydande miljöpåverkan eller ej. Om 

ledningen någonstans kommer att läggas i vatten måste tillstånd för vattenverksamhet 

sökas hos Länsstyrelsen och det skulle innebära att en miljökonsekvensbeskrivning 

behöver tas fram.
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Tilläggsanslag för inventarier till vård- och omsorgsboen-
det Tornet (KS/2013:746) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föra ytterligare medel, 1 510 000 kr, från tek-
niska nämndens projektmedel till vård- och omsorgsnämndens investerings-
budget 2013 gällande vård- och omsorgsboendet Tornet, projektkod 3308.  
 
Sammanfattning 
Upphandling av inventarier till vård- och omsorgsboende Tornet pågår. 
Kommunstyrelsen beviljade 5 miljoner kr till detta då inventarieteckningen 
inte var klar i samband med delårsrapporten. 
 
I den färdiga förteckningen uppskattades kostnaden till ca 5 miljoner kr. Då 
hade listan bantats till den ram som nämnden hade fått. Det gjordes en risk-
bedömning att fler investeringar kan komma att behövas inom snar framtid. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har kompletterat inventarielistan och äskar 
ytterligare medel för att kunna starta vård- och omsorgsboendet Tornet i 
mars 2014: 
 
10 traverser inklusive 
montering 
 

 
180 000 kr 

24 IT-arbetsplatser och 
AV-utrustning (skri-
vare, projektor o dyl.) 
 

 
400 000 kr 

Trädgårdsmöbler och 
annan trädgårdsutrust-
ning 
 

 
150 000 kr 
 

Markiser till 42 lägen-
heter 
 

750 000 kr 
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SUMMA 1 510 000 kr 
 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-12-10 § 90. 

 
 

  



  PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] 

Vård- och omsorgsnämnden 
 2013-12-10 Dnrvon/2013:135 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 90 
Tornets inventarier (von/2013:135) 

 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar föra yt-
terligare medel, 1 510 tusen kronor, från Tekniska nämndens projektmedel 
till Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget 2013 gällande Tornet, 
projektkod 3308.  
 
Ärendet 
Upphandling av inventarier till vård- och omsorgsboende Tornet pågår. 
Kommunstyrelsen beviljade 5 miljoner kronor till detta då inventarieteck-
ningen inte var klar i samband med delårsrapporten. 
 
I den färdiga förteckningen uppskattades kostnaden till ca 5 miljoner kronor. 
Då hade listan bantats till den ramen som nämnden hade fått. Det gjordes en 
riskbedömning att fler investeringar kan komma att behövas inom snar 
framtid. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har kompletterat inventarielistan och äskar 
ytterligare medel för att kunna starta vård- och omsorgsboendet Tornet i 
mars 2014. 

 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
 2013-10-30 Dnr  von/2013:135 
 

Vård- och omsorgsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 61854 Sms·0708-861155· E-post anne.lundkvist@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Anne Lundkvist 
 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 

Inventarier till Tornet 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar föra yt-
terligare medel, 1 510 tusen kronor, från Tekniska nämndens projektmedel 
till Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget 2013 gällande Tornet, 
projektkod 3308.  
 
Ärendet 
Upphandling av inventarier till vård- och omsorgsboende Tornet pågår. 
Kommunstyrelsen beviljade 5 miljoner kronor till detta då inventarieteck-
ningen inte var klar i samband med delårsrapporten. 
 
I den färdiga förteckningen uppskattades kostnaden till ca 5 miljoner kronor. 
Då hade listan bantats till den ramen som nämnden hade fått. Det gjordes en 
riskbedömning att fler investeringar kan komma att behövas inom snar 
framtid. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har kompletterat inventarielistan och äskar 
ytterligare medel för att kunna starta vård- och omsorgsboendet Tornet i 
mars 2014: 
 
10 traverser inklusive 
montering 
 

 
180 tkr 

24 IT-arbetsplatser och 
AV-utrustning (skri-
vare, projektor o dyl.) 
 

 
400 tkr 

Trädgårdsmöbler och 
annan trädgårdsutrust-
ning 
 

 
150 tkr 
 

Markiser till 42 lägen-
heter 
 

750 tkr 

SUMMA 1 510 tkr 
 
Anne Lundkvist  
Vård- och omsorgschef 
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Hållbarhetsforum och Earth hour 2014 med utvärdering av 
hållbarhetsveckan 2013 (KS/2013:462) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av Hållbarhetsveckan 
2013. 
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genom-
föra Hållbarhetsforum 2014.  
 
Sammanfattning 
Den politiska majoriteten föreslår att Hållbarhetsveckan 2014 byter namn 
till Hållbarhetsforum och att arrangemanget genomförs 8-10 maj.  
 
Temat för årets arrangemang är kommunens sex hållbarhetsutmaningar; 
Botkyrkaborna har arbete, Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrka har 
de bästa skolorna, Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna, Botkyrka-
borna är friska och mår bra och Botkyrkaborna har förtroende för varandra 
och för demokratin. Fyra av sex hållbarhetsutmaningar ska debatteras uti-
från konflikten mellan de tre hållbarhetsprinciperna ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Resterande två utmaningar: Botkyrkaborna har förtro-
ende för varandra och demokratin, samt Botkyrkaborna är friska och mår 
bra, är tvärfrågor – det vill säga skär igenom övriga fyra. Dessutom är det så 
att 2014 är ett ”supervalår” så arrangemanget ska kretsa kring frågor som 
skapar motivation hos invånarna att gå och rösta och där de olika politiska 
skillnaderna och alternativen blir tydliga.  
 
Hållbarhetsveckan - bakgrund  
Botkyrka kommun har sedan 2004 genomfört en årlig miljövecka och sedan 
2005 årliga demokratidagar. 2011 tog kommunstyrelsen beslutet att slå 
samman de båda veckorna till ett gemensamt och årligt återkommande eve-
nemang under namnet Hållbarhetsveckan. 
 
Hållbarhetsveckan 2013 arrangerades mellan den 16-22 september. Evene-
manget var ett samarrangemang mellan Botkyrka kommun, det lokala före-
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ningslivet och andra lokala aktörer. Veckan omfattade totalt 78 program-
punkter på 32 platser i kommunen. 48 aktörer i lokalsamhället fungerade 
som samarrangörer. 
 
Temat för veckan var ”Ett gott liv – ett hållbart liv” och målgruppen var alla 
invånare i Botkyrka. Temat hade dels sin utgångspunkt i arbetet med att 
skapa ett fossilbränslefritt Botkyrka år 2030 och dels i arbetet med att skapa 
ett antiryktesnätverk och en bättre social sammanhållning i kommunen. 
 
För att stimulera föreningarna att arrangera aktiviteter under veckan avsattes 
en del av Hållbarhetsveckans budget åt föreningsstöd. Stödet upplevdes som 
positivt. Stöd erbjöds även förvaltningar som ville delta med ett arrange-
mang under veckan.  
 
Lärdomar av Hållbarhetsveckan 2013 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av Hållbar-
hetsveckan 2013. Några av slutsatserna sammanfattas här. 
 
Målet med Hållbarhetsveckan behöver förtydligas och marknadsföringen 
utvecklas så att evenemanget når fler kommuninvånare samt engagerar fler 
politiker och tjänstemän. Temat för Hållbarhetsveckan måste i ännu högre 
utsträckning knyta an till aktuella och relevanta teman, projekt eller verk-
samheter. 
 
Politikernas närvaro har ökat sedan året innan, vilket är positivt men det 
finns förväntningar från kommuninvånarna att politikerna och tjänstemän-
nen får en mer deltagande roll. Politikens och tjänstemännens närvaro behö-
ver öka ytterligare för att skapa legitimitet och trovärdighet för arrange-
manget.  
 
Trots att föreningar upplevt föreningsstödet i samband med Hållbarhets-
veckan som positivt, har det också funnits kritik mot att det varit för många 
aktiviteter och för få deltagare på de flesta aktiviteter för att kunna motivera 
all den tid som lagts på planering och genomförande av aktiviteterna. Det 
har också funnits kritik om att evenemangen varit för utspridda och osam-
manhängande i fråga om tidpunkt och plats. Det finns önskemål om att akti-
vitetsstödet ska riktas bredare, det vill säga till alla intresserade lokala aktö-
rer, inte enbart till föreningar. 
 
Hållbarhetsforum 2014 – förslag på namnändring 
Den politiska majoriteten föreslår att Hållbarhetsforum 2014 genomförs 
som ett tredagarsevenemang torsdag 8/5–lördag 10/5. Vi minskar antalet ak-
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tiviteter och styr innehållet och aktiviteterna till Botkyrkas sex hållbarhets-
utmaningar. 
 
Den politiska majoriteten föreslår att evenemanget ändrar namn till Hållbar-
hetsforum. Detta mot bakgrund av att Hållbarhetsforum 2014 inte är en 
vecka utan tre dagar.  
 
Supervalåret – förslag på ny inriktning 2014 
2014 års aktiviteter och evenemang ska kretsa kring frågor som har relevans 
för supervalåret 2014, det vill säga frågor som skapar motivation hos invå-
narna att gå och rösta, där de olika politiska skillnaderna och alternativen 
blir tydliga. Varje dag centreras kring hållbarhetsutmaningarna och avslutas 
med en politisk debatt där de politiska alternativen blir tydliga.  
 
Hållbarhetsforum inträffar i nära anslutning till Europaparlamentsvalet och 
den 9 maj är Europadagen. Detta bör spegla hållbarhetsforum. Fyra av 
kommunens sex hållbarhetsutmaningar ska debatteras utifrån konflikten 
mellan de tre hållbarhetsprinciperna ekonomisk, social och ekologisk håll-
barhet. Resterande två hållbarhetsutmaningar: Botkyrkaborna har förtroende 
för varandra och demokratin, samt Botkyrkaborna är friska och mår bra, är 
tvärfrågor – det vill säga skär igenom övriga fyra. Dessa två utmaningar ska 
i stället vara närvarande i övriga fyra debatter för att korsbefrukta de andra 
utmaningarna. Detta kommer att säkras genom att vi ställer anpassade frågor 
till deltagarna i de fyra panelerna samt till de lokala aktörer och förvaltning-
ar som vill genomföra aktiviteter. Förtroende för varandra och demokratin 
är målet med hela upplägget. Det uppnås om vi lyckas med arrangemanget.  
 
Tema och förslag på plats  
Den politiska majoriteten föreslår att Hållbarhetsforum utgår ifrån Tumba så 
att vi har en gemensam mötesplats för Hållbarhetsforum. Det är ett sätt att 
förstärka invånarnas kännedom om arrangemanget och skapa en tydligare 
identitet för arrangemanget.  
 
Politisk debatt och kringaktiviteter 
Inriktningen är att fokusera på den politiska debatten men också att möjlig-
göra en större medverkan från invånare. Kringaktiviteter från föreningar och 
andra lokala aktörer som kopplar till den dagens tema ska göra det intres-
sant/spännande att vara där.  Botkyrkas föreningar och övrigt civilsamhälle 
kommer därmed att få mer riktade förfrågningar om medverkan.  
 
Hållbarhetsforum ska också tydliggöra den gemensamma grund som finns 
över partipolitiska gränser ifråga om mänskliga rättigheter och interkulturell 
samhällsutveckling. 
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Med stöd av Botkyrkas samarbetspartners i kommuner och städer utanför 
Sverige kommer vi att belysa den ”glokala” dimensionen i kommunens ut-
maningar. Det vill säga att våra utmaningar är lokala utmaningar på många 
andra platser. Syftet är att påvisa möjligheterna att utbyta tankar om social 
innovation för hållbar utveckling. 
 
Livestreaming för att nå ut bredare  
Som en särskild insats för att nå ut till fler kommunmedlemmar är förslaget 
att paneldebatterna ska livestreamas. Om möjligt ska det göras mot flera fy-
siska platser i kommunen. 
 
Vi kan också använda livestreaming som främsta verktyg för dialogen kring 
hållbarhetsutmaningarna med ett antal samarbetspartners/kommuner i 
Europa. Detta blir en av kringaktiviteterna.  
 
Avgörande för att livestreaming ska bli bra är att alla platser har en modera-
tor som kan förmedla frågor från medverkande på andra platser än där de-
batten fysiskt äger rum.  
 
Earth Hour – bakgrund 
Lördagen den 29 mars 2014 går Världsnaturfonden WWF:s klimatsatsning 
Earth Hour av stapeln för sjunde året i rad. Den globala klimatmanifestat-
ionen lockar miljontals människor att delta varje år. Tusentals städer i mer 
än 150 länder deltog i 2013 års Earth Hour. Earth Hour är ett tillfälle att 
kommunicera kommunens klimatarbete, engagera det lokala förenings- och 
näringslivet samt kompetensutveckla den interna organisationen i klimatre-
laterade frågor.  
 
Botkyrka kommun har deltagit i uppmärksammandet av Earth Hour sedan 
2010. I samband med 2011 års uppmärksammande gjorde kommunen till-
sammans med Tumba Centrum och Botkyrkabyggen en storsatsning. Akti-
viteterna sträckte sig över en tvåveckorsperiod och omfattade både kommu-
nikativa och interaktiva arrangemang genom ett Klimattorg i Tumba Cent-
rum och Klimatfesten i Hågelby. Aktiviteten som skapade störst mervärde 
var Klimatfesten. 2012 reviderades konceptet. Samarbetet utökades till att 
även inkludera Alby centrum. Fler lokala företag involverades dessutom i 
projektet som sponsorer. Klimataktiviteterna koncentrerades från två veckor 
till en dag i båda centrumanläggningarna. Interna klimatfrukostseminarier 
arrangerades i kommunalhuset och skolan engagerades genom en tävling i 
klimatsmart mat. Klimatfesten i Hågelby fick en tydligare prägel av hållbar-
hetsevenemang och projektet klimatkompenserades.   
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2013 upprepades 2012 års koncept. Fler företag gick in som sponsorer och 
fler föreningar engagerades i arrangemanget. Ett program med klimataktivi-
teter genomfördes i både Alby centrum och Tumba centrum. Arrangemanget 
fick en tydligare lokal prägel och lockade många lokala aktörer att delta 
både med aktiviteter i centrumanläggningarna, i fackeltåget och på klimat-
festen i Hågelby. De interna klimatfrukostarna fick stor uppslutning av 
tjänstemän i kommunalhuset och skoltävlingen utökade sin omfattning till 
fem skolor.  
 
Earth Hour 2014 
Earth Hour är en klimatfest som vuxit fram och bärs fram av ideella organi-
sationer världen över.  Den politiska majoriteten föreslår att uppmärksam-
mandet av Earth Hour 2014 genomförande överlåts till föreningslivet, den 
sociala ekonomin och övriga aktörer i Botkyrka. Den politiska majoritetens 
uppfattning är att Earth Hour-aktiviteterna ska i huvudsak genomföras den 
29 mars. Kommunen ska vara en möjliggörare för Earth Hour och avsätter 
medel så att föreningslivet har möjlighet att ansöka om pengar för att ge-
nomföra Earth Hour-aktiviteter. Kommunen ska också bidra i Earth Hour 
med att släcka ner lampor mm, där det är möjligt.  
 
Intern organisering inom förvaltningsorganisationen 
Hållbarhetforum ska även 2014 vara ett samarbete mellan demokratibered-
ningen och klimat- och planeringsberedningen. Tjänstemannaorganisationen 
organiserar förvaltningsarbetet. 
 
Budget 2014 
Budget för Hållbarhetsforum och Earth hour är 500 000 kronor. 

 
  



Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | 
Bankgiro 624-1061 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutrapport 

Hållbarhetsveckan 2013 
 
Heidi Tüchsen, Kommunledningsförvaltningen 
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Sammanfattning 
Hållbarhetsveckan 2013 arrangerades mellan den 16-22 september. Evenemanget var ett 
samarrangemang mellan Botkyrka kommun, det lokala föreningslivet och andra lokala 
aktörer. Veckan omfattade totalt 78 programpunkter på 32 platser i kommunen. 48 aktörer i 
lokalsamhället fungerade som samarrangörer.  
 
Temat för veckan var ”Ett gott liv – ett hållbart liv” och målgruppen var alla invånare i 
Botkyrka. Temat hade dels sin utgångspunkt i arbetet med att skapa ett fossilbränslefritt 
Botkyrka år 2030 och dels i arbetet med att skapa ett antiryktesnätverk och en bättre social 
sammanhållning i kommunen.  
 
För att stimulera föreningarna att arrangera aktiviteter under veckan avsattes en del av 
Hållbarhetsveckans budget åt föreningsstöd. Stödet upplevdes som positivt. Stöd erbjöds även 
förvaltningar som ville delta med ett arrangemang under veckan. 
 
Parallellt med föreningsaktiviteterna arrangerade således olika förvaltningar ett antal 
aktiviteter såsom Fittja Open, invigning av Hälsans stig, företagsfrukoster, öppet hus med 
ungdomsfullmäktige, teater och konstutställning med Hallunda Daglig verksamhet samt 
aktiviteter på biblioteken i Tumba och Tullinge.  
 
Inför kommande år bör följande beaktas: samarbetet med det lokala föreningslivet bör 
utvecklas men föreningarnas motpresentationer bör bli tydligare. Politikernas närvaro har ökat 
vilket är positivt, men deras och särskilt tjänstemännens närvaro bör öka ytterligare för att 
skapa legitimitet och trovärdighet för arrangemanget. Målet med Hållbarhetsveckan bör 
förtydligas och planeringen och marknadsföringen utvecklas så att veckan engagerar fler 
politiker, tjänstemän och kommunala verksamheter och når fler kommuninvånare. Temat för 
Hållbarhetsveckan bör knyta an till aktuella och relevanta processer, projekt eller 
verksamheter som är i fokus under aktuellt år.  
 
 
Bakgrund 
Botkyrka kommun har sedan 2004 genomfört en årlig miljövecka samt sedan 2005 årliga 
demokratidagar. Arrangemangen har under åren varit relativt omfattande, samtidigt som det 
varit svårt att nå ut till kommunens invånare och locka deltagare och besökare till 
aktiviteterna.  
 
För att på ett bättre sätt samordna kommunens aktiviteter beslutade kommunstyrelsen i 
februari 2011 att slå samman och vidareutveckla miljöveckan och demokratidagarna till ett 
gemensamt och årligen återkommande evenemang i form av en Hållbarhetsvecka.  
 
Anledningarna till detta var flera; behov av ett mer effektivt nyttjande av resurser och tid 
inom tjänstemannaorganisationen, behov av en mer gemensam syn på Botkyrka kommuns 
arbete med hållbar utveckling och behov av ett mer samordnat samarbete med föreningar och 
andra lokala aktörer.  
 
Med utgångspunkt i detta genomfördes i september 2011 den första Hållbarhetsveckan i 
Botkyrka. Arbetet med arrangemanget 2011 var dock något komplext. Eftersom 
kommunstyrelsens beslut fattades så pass sent var planeringen av miljöveckan redan långt 
framskriden och Hållbarhetsveckan blev till stor del en något förändrad variant av tidigare 
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miljöveckor med vissa nya komponenter. Fokus för Hållbarhetsveckan 2011 var därför 
fortfarande traditionella miljörelaterade centrumaktiviteter i Tumba och Hallunda Centrum.  
 
2012 utlystes ett föreningsbidrag på 75 000 för att engagera föreningslivet som samarrangörer 
och ambassadörer för veckan och viktig partner i marknadsföringen. Temat för 2012 års 
Hållbarhetsvecka var ”ungas delaktighet och inflytande” och den primära målgruppen var 
ungdomar mellan 16-25 år i Botkyrka.  
 
2012 års utvärdering och slutrapport av Hållbarhetsveckan landade i stora drag i följande 
slutsatser och rekommendationer:  
 

• Samarbetet med det lokala föreningslivet bör utvecklas. Ökade medel bör kunna 
avsättas för föreningsstödet. Föreningar och övriga samarrangörer bör från början 
involveras mer aktivt i projektplaneringen, särskilt vad gäller tema, målgrupp, 
kommunikation/marknadsföring och utvärdering och uppföljning.  
 

• Föreningarnas motpresentationer bör tydligare definieras. De har en viktig roll som 
ambassadörer och marknadsförare och det bör tydliggöras vad som förväntas ”i utbyte 
mot” aktivitetsstödet. Särskilt fokus bör ligga på att tillsammans med föreningarna 
utarbeta ett system för uppföljning och utvärdering.  
 

• Den interna förankringen bör ske på samma sätt som i år. Ett allmänt brev bör gå ut till 
förvaltningsledningarna och diskussioner om samverkan och synkroninsering av 
pågående processer inom ramen för Hållbarhetsveckan bör ske tidigt.  
 

• Att projektleda och samordna Hållbarhetsveckan tar mycket tid i anspråk. Rimligt med 
tid för projektledning och kommunikationshjälp bör avsättas. Ett strategiskt 
kommunikationsstöd bör kopplas till projektet i ett tidigt skede. Samarbetet med den 
grafiska formgivarbyrån bör inledas tidigt.  
 

• Politikernas närvaro och medverkan i aktiviteterna bör öka för att skapa legitimitet och 
trovärdighet för arrangemanget.  
 

• Temat för Hållbarhetsveckan bör knyta an till aktuella och relevanta processer, projekt 
eller verksamheter som är i fokus lokalt, nationellt eller internationellt under aktuellt 
år. Kanske bör ansvaret för projektledningen med fördel även rotera på 
kommunledningsförvaltningen, eftersom de olika enheterna besitter olika kompetens i 
sakfrågorna.  
 
 

Projektorganisation 
Projektbeställare:  
Sara Wrethed, enhetschef, kommunledningsförvaltningen 
 
Referensgrupp:  
Sara Wrethed, enhetschef, kommunledningsförvaltningen 
Helena Rojas, enhetschef, kommunledningsförvaltningen 
Ann-Christine Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Isgren, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Cecilia Rolf, kommunikatör, kommunledningsförvaltningen 
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Projektledning:  
Heidi Tüchsen, projektsamordnare, kommunledningsförvaltningen 
Vanja Möller, projektledare, kommunledningsförvaltningen 
Rebecka Hagman, projektledare, kommunledningsförvaltningen 
Annika Suhajek, kommunikatör, kommunledningsförvaltningen 
 
Interna samarrangörer  
Sevgi Zengin, kommunledningsförvaltningen  
Eva Hollén, kommunledningsförvaltningen 
Ellen Carlsson, kommunledningsförvaltningen 
Serdar Korkmaz, arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen 
Anna Avilov, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nils Nygren, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Manuel Larsson och Sanna Spar Olivier, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Annika Norin, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Åsa Anderljung, kultur- och fritidsförvaltningen 
Erik Bergström, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mariam Larsson, Botkyrka konsthall, kultur- och fritidsförvaltningen 
Susanne Evert kultur- och fritidsförvaltningen 
Sara Lundblad, kommunledningsförvaltningen  
Karin Skog, kultur- och fritidsförvaltningen 
Lina Berglund, kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
Projektets resultat kontra projektmål 
 
Måluppfyllnad 
Hållbarhetsveckans syfte är att fler i Botkyrka ska få kunskap om och verktyg för att kunna 
leva och verka mer hållbart. För 2013 års Hållbarhetsvecka var temat ”ett gott liv – ett hållbart 
liv” och målgruppen var alla invånare i Botkyrka. 
 
Nyttomål  
För nyttomålens utarbetande och uppföljning ansvarar beställaren. På grund av detta kommer 
nyttomålen inte att analyseras i denna rapport, utan enbart presenteras nedan för att skapa en 
tydligare bild av helheten.  

 Hållbarhetsveckan ska bidra till att fler i Botkyrka kommun får kunskap, verktyg och 
resurser för att kunna agera mer hållbart 
 

 Hållbarhetsveckan ska vara ett sätt att visualisera vad hållbar utveckling innebär i 
praktiken 
 

 Botkyrka ska vara fossilbränslefritt senast 2030 (Botkyrka bidrar inte till 
klimatförändringarna) 
 

 Ökad social sammanhållning mellan kvinnor och män över geografiska, sociala, 
religiösa och etniska gränser (Botkyrkaborna har förtroende för varandra och 
demokratin) 
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Projektmål:  
 
Projektmål 1: Minst 1000 personer ska delta i någon av Hållbarhetsveckans aktiviteter. 
Evenemanget ska locka deltagare från hela kommunen. 
 

Målet uppnåddes med råge. Totalt noterades 4200 personer i de olika aktiviteterna. 

De aktiviteter som lockade flest besökare var:  
• Kulturlördag på Tullinge bibliotek (976 besökare) 
• Invigningen av Hälsans stig (450 besökare) 
• 4H-dag och fredsfest på Hågelby (400 besökare) 
• Fittja Open (300 besökare) 
• Konstutställningen Ostört (250 besökare) 
• Föreningsdag i Hallunda Folkets Hus (150 besökare) 
• Verdandis aktiviteter (160) 
• Eelam Tamiler Unions aktiviteter (140) 
• Assyrien Kulturcenters aktiviteter (92 besökare)  

 
Frågan om Botkyrkaborna känner till Hållbarhetsveckan har inkluderats i årets 
medborgarundersökning. Analysen av denna kommer först att vara klar i slutet av december 
2013.  

Projektmål 2: Hållbarhetsveckan ska erbjuda minst 15 olika programpunkter, varav minst 50 
% är arrangerade av lokala föreningar. 

Projektmålet uppnåddes med råge. Totalt erbjöd Hållbarhetsveckan 78 programpunkter, varav 
52 var unika, på 32 olika platser i kommunen. 28 av dessa arrangerades av lokala föreningar 
(se bilaga 1 för en sammanställning över alla aktiviteterna under Hållbarhetsveckan).  
 
Projektmål 3: Minst 10 föreningar ska nappa på erbjudandet om att ansöka om medel för att 
arrangera en aktivitet under veckan.  

Målet uppfylldes med råge. Totalt ansökte 20 föreningar från hela kommunen om bidrag 
varav 18 ansågs uppfylla kriterierna för att få bidrag. Dessutom tillkom ett antal föreningar, 
organisationer, samhällsentreprenörer och andra aktörer som samarrangörer. Totalt 
engagerade Hållbarhetsveckan 48 samarrangörer (se bilaga 2 för en sammanställning över alla 
samarrangörer). 

Projektmål 4: Tre förvaltningar (utöver klf) ska ha genomfört aktiviteter utifrån temat ”Ett 
gott liv – ett hållbart liv”. 

Målet uppfylldes med råge. Klf och fyra andra förvaltningar: avux, kof, sbf och soc 
genomförde totalt 17 aktiviteter utifrån temat ”Ett gott liv – ett hållbart liv”. 

Projektmål 5: Minst 50 % av deltagarna ska ha fått minst en ny idé om hur de kan agera för 
att skapa förändring i sin vardag eller i lokalsamhället  

Samarrangörerna har uppgett ett totalt antal deltagare på 4200 personer. Antalet botkyrkabor 
som känner till Hållbarhetsveckan och som har besökt någon av aktiviteterna under 
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Hålbarhetsveckan kommer även med i medborgarundersökningen vars resultat väntas i slutet 
av december 2013.  

Mindre än en fjärdedel av samarrangörerna (11 utav 48) har lämnat in totalt 131 
deltagarutvärderingar. Dessa utgör inte ett representativt urval av deltagarna under veckan och 
målet går därför även i år inte att mäta på grund av bristfällig utvärdering. Av de svaren som 
har inkommit framkommer det dock att majoriteten (100 utav 131) fick en ny idé. Dessa idéer 
spänner över hela spektrat från ekologisk till social hållbarhet som temat ”Ett gott liv - ett 
hållbart liv” omfattar. Idéerna omfattar bland annat: att starta studiecirklar för f.d. jugoslaver 
om upplevelsen av migration, att aktivera till samvaro och kunskapsutbyte, att engagera sig, ta 
mer initiativ och ta på sig en ledarroll, att ta hand om sin hälsa och dansa, att konsumera rätt 
och mindre, att förnöjdsamhet är viktigt, att balans och reflektion behövs, att sänka 
temperaturen på kylskåpet och använda mindre el, att återvinna och sortera, att aktivera små 
barn i miljöfrågan, att handla, äta och transportera sig på ett hållbart sätt genom t.ex. att köpa 
ekologiskt, inte äta så mycket kött, bli vegetarian, åka kollektivt, promenera, cykla etc. 
 
Tidplan kontra utfall 
Planeringen av Hållbarhetsveckan inleddes redan i december 2012 men det aktiva arbetet 
påbörjades inte förrän i början av april. Temat hade bestämts redan men definieringen av 
innehållet gjordes först i mitten i maj och alltså relativt sent i processen. Att temat inte var 
helt tydligt från början resulterade i att handläggningen gentemot föreningar och andra 
samarbetspartners blev mer omfattande. 
 
Möjligheten att söka föreningsstöd var välkommet bland föreningarna. Arbetet med att 
handlägga föreningsbidraget och kontakten med föreningarna, utbetala medel, färdigställa 
aktiviteter, program och material innan semestern var dock mycket tidskrävande. Utlysningen 
av föreningsbidraget bör göras tidigare så att det under planeringsarbetet finns tillräckligt med 
utrymme för introduktion av temat hos föreningarna och för den efterföljande 
kommunikationen kring programplaneringen. Det bör tas i beaktning att flera av 
samarrangörerna har svårigheter att ta till sig informationen på svenska och följaktligen bör 
det beräknas extra tid för handläggningen gentemot dessa.  
 
Förutom föreningskontakterna, var kommunikationsarbetet det mest tidskrävande. 
Hållbarhetsveckan är ett kommunikativt komplext och omfattande arrangemang, varför 
kommunikationsplaneringen och kontakten med byrån bör ske tidigt i 
projektplaneringsprocessen. 2013 återanvände projektledningen stora delar av förra årets 
grafiska koncept och kom därför inte i någon större tidsbrist och undvek slarvfelen som 
uppstod 2012. Om det grafiska konceptet ska ändras för framtida veckor bör detta dock tas i 
beaktning vid tidsplaneringen och projektstarten tidigareläggas. Läs mer om 
kommunikationsarbetet i kommande avsnitt.  
 
 
Kostnader, personresurser 
 
Budget 
Hållbarhetsveckan 2013 har haft en total budget på 500 000 kronor. Ingen post i budgeten 
överskreds. De medel som avsattes för kommunikation nyttjades inte fullt ut, och inte heller 
den summa som var avsatt för kommunens aktiviteter. 
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• Projektsamordnare: 120 000 kronor 
• Kommunikation: 61 824 kronor (EO, Ljungbergs, tryckeriet, distribuering av 

affischer, fotograf, dokumentation Fanzingo – film) 
• Kick-off Hållbarhetsveckan: 15 000 kronor  
• Föreningsstöd: 100 000 kronor 
• Antiryktes och re-design-event (klimatmål 2030): 66 500 kronor  
• Inledande samtal på Mångkulturellt centrum: 58 000 kronor 
• Övriga kommunala aktiviteter: 56 000 kronor  
• Övrigt: 2000 kronor 

TOTALT: 479 324 kronor  

Projektledningen rekommenderar att man inför nästa års Hållbarhetsvecka fortsättar med 
samma fördelning av medel för kommunikationen och för förvaltningarna. 
 
 
Personresurser 
2011 lades totalt 1689 tjänstemannatimmar ned på Hållbarhetsveckan. Det motsvarar ungefär 
43 veckors arbetstid för en person. 2012 var antalet tjänstemän som var inblandade i 
Hållbarhetsveckan relativt få och det lades ner totalt 827 tjänstemannatimmar, motsvarande 
cirka 20 veckors heltidsarbete, på Hållbarhetsveckan.  
 
I år lade projektsamordnaren och projektledarna för Hållbarhetsveckan ned totalt 867 timmar 
på projektet. Det motsvarar cirka 21 veckors heltidsarbete.  
Förutom dessa tre har följande personer varit direkt inblandade i planering och genomförande 
av arrangemanget:  
 

• Sara Wrethed, Helena Rojas, Ann-Christine Andersson, Gunilla Isgren, Cecilia Rolf, 
referensgrupp för föreningsstödet (klf, sbf, kof), totalt 21 timmar 

• Annika Suhajek, Cecilia Rolf, strategisk kommunikation och operativ 
kommunikationshjälp (klf), totalt 35 timmar 

• Hediye Güzel, press- och PR-stöd (klf), 2 timmar 
• Ellen Carlsson, näringslivssamordnare (klf), och Erik Bergström (sbf), 

delprojektledare företagsfrukost, totalt 48 timmar 
• Serdar Korkmaz, delprojektledare Academic Power (avux), totalt 5 timmar 
• Anna Avilov, Nils Nygren, Erik Bergström, delprojektledare Invigning av Hälsans stig 

(sbf), totalt 142 timmar 
• Manuel Larsson och Sanna Spar Olivier, delprojektledare Cykelskattjakten (sbf), totalt 

40 timmar. 
• Susanne Evert (kof) och Sara Lundblad (klf), delprojektledare Jämställd idrott, totalt 

40 timmar 
• Annika Norin, delprojektledare svampguidning (sbf), 7 timmar 
• Sevgi Zengin och Eva Hollén, delprojektledare Öppet hus med BUUF (klf), totalt 58 

timmar 
• Åsa Anderljung, delprojektledare kulturvandring, 15 timmar 
• Karin skog, bibliotekarie, delprojektledare Tumba bibliotek (kof), 6 timmar 
• Lina Berglund bibliotekarie, delprojektledare Tullinge bibliotek (kof), 84 timmar 
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Totalt antal tjänstemannatimmar 2013 blir således 1370 timmar. Det motsvarar cirka 35 
veckors heltidsarbete för en person.  Jämfört med förra året är det relativt mycket men då 
måste man ha i åtanke att planeringarbetet var nästan dubbelt så omfattande med totalt 78 
programpunkter och 48 samarrangörer att samordna. Fler förvaltningsaktiviteter har även 
genomförts 2013.  
 
Den totala tiden gäller dock enbart för personer anställda i Botkyrka kommun. Den tid som 
exempelvis de upphandlade företagen EO och Ljungbergs lagt ned ingår inte i totalen.  
 
Från föreningarnas och övriga samarrangörers sida var totalt 270 personer engagerade innan 
och under aktiviteterna. Det går inte att uppskatta den tid som föreningarna och övriga 
samarbetspartners har lagt ned på projektet i form av planering, samordning och efterarbete, 
men om man enbart räknar ihop den tid som aktiviteterna under veckan omfattade innebar 
Hållbarhetsveckan hela 250 samhällsförändrande timmar! 
 
Sammantaget landar tjänstemannatimmarna och föreningstimmarna på 1620 timmar vilket 
motsvarar cirka 41 veckors heltidsarbete.  
 
Det krävs att projektsamordnaren och projektledarna för Hållbarhetsveckan avsätter en 
relativt stor del av sin arbetstid till projektledning. Det är också viktigt att särskild strategisk 
och operativ kommunikationshjälp finns tillgänglig för projektledningen från start.  
 
 
Hållbarhetsveckan 2013 - Erfarenheter av projektarbetet 
 
Hållbarhetsveckan: ett samarrangemang mellan kommunen, föreningslivet och andra lokala 
aktörer. 
 
Temat 2013  
Temat för veckan var ”Ett gott liv – ett hållbart liv” och den primära målgruppen var alla 
invånare i Botkyrka. Temat hade sin utgångspunkt i arbetet med att skapa ett fossilbränslefritt 
Botkyrka år 2030 och i arbetet med att skapa ett antiryktesnätverk och en bättre social 
sammanhållning i kommunen. Ett gott liv handlar idag till stor del om att uppnå materiellt 
välstånd, status och individuell framgång. Vi ser bland annat konsekvenserna av ett sådant 
ideal i form av ökad psykisk ohälsa, miljöförstörelse och rädsla för det okända med ökad 
diskriminering som följd. Temat skulle inspirera till diskussion kring hur våra beteenden 
påverkar människor och naturen omkring oss – och utgick från frågan ”Hur kan vi skapa 
mening och hitta lycka i våra liv utan att det påverkar våra medmänniskor eller miljön på ett 
negativt sätt?”. 
 
På grund av en redan sen projektstart och en projektledares semester gjordes avgränsningen 
av temat två veckor efter att föreningsbidraget utlystes (mitten av maj) och enbart två veckor 
innan det gick ut (31 maj). Det otydliga temat innebar att projektsamordnaren i efterhand fick 
lägga ner mycket tid på att förtydliga temat gentemot föreningarna och vid slutet av projektet 
är det tydligt att några samarrangörer ändå aldrig helt förstod temat.  
 
I år blev programmet omfattande och spretigt på grund av brist på tid för att förklara temat 
ordentligt och få samarrangörerna att hitta aktiviteter som passade in på det. Avgränsningen 
av temat bör därför göras tidigare så att det finns tillräckligt med utrymme för introduktion av 
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temat hos föreningarna och andra samarrangörer, för att säkerställa en tydlig röd tråd genom 
veckan och ett sammanhållet program.  
 
 
Föreningsstödet 
Efter att man 2011 nådde slutsatsen att för många tjänstemän lade för mycket arbetstid på att 
förbereda och genomföra aktiviteter under Hållbarhetsveckan introducerades 2012 
möjligheten för lokala föreningar att ansöka om medel för att arrangera aktiviteter under 
veckan. Tanken var att föreningarna genom att tilldelas ett mindre stöd skulle fylla 
evenemanget med innehåll och aktiviteter samt åta sig att agera ambassadörer och 
marknadsförare av Hållbarhetsveckan och dess aktiviteter.  
 
Ambitionen var att Hållbarhetsveckan skulle vara ett samarrangemang mellan Botkyrka 
kommun och det lokala föreningslivet. Totalt avsattes därför 75 000 kronor för föreningsstöd 
ur den totala budgeten och alla pengarna gick åt. En slutsats från 2012 var att 
föreningsbidraget borde höjas för att underlätta för fler föreningar att delta. Inför veckan 2013 
höjdes föreningsbidraget till 100 000 kronor och alla pengarna gick åt. Alla 18 föreningar som 
uppfyllde kriterierna för stöd tilldelades en summa på minst 2000 och max 5000 kronor per 
förening.  
 
För att vara berättigade medel var föreningarna villkorade att ange hur aktiviteten var kopplad 
till temat ”Ett gott liv – ett hållbart liv” och någon av hållbarhetsutmaningarna:  

• Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna 
• Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin  

 
Genom att villkora ansökningarna skapades ett brett och spännande utbud av aktiviteter. Som 
en följd av att temat inte definierats tydligt innan föreningsbidraget utlystes var det dock flera 
föreningar som inte hade förstått temat och utbudet av aktiviteter blev därför för brett. Då 
ansvaret för detta låg på projektledningen beslutade referensgruppen på beslutsmötet 5 juni att 
kriterierna inte i denna omgång skulle vara avgörande för tilldelning av bidrag. Dock kom 
man överens om att inför kommande veckor bör projektledningen införa tydligare kriterier för 
tilldelning av föreningsbidrag som även omfattar vad bidraget kan användas till. Kriterierna 
för föreningsbidraget bör tydliggöras i utskicket om föreningsbidrag och i kommunikationen 
gentemot föreningarna. 
 
De föreningar som ansökt om medel har varit mycket positiva till möjligheten. Reflektioner 
från föreningarna är att stödet varit bra då det möjliggjort för små föreningar med liten 
ekonomi att förverkliga sina idéer lokalt. Stödet upplevs som ett bra sätt att uppmuntra ideella 
föreningar att satsa på aktiviteter i linje med kommunens prioriteringar och ett sätt att 
möjliggöra för fler aktörer att visa upp och stärka sin verksamhet och även samarbetet med 
andra aktörer och föreningar. Några föreningar har dock framfört önskemål om mer medel för 
att kunna avsätta mer tid för planeringen av Hållbarhetsveckan. 
 
Rekommendationen inför nästa år är därför att igen avsätta en särskild pott i budgeten för 
ändamålet och om möjligt höja den. Projektledningen bör även i ett tidigare skede informera 
om möjligheten och därmed tillåta föreningarna ett större tidsutrymme för att formulera 
ansökan och identifiera aktiviteter. Inför nästa år bör föreningarnas roll som ambassadörer och 
marknadsförare förtydligas ytterligare när medel betalas ut. Det är viktigt att förtydliga vad 



BOTKYRKA KOMMUN   2013-12-20 
Kommunledningsförvaltningen  
 

   11 [33] 

bidragets motprestation innebär för föreningarna och man bör diskutera om uteblivna 
motprestationer ska kunna resultera i indraget stöd. 
 
 
Samarrangörernas upplevelse av att delta i Hållbarhetsveckan 
Alla de deltagande föreningarna och andra samarrangörer, utom en, har i utvärderingen angett 
att deras deltagande i Hållbarhetsveckan upplevts som värdefullt. Samarrangörerna  
anger att det att det känns som ett viktigt forum att synas i, att det skapat möjlighet att väcka 
intresse och diskussion för aktuella frågor, att det varit ett bra sätt att nå ut lokalt och hitta 
samarbeten med andra föreningar, att det inneburit ett tillfälle att knyta kontakter och nätverka 
med andra aktörer och med kommunens tjänstemän, att deltagandet fungerat som en 
dörröppnare gentemot andra grupper och företag, att man fått kontakt med medborgare man 
annars inte får kontakt med, att det varit bra att ingå i ett större sammanhang med andra 
engagerade, att det har varit lärorikt och roligt, att det varit bra att få ett incitament att tänka 
om och tänka nytt och få nya kunskaper samt att få igång diskussionen om hållbarhet internt i 
verksamheten, att det varit bra att bidra till hållbarhetsdebatten med den egna verksamhetens 
perspektiv, att man fått möjlighet att veta mer om det arbete som kommunen och andra 
föreningar bedriver kring hållbarhet, att det varit en möjlighet att marknadsföra sin 
verksamhet och ett sätt att visa att man bryr sig om sitt område och samhälle, att det varit ett 
bra tillfälle att få unga att engagera sig och få erfarenheten av att planera och genomföra ett 
evenemang och att deltagandet givet insikt i vilka möjligheter det finns för företag som vill bli 
mer miljövänliga och arbeta på ett strukturerat sätt. 
 
Två av samarrangörerna från kommunen tyckte inte eller visste inte om det varit värdefullt för 
dem att delta i veckan. Ena samarrangören var besviken att de fått färre deltagare än de 
hoppats. Den andra ångrade deltagandet då aktiviteten redan hade inbjudna deltagare och inte 
var i behov av externa deltagare. 
 
Merparten av de deltagande samarrangörerna är intresserade av att delta i Hållbarhetsveckan 
igen nästa år. Argumenten bakom detta är bland annat att hållbarhet är ett prioriterat område 
som bara kommer att bli allt viktigare, att man vill vara med att involvera och engagera 
botkyrkaborna till att agera hållbart, att man vill öka sin förankring i lokalsamhället och nå ut 
till fler, att man vill vara med och bidra till lokal samhällsutveckling och att man tror att det är 
just genom samarbeten med kommunen att man kan beröra och attrahera Botkyrkabor för att 
involvera och engagera dessa till handling.  
 
De samarrangörer som känner sig tveksamma till att delta igen anger att de har svårt att hinna 
planera aktiviteterna då de har fullt upp även i vanliga fall. För samarrangörerna från 
förvaltningarna kändes det inte relevant då ena samarrangören inte behövde externa deltagare 
till sin aktivitet. Den andra kände som sagt en viss besvikelse över inte att ha nått ut så brett 
med sin aktivitet som de hade hoppats och ville i alla fall inte delta ensam från sin förvaltning. 
 
På frågan om målet hade uppnåtts om att Hållbarhetsveckan ska bli ett återkommande 
evenemang som berör och attraherar Botkyrkaborna och som känns relevant för det lokala 
föreningslivet och andra aktörer att delta i, varierade svaren från samarrangörerna. Lite över 
hälften av de samarrangörer som lämnade in utvärdringar svarade ja. 
 
En samarrangör ansåg att det går åt rätt håll och redan nu känns det som ett arrangemang som 
folk känner till. Samarrangören trodde att ju längre Hållbarhetsveckan finns, desto fler företag 
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och föreningar kommer att vara med. En annan ansåg att målet har uppnåtts eftersom att 
många i kommunen väljer att delta och engagera sig i veckan. Samarrangören poängterade att 
ett starkt samhälle bygger på ett starkt civilsamhälle vilket tydliggörs den veckan då 
föreningar är med och arrangerar workshops tillsammans med politiker och tjänstemän. Två 
samarrangörer tyckte att bredden av aktiviteter talar för sig själv vad det gäller föreningslivets 
deltagande och att veckan borde ha förutsättningar att locka många totalt.  

En annan samarrangör ansåg att ämnet berör och attraherar alla, men att den största 
utmaningen framöver ligger i att vi inte når ut mer än till max 1 % av befolkningen i 
kommunen. Samarrangören trodde att detta kanske kunna bero på att många parallella 
evenemang kan ha en tendens att konkurrera ut varandra. En samarrangör ansåg att 
Hållbarhetsveckan definitivt hade upplevts som ett relevant arrangemang som bör ha 
kontinuitet och återkomma varje år, men att publiktillströmningen inte varit vad man hoppats 
på.  

Det var tydligt för projektledningen under besök på aktiviteterna under veckan att många 
samarrangörer som deltagit förra året fortfarande var präglade av besvikelsen över det låga 
antalet politiker och tjänsteman som deltog under veckan 2012. Detta togs upp av flera 
samarrangörer. En samarrangör hade hoppats att kommunens tjänstemän varit mer 
involverade i sin aktivitet och kommenterade att det borde ha deltagit fler tjänstemän även i 
år. Dock framkom det inga synpunkter på deltagande av politiker utom vid kick-offen (se 
härunder under kommunikation). En eloge måste i detta samband ges till Miljöpartiet som såg 
till att förtroendevalda deltog under ett stort antal av veckans aktiviteter och i förhand 
skickade en lista över dessa till projektsamordnaren. Effekten av det direkta utskicket till 
politiska sekreterarna kan därför sägas vara god och detta bör vara en praxis även vid framtida 
veckor. 

De som ansåg att målet inte hade uppnåtts menade att många föreningar och andra aktörer inte 
har organisatorisk möjlighet att delta då man jobbar hårt redan och inte har tid eller resurser 
att satsa på sådana aktiviteter, att folk i allmänhet inte kände till Hållbarhetsveckan och att 
medvetenheten kring hållbarhet är begränsad i befolkningen och att många boende inte har 
hållbarhet så högt på sin agenda. 

 
Synpunkter på temat 2013 och 2014 
Temat för Hållbarhetsveckan 2013 var som tidigare nämnts ”Ett gott liv - ett hållbart liv”. 
Samarrangörerna fick frågan om vad de tyckte om året tema. Flertalet tyckte att det var en 
relevant och aktuell frågeställning som berör alla och väcker många frågor att fundera på, som 
täcker in mycket och går att tolka väldigt fritt. De tyckte om att temat hade fokus på visioner 
om vilket samhälle och vilket liv man vill ha. Samarrangörerna tyckte att det krävs ett hållbart 
samhälle och tänkande för att ha ett fullgott liv inte minst med tanke på kommande 
generationer. Temat ansågs även av flera vara välvalt då det fick ihop det sociala perspektivet 
med miljöperspektivet och tydliggjorde att hållbarhet inte enbart handlar om miljö. En 
samarrangör som riktade sin aktivitet mot näringslivet noterade dock att det var svårt att få in 
ett företagarperspektiv på temat. 
 
Några samarrangörer viste inte vad de tyckte om temat. En kommenterade att temat var okej 
men att det inte var så säljande. 
 
Två samarrangörer tyckte inte att temat var bra. En samarrangör tyckte att temat uttrycker att 
"det goda livet" är hållbart och att ett gott liv på så sätt skulle vara överordnat hållbarhetskrav. 
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Den andra tyckte att temat inte stämde överens med den verklighet som folk lever i då många 
människor är arbetslösa och diskriminering fortfarande är ett problem. Med ett förtydligande 
av temat i ett tidigt skede hade ett sådant missförstånd kanske undgåtts. En annan möjlig 
tolkning kan vara att samarrangörernas egen brist på tid att sätta sig in i temat var orsaken. 

 
Samarrangörerna ombads i utvärderingen att föreslå teman för kommande hållbarhetsveckor. 
Utöver ett generellt förslag om att smalna av temat och inte ha för många aktiviteter 
presenterades följande förslag:  

• Något kopplat till behov. ”Att tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande 
generations möjlighet att tillgodose sina”. Vad menas med behov, vad behöver vi för  
att bli lyckliga, har alla samma behov? Vad är skillnaden på behov och begär? 

• ”Tillsammans blir vi hållbara”. Där bara lokala organisationer/företag/privatpersoner 
som samarbetar med andra lokala får delta. 

• ”Södra + Norra = Botkyrka”. Där man fokuserar på att föra ihop nord och syd i olika 
samarbeten. 

• ”Håll dig frisk, ung och informerad”  
• Något om vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans t.ex. ”Små steg till stora 

förändringar”  
• Något om tolerans… eller våra rättigheter och skyldigheter  
• För ett jämlikt samhälle!  
• Förändring eller anpassning genom innovation och nyskapande  
• Delaktighet, inflytande, påverkan  

 

Rekommendationen från projektledningen är att temat för kommande års Hållbarhetsveckor 
bör synkas med pågående prioriterade eller aktuella frågor lokalt, nationellt eller globalt - och 
i samråd med det lokala föreningslivet. Temat bör även definieras i god tid innan utlysningen 
av föreningsbidraget och för att underlätta kommunikationen vara avgränsat. 

 
Intern förankring av projektet i kommunorganisationen 
Arbetet med att förankra temat och idén för Hållbarhetsveckan 2013 internt i 
kommunorganisationen inleddes under våren. Ett brev gick ut till alla förvaltningscheferna 
där projektledningen för Hållbarhetsveckan bjöd in till ett möte och erbjöd sig att besöka 
nyckelpersoner på varje förvaltning för att diskutera vilka pågående projekt och verksamheter 
som skulle kunna lyftas och bidra med innehåll till Hållbarhetsveckan.  
 
De förvaltningar som nappade på erbjudandet var samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxen-
utbildningsförvaltningen, vård-och omsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen.  
 

• Samarbetet med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen resulterade i ett 
informationsseminarium om AcadEMIc POWER och mentorskapsprogrammet, en 
öppen repetition på Pralinteatern samt konstutställningen Ostört.  

• Samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen resulterade i arrangemanget av 
Invigningen av Hälsans stig, cykeltävlingen Cykelskattjakten, naturvandringar samt 
svampguidning.  
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• Samarbetet med kommunledningsförvaltningen resulterade i tre företagsfrukostar, 
invigningssamtalet om ett gott och hållbart liv, en temakväll om rykten och fördomar 
med re-design-verkstad samt ett öppet-hus arrangemang med Botkyrka 
Ungdomsfullmäktige.  

• Samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen resulterade i samarbete kring 
Konsthallens Fittja Open, kulturaktiviteter på Tullinge och Tumba bibliotek, en 
kulturvandring samt arrangemanget av ett seminarium kring jämställd idrott där 
deltagarna fick prova på olika idrotter och lära sig mer om kommunens 
jämställdhetskartläggning.  

• Samarbetet med socialförvaltningen resulterade i samtal och möten för ett mer hållbart 
samhälle på öppna förskolan. 

• Samarbetet med vård-och omsorgsförvaltningen resulterade inte i aktiviteter. 
 
I allmänhet verkar förvaltningarna mycket positiva till och nöjda med samarbetet. Den 
verksamhet som inte fann det värdefullt att ingå som en del av Hållbarhetsveckan var klf’s 
öppet hus arrangemang med BUUF och kof’s seminarium kring jämställd idrott som hade ett 
lågt deltagarantal. Den ena samarrangören för att de insåg att de inte hade behövt vara med 
och den andra på grund av besvikelse över att så få deltagara besökte evenemanget. Något 
som samarrangören trodde kunde bero på marknadsföringen av veckan.  
 

Kommunikation 
Arbetet med att planera, genomföra och följa upp kommunikationen av Hållbarhetsveckan har 
varit en av de mest tidskrävande uppgifterna inom ramen för projektledningsarbetet.  
 
Kommunikationsarbetet har delats upp i två huvudområden;  
 
1) den ”interna” kommunikationen riktad mot projektets samarrangörer och tillika 
ambassadörer och  
2) den ”externa” kommunikationen riktad mot målgruppen och övriga som Hållbarhetsveckan 
hade som mål att attrahera.  
 
Att kommunicera ett spretigt arrangemang med 78 programpunkter och 48 samarrangörer var 
en komplex uppgift. Till det tillkommer att den till projektet anknutna projektsamordnaren 
och kommunikatören först kom in i arbetet i ett relativt sent skede i slutet på april. 
 
Den kommunikationsplan och aktivitetslista som arbetet utgick ifrån var tyvärr otydlig vilket 
gjorde det svårt att få överblick över projektets alla delar. Inför nästa Hållbarhetsvecka bör en 
bättre och tydligare kommunikationsplan och aktivitetslistor uppdelad på flera målgrupper tas 
fram i god tid före projektstarten och i samarbete med kommunikatören.  
 
I slutet på maj initierades kontakten med kommunens upphandlade byrå EO och samarbetet 
inleddes. Det blev ett mycket intensivt kommunikationsarbete särskilt de sista veckorna innan 
sommaren då materialet både skulle spikas, produceras, korrigeras och gå till tryck innan 
semestern, för att hinna vara klart till kick-offen för Hållbarhetsveckan i mitten av augusti. I 
efterhand kom det många synpunket på utformningen av materialet. En viktig lärdom vad 
gäller det strategiska kommunikationsarbetet inför nästa år är därför att redan tidigt landa i det 
kommunikativa konceptet i dialog med artdirector och projektets anknutna kommunikatörer 
samt att inleda dialogen med den grafiska byrån i ett tidigt skede. 
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Uppföljningen av aktiviteterna och kommunikationen, som var planerad att ske genom att 
föreningarna och samarrangörerna skulle dela ut utvärderingar i samband med aktiviteterna 
fungerade inte som förväntat. Detta innebär att vi har endast lite underlag om vad deltagarna 
och målgruppen egentligen tyckte om aktiviteterna och arrangemanget som sådant. 
Eftersom att deltagarutvärderingen även fungerade dåligt förra året tydliggjordes redan vid 
kick-offen hur viktigt detta var och en deltagarutvärdering inkluderades även i det tryckta 
programmet.  
 
Anledningen till att uppföljningen och insamlingen av utvärderingarna inte fungerade är 
förmodligen flera. Inte alla aktiviteter var arrangerade så att det föll sig naturligt att be 
deltagarna fylla i utvärderingar, några samarrangörer kanske inte förstod vikten av att 
utvärdera aktiviteten och Hållbarhetsveckan som en helhet och delade därför inte ut 
blanketter. Slutligen tog programmen snabbt slut och utvärderingarna som fanns däri nådde 
kanske inte personer som faktisk deltog i veckan. Av de insamlade deltagarutvärderingarna 
var således enbart 15 utav 131 från programmet. Utvärderingen i programmet skulle kunna 
fungera men då måste man se till att nå ut bredare med själva programmet. Det bör även 
läggas till i utvärderingen vart deltagarna har fått information om Hållbarhetsveckan ifrån. 
Projektledningen bör ta en diskussion med samarrangörerna om vad som är den mest lämpliga 
formen på utvärderingen. Man bör även överväga om en digital webbutvärdering som ligger 
hemsidan eller någon sorts app kan vara en lösning. 
 
Underlaget som resonemanget om måluppfyllelsen utgår från bygger därför enbart på de 
kommentarer, reflektioner och synpunkter som samarrangörerna själva uttryckt i 
utvärderingen av Hållbarhetsveckan. Några tendenser från de insamlade deltagarutvärderingar 
kommer dock att tilläggas där det är relevant. 
 

Mål 
Syftet med både den externa och den interna kommunikationen var att Hållbarhetsveckan ska 
bli ett känt, återkommande arrangemang som berör och attraherar Botkyrkaborna och som 
känns relevant för det lokala föreningslivet att delta i.  
 
För den interna kommunikationen identifierades följande kommunikationsmål som alla 
uppnåddes:  

• 90 % av samarrangörerna ska uppleva att de känner sig uppdaterade och informerade 
om projektets utveckling.  

• 90 % av samarrangörerna ska vara medvetna om vad Hållbarhetsveckan syftar till 
• 90 % ska vara medvetna om vad det innebär att delta i Hållbarhetsveckan 
• 90 % av samarrangörerna ska uppleva projektkommunikationen som tydlig och 

samordnad 
• 75 % av samarrangörerna ska efter avslutat projekt känna att de vill delta som 

samarrangörer igen nästa år 
 
 
Vi har i tidigare avsnitt redan avhandlat samarrangörernas synpunkter om huruvida det var 
relevant för dem att delta i arrangemanget samt om de vill delta igen, varför detta inte 
kommer att beröras här.  
 
Samarrangörerna fick i utvärderingen frågan vilken bild de har av varför kommunen 
arrangerar Hållbarhetsveckan. Nedan presenteras några citat från utvärderingarna:  
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”Botkyrka kommun vill visa att de bryr sig om invånarna och om vårt område och att de vill 
främja en hållbar framtid” 

”Vår bild är att kommunen vill att hållbarhet ska genomsyra kommuninvånarnas tankesätt 
om ett frisk, hälsosamt och energirikt liv. Vi måste tänka på våra invånare och få dem att må 
bra och framför allt hålla sig aktiva i både samhällsfrågor och fysiska aktiviteter som bidrar 
till ett ökat engagemang i kommunen” 
 
”En engagerad kommun som vill ha en genuin dialog med/mellan/bland sina medborgare om 
viktiga frågor” 

”En opinionsbildande och folkbildande satsning som visar att kommunen menar allvar med 
sina politiska ambitioner. Ett slags event som ska beröra och skapa framtidstro” 

”Botkyrka kommun kommer ligga i framkant - och Hållbarhetsveckan är ett sätt att 
manifestera det” 

”Få kontakt och förankring hos det lokala föreningslivet, lyfta frågor kring vad som behövs 
för att Botkyrka ska vara en hållbar kommun, engagera befolkningen i de frågorna” 

”För att hålla ett jämnt fokus på hållbarhetsfrågor. Samt att uppmuntra invånare att utveckla 
ett mer hållbart liv. Samt att hålla kommunen i framkant nationellt” 

”Det visar, tycker vi, att Botkyrka kommun tar behovet av en hållbar framtid på allvar. Om 
våra barnbarn ska kunna leva i ett bra samhälle behöver vi ta allvarligt på ekologiska och 
sociala hänsyn” 

”För att öka medvetenheten och kunskapen om demokratin och hållbarhet. Uppmuntra och 
ge möjligheter att delta i arbetet med frågorna” 

Andra röster från samarrangörerna talar om Hållbarhetsveckan som ett sätt att engagera 
invånare i Botkyrka och få dem att intressera sig för hur utvecklingen av Botkyrka ska se ut, 
som ett sätt att öka delaktigheten och kunskapen om hållbarhetsarbetet och kommunens mål 
och som ett sätt att skapa samhörighet kring hållbarhetsfrågor. 
 
Slutsatsen av detta är att även om samarrangörerna hade olika tolkningar av syftet med 
Hållbarhetsveckan, har budskapet med kommunens idé bakom arrangemanget gått fram. 
Huruvida kommunens idé med Hållbarhetsveckan gått fram bland de besökande går inte att 
mäta i år. Tankeväckande är dock att några samarrangörer kommenterade att begreppet är 
problematiskt eftersom att folk som de träffat inte vet vad det innebär. Till nästa 
Hållbarhetsvecka kan det vara intressant att undersöka mer djupgående vad problematiken 
handlar om. 
 

Kommunikationsstrategi: intern kommunikation 
För att nå målen om att samarrangörerna upplever att de känner sig uppdaterade och 
informerade om projektets utveckling, att de är medvetna om vad det innebär att delta i 
Hållbarhetsveckan och att de upplever projektkommunikationen som tydlig och samordnad 
skickade projektsamordnaren ut nyhetsbrev till alla samarrangörer och andra intresserade med 
information om hur projektet fortlöpte. 
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Totalt skickades fem nyhetsbrev ut från mitten av juni tills slutet av september, med uppehåll 
under juli månad.  
 
För att öka samarrangörernas känsla av medägarskap i veckan var det viktigt för 
projektledningen att skapa en känsla av gemenskap och sammanhang för de deltagande 
samarrangörerna och försöka förmedla upplevelsen av att vara en del av en större helhet. Med 
bakgrund i detta arrangerades en ”kick-off” för samarrangörerna i mitten av augusti.  
 
Kick-offen, som samlade över 30 personer, erbjöd ett tillfälle för alla samarrangörer att 
presentera sig, sin verksamhet och sina aktiviteter. Syftet med kick-offen var också att 
”lansera” kommunikationsmaterialet, skapa diskussion om temat, informera om syftet och 
målen med kommunikationen, understryka samarrangörernas roll som ambassadörer och 
marknadsförare samt dela ut det faktiska kommunikationsmaterialet.  
 
Dessutom hade projektsamordnaren bjudit in Liv Fjellander från Futerra för att prata om de 
utmaningar som finns när man ska prata om hållbarhet. Futerra är ett marknadsförningsbolag 
som specialiserat sig på just frågor om hållbarhet. 
 
Förutom ett antal program och affischer per aktör delade projektsamordnaren även ut varsitt 
USB-minne till samarrangörerna som innehöll digitala versioner av programmet och 
affischen, en mall och instruktioner för att göra egna affischer, ett textunderlag om 
Hållbarhetsveckan att användas på exempelvis hemsidor, instruktioner för hur 
samarrangörerna skulle gå tillväga för att lägga upp information om sina aktiviteter i 
kommunens webb-kalender, en utvärdering som samarrangörerna skulle fylla i efter 
Hållbarhetsveckan samt en utvärdering att dela ut bland de som besökte eller deltog i de olika 
aktiviteterna.  
 
Trots många påminnelser var det svårt att få samarrangörerna att skicka in rubriker och 
beskrivningar för deras aktiviter i tid, dela ut utvärderingarna, lägga upp sina aktiviteter i 
webb-kalendern, samt att använda evenemangets Facebook-sida för att sprida informationen 
om aktiviteterna. Det är såldes viktigt att föra en dialog med samarrangörerna kring vad som 
förväntas av respektive part i marknadsföringen. Utöver att projektsamordnaren skickar ut 
exempel på hur rubrik och beskrivning skulle kunna se ut skulle fler praktiska tips till hur man 
marknadsför ett evenemang kunna vara ett fokus för inspirationstalare vid kommande veckor. 
Detta även för att skapa en större förståelse för vikten av utvärdering. 
 
När det gäller projektkommunikationen uttryckte majoriteten av samarrangörerna att den varit 
tydlig och väl samordnad, att man fått den hjälp man behövde, att informationen har skickats 
ut kontinuerligt, att projektsamordnarens täta påminnelser har varit bra och att kick-offen var 
ett uppskattat sätt att träffa andra samarrangörer och starta igång projektet. En samarrangör 
uttyckte dock att det hade satt större prägel på arbetet om Katarina Berggren eller Jens 
Sjöström hade gjort ett anförande på kick-offen. 
 
En samarrangör nämnde att informationen ibland hade varit lite för omfattande och förklarade 
detta med att arrangören inte riktigt hade ett helhetsperspektiv men främst såg till sin egen 
aktivitet. Detta illustrerar hur samarrangörerna av olika anledningar, tidsmässiga men även 
finansiella kan ha svårt att leverera det som förväntas av projektledningen. 
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Kommunikationsmål extern kommunikation:  

• 10 000 Botkyrkabor ska känna till Hållbarhetsveckan. 50 % ska bli 
nyfikna/intresserade av arrangemanget och vilja delta i någon av aktiviteterna 

• 1000 Botkyrkabor ska besöka Hållbarhetsveckan. De som deltar i aktiviteterna ska 
vara positiva till att arrangemanget genomförs.  

• 50 % av de som deltar i någon av aktiviteterna ska känna att de har fått större kunskap 
om vad hållbar utveckling kan innebära i praktiken. 

• Minst 50 % av deltagarna ska ha fått minst en ny idé om hur de kan agera för att skapa 
förändring i sin vardag eller i lokalsamhället 

• 75 % av de som deltar i någon av aktiviteterna ska vilja besöka Hållbarhetsveckan 
nästa år igen.  

 
Som tidigare nämnts är det faktum att samarrangörerna och projektledningen inte lyckades 
samla in tillräckligt med utvärderingar från de som faktiskt deltog eller besökte aktiviteterna 
som genomfördes under Hållbarhetsveckan en brist (se resonemanget ovan med förslag på 
förbättringar inför nästa år).  
 
Med utgångspunkt i detta finns det inte tillräckligt underlag för att kunna följa upp alla målen 
för den externa kommunikationen.   
 
Kommunikationsstrategi: extern kommunikation 
Projektledningen beslutade att återanvända stora delar av förra årets grafiska layout då detta 
hade fungerat bra och för att hinna med inom utsatt tid. Det kommunikativa konceptet behöll 
därför prägeln av ”festivalkänsla” med kommunikationen av evenemang såsom Peace and 
Love och andra festivaler som inspiration. 
 
Konceptet skulle kommunicera en festivalkänsla med vissa dragplåster som fick större 
uppmärksamhet än andra. De aktiviteter som särskilt lyftes hade utgångspunkt i temat; det 
inledande samtalet om lycka, rättvisa och en planet i kris, Cykelskattjakten, Fredsfesten i 
Hågelbyparken, Lunchsamtal om hållbar miljö, relationer och livsåskådning och Queera 
berättelser - ett seminarium om kön och sexualitet i ett normkritiskt perspektiv.  
 
För den externa kommunikationen togs följande strategi fram:  
 

• Kommunikationen ska kännas ”hållbar” och visualisera/manifestera vad begreppet 
hållbar utveckling innebär  

• Kommunikationen ska vara attraktiv och lockande för olika grupper kommuninvånare  
• Det ska synas och vara tydligt att aktiviteterna som arrangeras under veckan är en del 

av Hållbarhetsveckan 
• Språket ska vara enkelt klarspråk 

 
Följande kommunikationskanaler identifierades som viktiga att använda för att nå 
målgruppen:  

 
• Webben (intern och extern) 
• Social media (facebook/twitter) 
• Direktkontakt med upparbetade kontakter 
• Affischering på kommunens publika platser  
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• Annonsering i lokalpress 
• PR-arbete 
• Föreningarna/samarbetsparterna som språkrör och kommunikationskanaler 

 
Hållbarhetsveckans externa kommunikationsinsats omfattade följande aktiviteter och 
produkter: 
 

1. Pressmeddelanden 
• 11 pressmeddelanden om Hållbarhetsveckan som tillsammans genererat 298 visningar 

samt nått 1499 mottagare: 
o 1 allmän om Hållbarhetsveckan som helhet och inledningssamtalet (25 

visningar) 
o 1 med demokratifokus (22 visningar)  
o 1 med funktionshinderfokus (50 visningar) 
o 1 med hälsa och jämställdhetsfokus (2 visningar) 
o 1 med miljö- och klimatfokus (24 visningar) 
o 1 med barnfokus (23 visningar) 
o 1 med företagsfokus (37 visningar) 
o 1 med interkulturellt fokus (18 visningar)  
o 1 med konst och kulturfokus (43 visningar) 
o 1 med heder och normfokus (20 visningar) 
o 1 med hälsa fokus (34 visningar) 

  
2. Webben 
• Huvudsidan www.botkyrka.se/hallbarhetsveckan genererade under perioden 16-22 

september totalt 246 visningar.  
• 10 artiklar på webben som genererade: 

o 408 unika sidvisningar  
 

De nyhetsartiklar på webben som rönte störst intresse var: Välkommen på Hållbarhetsveckan 
i Botkyrka 2013 med 110 unika sidhänvisningar och Svampguidning för alla på söndag med 
50 unika sidhänvisningar.  

3. Facebook:  

Det lades mycket fokus på att sprida information om Hållbarhetsveckan via Facebook. Det 
skedde i det ”community” som projektledaren för Hållbarhetsveckan skapade förra året på 
Facebook som går under namnet ”Hållbarhetsveckan i Botkyrka”. Aktiviteterna på Facebook 
generade: 

• 89 inlägg på community-sidan och event-sidan respektive på Facebook. 
• 10 inlägg av andra på sidan 
• 151 personer ”gillar” community-sidan på Facebook 
• 80 personer angav på eventsidan att de skulle gå på eventet, 15 personer angav att de 

kanske skulle gå och totalt 671 personer var inbjudna till eventet.  
 

4. Twitter:  
Det har lagts upp 14 tweets om Hållbarhetsveckan från kommunens officiella twitterkonto. 
Dessa har retweetats totalt 12 gångar och 2 var favoriter. 9 tweets med koppling till 
Hållbarhetsveckan har lagts upp av privatpersoner och dessa har retweetats 12 gångar. Alla 
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inlägg är antingen positiva eller neutrala och det förekommer således inga negativa 
kommentarer kring kommunens satsning på Hållbarhetsveckan. 

 
5. Mediebevakning  

Varje kvartal tar det upphandlade företaget Infopaq fram en mediebevakning av kommunen. 
Den nyaste rapporten publicerades i mitten av oktober och täcker kvartal 3 (juli-september). 
Sammanfattningsvis kan sägas att Hållbarhetsveckan i denna beskrivs som en svagt positiv 
nyhet. 

Hållbarhetsveckan och dess aktiviteter har inte rönt så stor uppmärksamhet. Endast 
lokaltidningen Södra Sidan skrev om Hållbarhetsveckan i 2 artiklar: en generell med fokus på 
inledningssamtalet, samt en med fokus på antiryktes och re-design aktiviteten.  

6. Affischer och annat tryckt material 
• 1000 tryckta affischer om Hållbarhetsveckan 
• 1000 tryckta program om Hållbarhetsveckan 

Affischerna spreds till skolor, medborgarkontor och andra offentliga instanser i kommunen 
samt sattes upp på alla kommunens offentliga anslagstavlor. För uppsättning av affischer 
anlitades Arbetsmarknads- och kompetenscenter. Vissa samarrangörer uppgav att de inte hade 
sett några affischer uppsatta i närområdet. Frågan är vilken effekt affischerna egentligen har, 
om det skulle vara bättre att sätta upp affischer i flera omgångar, alternativt anlita en förening 
till uppsättningen. 

7. Dokumentation 

Kommunens upphandlade fotograf One Eyed Ink anlitades för att dokumentera aktiviteter 
under två hel-dagar. Föreningen Fanzingo anlitades även för att producera fyra kortfilmer om 
Botkyrka kommuns invånares syn på hållbarhet som användes under inledningssamtalet och 
som kommer läggas upp på webben. Filmerna höll sig dock inte till Botkyrkas grafiska profil 
vilket man bör tänka på vid framtida produktioner. 

Samarbetet med fotograferna fungerade inte optimalt. Kvaliteten på materialet upplevdes av 
projektledningen inte som helt tillfredställande. PUL-intyg skulle dessutom samlas in vilket 
skapade extra arbetspress för projektsamordnaren då en av fotograferna hade invändningar. 
Fotograferna kommenterade att det tog viktig tid och uppmärksamhet från huvuduppgiften. 
Inför nästa år bör projektledningen därför hitta en hållbar lösning för PUL-intygen.  

Övrigt 

• Digital affisch till skärmarna på medborgarkontoren 
• Uppföljningsartikel i PEJL nummer 4 om Hållbarhetsveckan 
• Annons i Södra Sidan 

 

Samarrangörernas och projektledningens syn på marknadsföringen 
 
Utformning 
Samarrangörerna fick i utvärderingen frågan hur de upplevde marknadsföringen av 
evenemanget. Generellt ansågs marknadsföringen ha varit bra och materialet upplevdes som 
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professionellt och påkostat. Flera tyckte att materialet var trevligt som helhet men att ett så 
gediget program med 78 programpunkter riskerar att bli för mycket information. Några 
samarrangörer tyckte att affischerna försvann i mängden och att man skulle behöva ha 
affischer som gav ett mer ”modernt” intryck med mindre text, större bilder och starkare 
färger. En annan samarrangör föreslog att skapa en karta med platser där det händer saker. 
Flera samarrangörer skulle gärna vilja delta på ett erfarenhetsmöte om hur vi ska nå ut med 
Hållbarhetsveckan och engagera fler inför kommande veckor. Projektledningen anser att ett 
sådant möte bör hållas i god tid innan föreningsbidraget utlysas. 

Affischmallen som hade skapats för att säkra en enhetlig kommunikation av aktiviteterna 
uppskattades och användes av flera av samarrangörerna för att locka deltagare till just deras 
aktivitet. Flera hade dock synpunkter på att det var krångligt att få in text i mallen och att det 
fanns för lite utrymme. En lösning som föreslogs var att skapa en ändringsbar digital mall 
som man kan skriva i direkt och som är lite olika från huvudaffischen så att den inte 
försvinner i mängden. Projektledningen hade skickat en sådan beställning till EO men 
tekniskt hade det inte gått att utföra. Det vore dock önskvärt med en sådan lösning vid 
framtidiga veckor. 

Synpunkterna ovan stämmer även överens med projektledningens syn på utformingen av 
marknadsföringsmaterialet. 
 
 
Spridning 
Positivt var att ett antal samarrangörer trodde att den aktiva användningen av Facebook, som 
hela tiden uppdaterades med senaste nyheterna, gjorde att många som annars inte skulle nåtts 
har noterat aktiviteterna. Flera samarrangörer undrade dock hur god spridningen av det 
resterande materialet hade varit. Få hade sett materialet uppe på anslagstavlorna i sina 
närområden. Projektledningen hade även noterat frånvaron av affischer på flera centrala 
platser under veckan. En samarrangör trodde att områdesförvaltarna möjligen hade rensat 
tavlorna och noterade att dessa måste göras uppmärksamma på att affischeringen av 
Hållbarhetsveckan måste sitta uppe tills veckan är över vid framtida veckor. 

Några samarrangörer från kommunen kommenterade att mycket av ansvaret för 
marknadsförningen låg hos de enskilda arrangörerna och att de nästa år ville vara mer aktiva i 
informationsspridningen. En annan samarrangör tyckte däremot att de enskilda föreningarna 
fått dra i för stor del av marknadsföringen och att för mycket tid gick åt till det. Föreningarna 
har en redan skral ekonomi och begränsade resurser och en eventuell höjning av 
föreningsbidraget skulle kunna frigöra mer resurser. 

Innan vi får resultaten av medborgarundersökningen i december går det inte att säga om 
marknadsföringen har uppnått målet att nå 10 000 invånare. Tillsammans med synpunkterna 
från samarrangörerna indikerar dock siffrorna för spridningen av press- och webbmaterial 
ovan att den externa marknadsföringen inte har lyckats nå målet. 

Omfattning av programmet och upplägget av veckan 
Flera samarrangörer hade synpunkter på omfattningen av programmet och upplägget av 
veckan som en helhet. Samordningen av det omfattande programmet var komplext och flera 
av de 78 programpunkter blev således överlappande. Det resulterade i att några samarrangörer 
kände att deras programpunkt därför inte fick den uppmärksamhet som den förtjänade. En 
samarrangör trodde att programmets omfattning och bredd kunde påverkat de besökandes 
helhetsuppfattning av veckan. 
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Många parallella evenemang tenderar att konkurrera ut varandra. September är en 
arbetsintensiv period för de som jobbar och den breda ansatsen innehållsmässigt och 
målgruppsmässigt kan göra att deltagarna blir osäker på vem som är målgrupperna. 

En samarrangör trodde att Hållbarhetsveckan som arrangemang skulle vinna på en bättre 
sammanhållning och mer festivalkänsla. Denna föreslog att ha vissa större knytpunkter och 
även lite högre ambitioner på programmet. 

Det vore bra med ETT ställe där man kunde ha sina programpunkter, dit många kommer, för 
då finns redan en publik som cirkulerar, man sänker trösklarna för folk att ta del av samtal 
som de kanske inte skulle söka upp själva eller känna sig manade att åka långt för att ta del 
av. Om man redan är på plats är det mycket enklare. Tänker att man kan inspireras av hur 
Stockholm Pride är organiserat med en samlingsplats där de flesta seminarier och 
kulturaktiviteter äger rum, en del på stan med alla aktiviteter som håller till runtom i stan och 
som satt ihop ett eget program, och slutligen ett festivalområde med musik, bokbord och all 
försäljning. 

Projektledningen har under projektets gång haft liknande tankar. En avgränsning av veckan 
både fysiskt och innehållsmässigt skulle kunna skapa den efterfrågade tydlighet och därmed 
underlätta marknadsföringen inför kommande Hållbarhetsveckor.  
 
 
Slutsatsar kring marknadsföringen 
Marknadsföringen av veckan har inte nått ut tillräckligt bra vare sig externt eller internt i 
kommunens verksamheter. För att uppnå målet med Hållbarhetsveckan är en mer genomtänkt 
marknadsföring avgörande. Inom budgeten för årets Hållbarhetsvecka hade det funnits 
utrymme för en mer omfattande marknadsföring men på grund av den sena projektstarten och 
introduceringen av projektmedarbetare kombinerat med otydligheter i 
kommunikationsplanerna blev marknadsföringsstrategin inte tillräckligt genomtänkt. 
Kommande veckor bör man därför lägga fokus på att skapa en marknadsföringsstrategi som 
når ut bredare och avsätta den nödvändiga tiden och personalresurser för detta. 
Projektledningen bör möjligen diskutera om inte mer ansvar för utformningen av en sådan 
strategi bör ligga på kommunens kommunikatörer.  
 
Då Hållbarhetsveckan är ett omfattande projekt kommunikationsmässigt kan det vara 
önskvärt att vid framtida veckor att ta till vara på erfarenheter ifrån tidigare projektledning 
eller att ha en projektledare och projektsamordnare som har erfarenhet av arbetet med 
Hållbarhetsveckan.  
 
 
Marknadsföringsarbetet (som finns beskrivet i aktivitets- och kommunikationsplaner) bör 
revideras innan kommande veckor. Konkreta ändringsförslag är: 

• Budskapen för alla målgrupper bör spetsas till och aktivitetsuppradning bör undvikas i 
marknadsföringen.  

• Kommunikationsplan samt aktivitetsplan för kommunikationen bör delas upp i olika 
målgruppar; externt, internt och till samarrangörer.  
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• Planeringen av PR arbetet bör tidigareläggas och pressutskicken vara färre och bättre 
tillspetsade.  

• Befintlig annonsering bör kompletteras med annonsering i Mitt I och i Pejl innan 
veckan äger rum där även datum och platser framgår.  

• För icke-centrerade aktiviteter kan det även vara önskvärd att samarbeta med 
centrumägare och sätta upp annonser på bildskärmarna i centrumanläggningarna.  

• Distributionslistor bör uppdateras direkt med föreningar, Bocentren och Folkets hus i 
olika kommundelar. 

• Det vore önskvärt med större och tydligare affischer med en mer ”modern” 
utformning som inte försvinner i mängden.  

• Möjligheten för ett direktutskick av programmet till alla invånare, eventuellt som 
bilaga i Pejl, bör undersökas.  

• En lista över olika hemsidor och kalendarier om hållbarhet bör skapas med ex. 
Arbetaren, What’s up? Stockholm, Omställningsrörelsen, Miljöaktuellt etc.  

• Facebook bör uppdateras med funktionen ”vänner”.  
• Att det framöver avsätts tid och resurser för efterarbete och uppdatering av listor etc.  
• Det bör hittas ett system för bevakning av kommunikationen för att underlätta för 

kommunikationsutföraren. 
• Ytterligare kriterier för föreningsbidraget bör införas: att de ska samla in ett visst antal 

utvärderingar, i sin kommunikation skriva att deras arrangemang är en del av 
Hållbarhetsveckan, använda gemensamma mallar, följa deadlines uppsatta av 
projektledningen etc. 

 
Förslag till förbättringar inför 2014  

 
• Förtydliga målet med Hållbarhetsveckan  

Målet med Hållbarhetsveckan skulle kunna förtydligas ytterligare. Vad vill man uppnå 
med veckan? Hur mycket säger det att 1000 personer har deltagit? Är det viktigare att 
många har fått ut lite än att få har fått ut mycket? För att ta reda på vad 
Hållbarhetsveckan faktisk ger folk bör man göra en mer kvalitativ utvärdering. Om 
man vill nå ut brett bör man se till att både skolor, kommunala verksamheter, 
tjänstemän och politiker deltar och lägga extra resurser på marknadsföringen.  
 

• Tydligare marknadsföringsstrategi 
Marknadsföringen av veckan når inte ut tillräckligt bra vare sig externt eller internt. 
En mer genomtänkt marknadsföring är avgörande. Inför kommande veckor bör man 
därför lägga fokus på att tidigt skapa en marknadsföringsstrategi i samarbete med 
kommunikatörerna som når ut bredare och avsätta nödvändiga resurser för detta. Ett 
strategiskt kommunikationsstöd bör kopplas till projektet från start.  
 

• Utveckla samarbetet med sammarangörer 
Samarbetet med externa samarrangörerna bör utvecklas. Föreningar och övriga 
samarrangörer bör från början involveras mer aktivt i projektplaneringen, särskilt vad 
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gäller tema, målgrupp, kommunikation/marknadsföring, utvärdering och uppföljning. 
Intresserade samarrangörer och veckans kommunikatör bör därför bjudas in till ett 
uppstarts och idémöte tidigt i processen.  
 
För att underlätta föreningarnas deltagande i Hållbarhetsveckan bör föreningsbidraget 
ökas så att summan blir större per förening. Föreningarnas motpresentationer bör dock 
definieras tydligare. Man bör införa tydligare kriterier för bidraget och diskutera 
huruvida uteblivna motprestationer ska kunna resultera i indraget stöd. 
Föreningsbidraget bör utlysas tidigare för att ge samarrangörerna tillräckligt med tid 
till att definiera sina aktiviteter.   
 

• Fortsätta interna förankringen 
Den interna förankringen bör ske på samma sätt som i år. Ett allmänt brev bör gå ut till 
förvaltningsledningarna och diskussioner om samverkan och synkroninsering av 
pågående processer inom ramen för Hållbarhetsveckan bör ske tidigt. En separat 
diskussion bör dessutom föras med utbildningsförvaltningen om hur skolorna kan 
engageras. 
 

• Öka tjänstemanna- och politikernärvaron 
Tjänstemännens närvaro och medverkan i aktiviteterna bör öka ytterligare för att skapa 
legitimitet och trovärdighet för arrangemanget. Detta gäller även för politikerna. För 
att uppnå detta bör man som i år göra utskick till de politiska sekreterarna i god tid och 
genom tidig kontakt med chefer inom kommunen säkra en ökat representation av 
tjänstemän. Deltagande i Hållbarhetsveckan bör ses som kompetensutveckling i 
lokalområdesfrågor och det bör därför avsättas tid för att medarbetare kan delta i 
veckan som kan ses som en lokal Almedalsvecka. 
 

• Avsätt tillräckligt med resurser för projektledning 
Att projektleda och samordna Hållbarhetsveckan tar mycket tid i anspråk. Åtminstone 
1000 timmar bör avsättas för detta. En tydlig tidsplan för projektledning och 
kommunikationshjälp bör tas fram. Det behövs även en operativ funktion som kan 
samordna det praktiska arbetet.  
Ansvaret för projektledningen av Hållbarhetsveckan kan med fördel rotera på 
kommunledningsförvaltningen, eftersom de olika enheterna besitter olika kompetens i 
sakfrågorna.  
 

• Avgränsa temat och bestäm detta i samarbete med samarrangörer och kommunikatör 
Temat för Hållbarhetsveckan bör knyta an till aktuella och relevanta processer, projekt 
eller verksamheter som är i fokus lokalt, nationellt eller internationellt under aktuellt 
år. Det bör bestämmas i samarbete med tidigare samarrangörer och med 
Hållbarhetsveckans kommunikatör.  
För att underlätta marknadsföringen behöver temat även vara tydligt avgränsat. Temat 
bör fyllas med innehåll i god tid innan utlysningen av föreningsbidraget.  
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• Relokalisera Hållbarhetsveckan  
Projektledningen har provat olika variationer av Hållbarhetsveckans lokalisering. 
Först centrerades aktiviteterna till två centrumanläggningar och senare år har 
aktiviteterna varit utspridda i hela kommunen för att nå folk där folk är. Ett förslag 
inför nästa års arrangemang skulle kunna vara att prova en kombination av utspridda 
och centrerade aktiviteter. 
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Bilaga 1: Sammanställning av aktiviteter  
 
Öppna förskolan - Samtal och möten för ett bättre och mer hållbart samhälle 
Öppna förskolan deltar i Hållbarhetsveckan! Vi samtalar, har interkulturell knytis, besöker 
Gula Villan och en massa annat. Besök öppna förskolan nära dig och delta i programmet. 
Välkomna!  
 
Cykelskattjakten!  
Vinn en cykel genom att besöka vackra platser i Botkyrka! Gå eller cykla till 11 platser i vår 
fina kommun för att hitta bokstäver till ordet vi söker. På www.botkyrka.se/cykelskattjakten 
hittar du all information om hur cykelskattjakten går till. Häng med på årets bästa skattjakt för 
stora och små! Aktiviteten pågår hela veckan i hela Botkyrka. 
 
Makerspace - Snack och handling för en hållbar planet på Botkyrkas coolaste buss! 
Bussfolket och Animal Spirits dyker upp på olika platser i Botkyrka under Hållbarhetsveckan 
för att mobilisera frivilliga till att återskapa ett hållbart liv i ett hållbart samhälle. Kom och 
träffa oss och prata om vad just du kan göra både konkret och idag! Håll utkik efter den gula 
bussen. 
 
Företagsfrukost x 3: Hållbart Företagande   
Är du företagare i Botkyrka? Vill du utveckla ditt företag att bli både mer hållbart och 
effektivt? Botkyrka kommun bjuder in till tre frukostseminarier under Hållbarhetsveckan!   
 
Hållbarhetsveckan för barn på Tumba bibliotek - Utställning med boktips 
Missa inte Tumba biblioteks utställning med schyssta boktips på temat hållbarhet och framtid. 
Utställningen finns i biblioteket under hela Hållbarhetsveckan.  
 
Natur- och kulturvandring längs Mälarpromenaden Slagstabadet -Café Lugnet 
Följ med erfaren guide längs Mälarpromenaden. Njut av lugnet i naturskogen, upplev 
Botkyrkas historia, och lär dig om växter och djur som finns här.  Sista biten går vi även på 
Kulturspår Hallunda och på den nya Hälsans stig.  
 
Hållbar forskning 
Doktorander i miljövetenskap från Södertörns högskola berättar om pågående forskning inom 
temat hållbar utveckling, så som miljörättvisa, giftfri miljö, hållbar matproduktion och 
kollektivtrafik. 
 
Konstutställning Ostört 
En utställning av personer med intellektuell funktionsnedsättning och konst som intresse. 
Välkomna till Hallunda Daglig verksamhets vernissage måndag kl. 13.00! 
 
Verdandis föreningsdagar 
Verdandi arbetar med samhällsfrågor och återvinning av textil och bjuder under 
Hållbarhetsveckan in till hantverksutställning, loppis samt seminarier om kvinnors 
utanförskap i samhället och barns rättigheter.  
 
Utställning om klimatsmarta lösningar i vårt närområde 
Stockholm växer med 30 000 personer varje år och förväntas ha 3,6 miljoner invånare år 
2070. Den ökande befolkningen kommer att ställa stora krav på distribution av livsmedel 
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varför närodlade produkter blir allt viktigare. Besök Tullinge Triangelpojkar fotbollsklubbs 
utställning och se exempel på kreativa lösningar som redan finns! 
  
 
Ett gott liv, ett hållbart liv – årets viktigaste samtal om lycka, rättvisa och en planet i 
kris 
Ett gott liv handlar idag till stor del om att uppnå materiellt välstånd, status och individuell 
framgång. Vi ser bland annat konsekvenserna av ett sådant ideal i form av ökad psykisk 
ohälsa, miljöförstörelse och rädsla för det okända med ökad diskriminering som följd. 
Välkommen på ett spännande panelsamtal som ifrågasätter vad ett gott liv är och för vem! 
Hur kan vi skapa mening och hitta lycka i våra liv utan att det påverkar våra medmänniskor 
eller miljön på ett negativt sätt? Botkyrka kommun och Mångkulturellt centrum bjuder på en 
grym panel och spännande samtal med Navid Modiri som moderator.  
 
 
Hållbarhetsveckan för barn på Tumba bibliotek - Upptäck fotosyntesen med Glukke 
Solbarn 
Lär mer om fotosyntesen genom bilderboken Glukke Solbarn!  Möt bokens författare Agneta 
Zimmerman, lyssna på berättelsen och lek fotosyntesen med Agneta och barnbibliotekarierna.  
 
Natur- och kulturvandring längs Mälarpromenaden Slagstabadet – Ekeröfärjan 
Följ med erfaren guide längs den ”nyaste” delen av Mälarpromenaden. Njut av lugnet i 
lövlundens ymniga grönska, upptäck länets stora tegelbruk som bidrog till Stockholms 
uppbyggnad, och låt dig förtrollas av utsikten från utsiktsplatsen högst upp på hällmarkerna. 
Vi passerar även Slagsta marina och lär om växter och djur som finns längs 
Mälarpromenaden.  
 
Hållbarhet för hela människan. 
Välkommen till lunchsamtal hos Hela Människan. Tisdag samtalar vi om hållbar miljö; re-
making och återbruk. Onsdag om hållbara relationer i familjen och torsdag om tro, likheter 
och skillnader. Vi utlovar många spännande lärdomar för en hållbar framtid. 
 
Har du hört det senaste ryktet? 
Tullinges Röster, Botkyrka kommun och Fanzingo bjuder in till en kväll med berättelser på 
tema rykten och fördomar, med mingel, mat och musik. Rykten handlar ofta om en situation, 
en plats eller personer som man känner till. När rykten inte är sanna leder de till att utpekade 
Botkyrkabor inte får samma möjligheter att leva ett gott liv. Stay tuned och glöm inte att varje 
gång ni sprider ett rykte så dör en ponny! 
 
Re-designa din vardag – för ett lyckligare samhälle och en grönare planet! 
Idag lever och konsumerar vi som att vi hade tre planeter. Hur kan vi förändra vår vardag för 
att ta vara på den enda planet vi har? Vi behöver kreativa, grymma och praktiska lösningar på 
hur Botkyrka kan bli både smartare och grönare. Det bästa är att vi redan nu har hittat några 
sätt att göra detta på! Kom förbi Botkyrka kommuns re-designtält i Tullinge C. Tillsammans 
med erfarna re-designers från The Good Tribe och Returnity kan du göra ett eget glas eller 
prova på att skapa något som gör din vardag både lyckligare och grönare.  
 
Se Igelsta kraftvärmeverk! 
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Ta chansen att besöka Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk som är Botkyrkas största 
miljöinvestering.  Resurssnålhet och hållbarhet är grunden för vår produktion av fjärrvärme 
och el.  
 
Öppen repetition på Pralinteatern 
Precis som normalstörda har utvecklingsstörda drömmar om att få framföra föreställningar 
och berättelser för en stor publik. Pralinteatern strävar efter att inkludera och att inte urskilja 
personer med utvecklingsstörning som en särart inom samhällets, teaterns eller kulturens 
värld. Välkommen in till oss och se hur en scen kan växa fram!  
 
Information om AcadEMIc POWER och mentorskapsprogrammet 
Är du intresserad av att få en internationell utblick i din yrkesroll och se hur arbetskulturer 
varierar mellan olika länder? Då kan du bli mentor till en kollega från ett annat land! Kom och 
lyssna när Serdar Korkmaz, projektledare, berättar om AcadEMic POWER, ett projekt inom 
Botkyrka Vuxenutbildning medfinansierat av Europeiska integrationsfonden. Målet är att 
utländska akademiker genom projektet får verktyg för egenmakt och därmed ökad 
anställningsbarhet.   
 
Hållbarhetsveckan för barn på Tumba bibliotek: Förr i tiden i framtiden – finns det 
ketchup då? 
Kom och utforska hur vi skulle leva om vi inte hade el, bilar och andra självklara grejer. Hur 
skulle vi få mat och kläder då? Skulle vi ändå gå i skolan? Utifrån bland annat Lilla huset på 
prärien berättar? vi om hur man levde förr i tiden och tillsammans skapar vi historien om en 
framtid som kanske kommer.  
 
Välkommen till Öppet Hus i hälsans tecken!  
Tullinge vårdcentral bjuder på föreläsningar om bland annat fysisk aktivitet på recept, gratis 
blodsockertest och blodtryck, rabatt på resevaccin samt tipspromenad och ”Vad vet du om 
kroppen”- frågetävling med priser. Välkomna!  
 
Kön & sexualitet i Botkyrka - vad spelar det för roll? 
Varför delar vi in människor i kvinnor och män? Varför delar vi in människor i hetero och 
homo? Varför förväntas vissa människor "komma ut" och inte andra? Vad händer om vi väljer 
att utmana normen? Kom och var med på en workshop som utmanar normer kring kön och 
sexualitet. Fanzingos Queera Berättelser är ett projekt för att lyfta fram berättelser som sällan 
kommer till tals, vi gör det muntligt, skriftligt, med bilder, med radio, musik, film och alla 
möjliga andra sätt.  
 
Workshop ”Demokrati, medborgarskap och ungdomars delaktighet” 
Alby föreningsråd, Konyaspor och OPAD bjuder in till en workshop där ungdomar får tillfälle 
att möta politiker från olika partier för att diskutera och utbyta erfarenheter om ungdomars 
delaktighet och aktiva medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. Hur kan vi öka 
delaktigheten och valdeltagandet? Vad bör politikerna tänka på? 
 
Ett gott liv i familjen – om konflikter i nära relationer 
Alby kvinnocenter bjuder in till en engagerande föreläsning om hur man löser problem 
förknippade med t.ex. våld och hedersproblematik inom familjen med författare, psykolog 
och familjerådgivare Gulseren Engström.  
 
Hedersproblematik och rätten att själv få välja sitt liv  
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Varken hora eller kuvad arrangerar ett seminarium med ståuppkomikern Zinat Pirzadeh som 
själv har kämpat för rätten till att få leva ett självvalt liv.   
 
Mångkulturellt centrum - att göra social hållbarhet  
Välkommen till en spännande eftermiddag på Mångkulturellt centrum! Vi visar utställningen 
Fittja med utsikt - om livet i Fittja, Fittjas historia och mötesplatser. I samband med denna 
arrangerar vi seminariet Att minnas migrationen – Att skriva sitt liv – med sociologen Luis 
Salas som har samlat in minnen och erfarenheter av hur det är att flytta till Sverige. 
Dessutom: öppen visning av utställningen Varning för ras – om den svenska vitheten och 
den framtida svenskheten. Vi avslutar kvällen med föreläsningen Konsensus om 
rasbegreppet? – med historikern Axel Andersson om debatten om rasbegreppet åren efter 
krigsslutet samt det kontroversiella rasbegreppets historia och framtid. Varmt välkomna! 
 
Möte för Anti-ryktesnätverket 
Brinner du för att alla Botkyrkabor ska ha möjligheten att leva ett gott liv? Vill du lära dig att 
bemöta rykten och fördomar? Då är anti-ryktesnätverket rätt plats för dig!  
I nätverket jobbar kommunen, civilsamhället och forskare tillsammans för att identifiera och 
motverka rykten och fördomar som leder till att utpekade Botkyrkabor inte får samma 
möjligheter att leva ett gott liv. Kom och lyssna på vad som händer i höst och ta chansen och 
var med och bestämma hur vi ska jobba tillsammans!  
 
Välkommen till Gula Villan! 
Tillsammans med Boodla kan du vara med och skapa Gula Villans nya, unika och re-cyclade 
lekplats med tydlig trädgårdskoppling. Barn och vuxna hjälps åt att bygga saker till lekplatsen 
som barn har ritat. Under söndagen kommer Provins Mat att arrangera en mini-
grönsaksmarknad och erbjuda mat från grillen för den hungrige!  
 
Ett gott och blandat liv – Öppet hus med Ungdomsfullmäktige i Botkyrka!  
Kom och lyssna på ungdomar i Ungdomsfullmäktige som beskriver sina erfarenheter kring 
hur delaktighet och inflytande leder till ett ökat samhällsengagemang. 
 
Klimatförändring i ett barnperspektiv. 
Med rätt information kan barnen ta ansvar för klimatet! Välkommen till en kväll på Assyrien 
Kulturcenter där vi ger barnen information om klimatförändringen och dess konsekvenser. De 
kommer bland annat att lära sig hur man omvandlar skräp för att bygga fina saker.  
 
Familjeaktiviteter i hållbarhetens tecken 
Innana Familjeförening bjuder in till familjeaktiviteter i hållbarhetens tecken! Vad innebär 
hållbarhet? Vi bjuder på spännande föreläsningar om Östersjön och demonstrerar enkla 
tekniker för att rena vatten. Det kommer även finnas en utställning av leksaker som barn har 
skapat av skräp.  
 
Klimatförändring och demokrati i barnhöjd  
Välkommen till en spännande aktivitet för barn om klimatförändringar och demokrati. Pyssel 
och samtal med Eelam Tamiler Union. 
 
Kulturlördag på Tullinge bibliotek 
Välkommen till en fest för hela familjen! Vi bjuder på livemusik, barnteater, sång med 
Pettson och Findus, författarbesök med Johanna Westman, Gunnar Ardelius och Dan Höjer, 
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serieteckning med Esbjörn Jorsäter, ansiktsmålning, origami och berättaren Ida Junker från 
Fabula Storytelling. 
  
Let’s get moving! Harekete sen de katıl! Начнем двигаться! Vamos! Lähde liikkeelle! 
 Idrott och rörelse på lika villkor   - ابتهج 

Kom och prova på olika idrottsaktiviteter tillsammans med några av Botkyrkas fantastiska 
föreningar!  Vi bjuder på gratis gyminstruktör och en inspirerande föreläsning om idrott och 
rörelse på lika villkor. Du får också veta mer om hur jämställd idrotten i Botkyrka kommun 
är. Kom som du är – det kostar inget att delta och du kan vinna fina priser i vår tipspromenad! 
 
Byt leksaker med Retoy! 
Ta med leksaker du inte längre använder till Hågelbyparken och byt till roligare. Hos oss kan 
du alltid leka och lära dig om dina rättigheter.  
 
Vad vet du om fossilt bränsle? Utställning och tipsrunda. 
Hågelby 4H-förening har skapat en utställning om fossilt bränsle tillsammans med sina 
ungdomsledare som visar och berättar vad fossilt bränsle är och hur man kan minska 
användandet. Tipsrunda med miljöfrågor med barn och vuxenfrågor. Välkomna! 
 
Internationella fredsdagen  
Välkommen till Hågelbyparken - en av Botkyrkas finaste mötesplatser. Att mötas är första 
steget för att skapa fred! Kom till en dag fullspäckad med aktiviteter för hela familjen med 
4H-dagen, Retoy mm. Sätt dig ner och drick te - världens mesta dryck som också är ett fint 
sätt att mötas.  
 
Klimatförändring – vad kan vi göra? 
Välkommen till ett seminarium om klimatförändringen och dess konsekvenser på Assyrien 
kulturcenter. Vi lär oss mer om vad klimatförändring innebär och vad man kan göra som 
individ och grupp för att motverka klimatförändringen. Under dagen kommer vi att bjuda på 
fika och enkel lunch.  
 
Fittja Open 
Botkyrka konsthalls årliga konsthändelse Fittja Open som pågår fram till den 6 oktober är 
inne på sitt fjärde år och bjuder in till nya konstupplevelser på olika platser i Fittja. Den här 
gången med tankar och drömmar om vår hemvist. Hur mycket kan vi egentligen påverka 
platsen där vi bor?  
Möt arkitekter, konstnärer och en måltidsekolog och delta i skapandet av ett nytt drömhem. 
Varmt välkommen till vernissage för Malgorzata Markiewicz (Polen) soloutställning Hus, 
hem, huslighet!  
 
Utbildning för ett sunt och harmoniskt samhälle 
Filippinska föreningen bjuder in till spännande föreläsningar och workshops om ungas 
ledarskap, demokrati och kvinnors rättigheter. Det kommer även finnas utställningar, infobord 
& prova-på dans. 
 
Invigning av Hälsans Stig Hallunda 
Välkommen på invigning av Hälsans stig som förbinder Hallunda Centrum med 
Mälarpromenaden och Kulturspår Hallunda. Musik, servering, tipspromenad och guidning 
längs hela Hälsans stig. Lär dig mer om sevärdheterna i Hallunda, njut av den fina naturen, 
provsmaka hälsotallriken och testa dina hälsokunskaper längs den nya stigen! Vi delar ut 
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kartor och demonstrerar även en el-cykel. Nyfiken på att prova stavgång? Följ med på 
promenaden mellan Hallunda centrum och Café Lugnet! 
 
Håll dig aktiv! Välkommen till Hallunda-Norsborgdagen. 
Föreningsrådet i Hallunda-Norsborg bjuder in till en dag med hälsoworkshops och visar hur 
du kan hålla dig aktiv genom konst och musik, yoga, Bollywood-dans. Smaka på olika nyttiga 
exotiska frukter. Dessutom bjuds det på uppträdanden och infobord om föreningslivet i 
området.  
 
Hur ser arbetsmarknaden ut i Botkyrka, Stockholm, Sverige och EU?  
Botkyrka Kvinnoresurscenter och EU-informationskontoret Europa Direkt Riksteatern bjuder 
in till ett öppet seminarium med panelsamtal om arbetsmarknad och jämställdhet på lokal, 
regional och EU-nivå. Hur är framtidsutsikterna och vart är vi på väg? 
 
Cricket - en hållbar mötesplats 
Kom och lär mer om och prova på cricket med Pakistanska cricketföreningen! Cricket är en 
stor internationell och rolig sport att mötas via över gränserna. Vi berättar om reglarna och 
visar hur man spelar cricket.  
 
Workshop om den Afro-svenska kulturen i Botkyrka kommun.  
Upptäck de afro-svenska kulturerna i Botkyrka och var med och främja den lokala 
interkulturella mångfalden. OPAD delar med sig av den Afro-svenska kulturen genom dans, 
trummor och berättelser om sin historia.  
 
Guidad vandring - Kulturspåret i Fittja  
Under september månad inviger Botkyrka kommun de tre nya kulturspåren i Hallunda, 
Norsborg och Fittja. På denna vandring får du möta både gamla och nya kulturmiljöer, från 
Slagsta hällristning till dagens Fittja moské. Välkommen! 
 
Demokrati - i familjen, föreningen och i samhället 
Eelam Tamiler Union bjuder in till en eftermiddag där vi samtalar och debatterar om 
demokrati i familjen, föreningen och i det svenska samhället överlag. Demokratin är viktig för 
oss alla! 
 
Svampguidning 
Guidad svampvandring med Botkyrka kommun och Michael Krikorev - en av Sveriges 
främsta svampexperter. Vandringen går i Vinterskogen. Välkommen till en härlig dag i 
svampskogen! 
 
Hållbarhetsfest för barn! 
Innana Familjeförening avslutar sina aktiviteter under Hållbarhetsveckan med en 
hållbarhetsfest för barn och vuxna. Kom glad och ta dansskorna med! 
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Bilaga 2: Sammanställning av samarrangörer  
 
Alby föreningsråd  
Alby Kvinnocentrum 
Animal Spirit 
Apoteket 
Apoteksgruppen 
Assyrien Kulturcenter 
Barnmorskor i sydöst/sydväst 
Biblioteket i Tumba 
Boodla  
Botkyrka Folkhögskola 
Botkyrka gymnastik- och idrottsförening 
Botkyrka kommun - Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsenheten  
Botkyrka kommun - Kommunledningsförvaltningen 
Botkyrka kommun - Kultur och fritidsförvaltningen 
Botkyrka kommun - Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Botkyrka kommun - SOC 
Botkyrka Konsthall 
Botkyrka Kvinnoresurscenter/Europa Direkt Riksteatern 
Dig i Fokus 
Eelam tamiler union 
Fanzingo 
Filippinska Kultur- & Fritidsföreningen 
Folktandvården 
Hallunda Centrums företagarförening 
Hallunda- Norsborg föreningsråd 
Hela Människan Botkyrka Salem 
Hjärt-lung Botkyrka Salem 
Hågelby 4H-klubb 
Hågelbyparken 
Innana Familjeförening 
Islamiska kulturföreningen  
Konya Spor 
Mellanförskapet 
Mångkulturellt Centrum 
Nordiska museet 
OPAD 
Pakistanska Cricketföreningen 
PRO norra Botkyrka 
Provins 
ReAgera 
Retoy 
Returnity 
Rättbuss 
Stockholms läns museum 
Subtopia 
Söder Energi  
Södertörns högskola 
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The Good Tribe 
Tillväxtverket  
Tullinge Bibliotek 
Tullinge Triangelpojkar Fotbollsklubb 
Tullinge vård- och barnavårdscentral 
Tullinges röster 
Ungdomsfullmäktige i Botkyrka 
Varken Hora eller Kuvad 
Verdandi 
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 - övergripande 
ansvar (KS/2013:735) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunsty-
relsens kommunövergripande ansvar. 
 
Sammanfattning 
Enligt reglemente ansvarar nämnden inom sitt verksamhetsområde för att 
utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen.  
 
Kommunledningsförvaltningen har för 2014 upprättat ett förslag till intern-
kontrollplan. Planen tar upp kommunövergripande områden och kontroll-
moment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar.  
 
Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys 
gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska 
granskas särskilt under 2014.  
 
Ett arbete med att utveckla och utvidga den interna kontrollen i kommunen 
pågår och fortsätter under 2014. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-16 
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Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014 – övergripande 
ansvar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunsty-
relsens kommunövergripande ansvar. 
 
Sammanfattning 
Enligt reglemente ansvarar nämnden inom sitt verksamhetsområde för att 
utforma och organisera den interna kontrollen och finna effektiva system för 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen.  
 
Kommunledningsförvaltningen har för 2014 upprättat ett förslag till intern-
kontrollplan. Planen tar upp kommunövergripande områden och kontroll-
moment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar.  
 
Som grund för internkontrollplanen har en risk- och väsentlighetsanalys 
gjorts, vilken ligger till grund för vilka områden/rutiner/processer som ska 
granskas särskilt under 2014.  
 
Ett arbete med att utveckla och utvidga den interna kontrollen i kommunen 
pågår och fortsätter under 2014. 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör 
 
 
 
_________ 
Expedieras till 
Niclas Johansson, ekonomichef 
Lena Hadad, HR-chef 
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Internkontrollplan 
 

Nämnd:  Kommunstyrelsen kommunövergripande 

Rutin/process/ 

system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och fre-
kvens 

Ansvarig Rapporteras till Risk 1-
16* 

Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd 
måste finnas eller fungera 
för att motverka risken?  

Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen att 
ske och ofta? 

Vem är ansva-
rig? 

Till vem och hur 
ofta rapporte-
ras kontroller-
na? 

Vilket 
risk-
värde 
är be-
dömt? 

Ekonomi       

Attest Att attestförteckningar 
finns och är sparade enligt 
krav i reglementet 

Obehörig beslutsatte-
sterar betalningar 

Kontroll av att samtliga 
förvaltningar lämnat in för-
teckning till ekonomienhet-
en på kommunledningsför-
valtningen. Kontroll febru-
ari/mars 

Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

12 

 Att överordnad attesterar 
personliga eller förtroen-
dekänsliga fakturor/utlägg.  

Felaktiga utbetalning-
ar. Skadat förtroende 
för kommunen. 

Stickprov 4 gånger per år 
med hjälp av respektive 
förvaltning. 

Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9-16 
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Rutin/process/ 
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och fre-
kvens 

Ansvarig Rapporteras till Risk 1-
16* 

Utanordning  Att utanordning inklusive 
underlag är korrekta. 

Felaktiga utbetalning-
ar. Skadat förtroende 
för kommunen. 

Stickprov 6 gånger per år. Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

12 

Handkassor Att redovisade un-
derlag/kvitton är korrekta 
och har verksamhetskopp-
ling samt att befintliga 
anvisningar följs. 

Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år. Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

Kontanthantering Att verksamheter som har 
mynthantering har lämp-
liga och kända rutiner. 

Skadat förtroende. Samtliga 1 gång per år. 
Ekonomienheten initierar, 
förvaltningarna bistår med 
underlagen. 

Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

Representation Att belopp, momsavdrag, 
uppgifter om syfte och 
deltagare överensstämmer 
med gällande regler 

 

Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år 
med hjälp av respektive 
förvaltning. 

Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9-12 
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Rutin/process/ 
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och fre-
kvens 

Ansvarig Rapporteras till Risk 1-
16* 

Anläggningsregist-
ret 

Att bokförda värden i an-
läggningsregistret är rim-
liga. 

 Stickprov 2 gånger per år. Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

Leverantörsfaktu-
ror 

Att fakturor tidsmässigt 
betalas enligt avtal eller 
betalningsvillkor. 

Förtroendeskada samt 
inkasso och räntefak-
turor. 

Stickprov 4 gånger per år. Ekonomichef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

HR       

Introduktion Att nya ledare deltar i den 
kommungemensamma 
introduktionen. 

Att nyanställd ledare 
inte får den kom-
munövergripande 
informationen som 
behövs för tjänsten. 

Jämförelse av deltagarlistor 
mot nyanställda chefer i 
kommunen. 

HR-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

Rekrytering Att förvaltningarna använ-
der rekryteringsverktyget 
vid anställningar. 

Ineffektiv och eventu-
ellt felaktig rekryte-
ringsprocess. 

Stickprov 2 gånger per år. HR-chef Kommundi-
rektör och kom-
munstyrelsen  

6  
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Rutin/process/ 
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och fre-
kvens 

Ansvarig Rapporteras till Risk 1-
16* 

 Att nyanställda lämnar 
uppgift om bisysslor. 

Förtroendeskada Stickprov 1 gånger per år. 
Kontroll av följsamhet mot 
anvisning. 

HR-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

 Att utdrag hämtas ur be-
lastningsregister och diarie-
förs. 

Förtroendeskada 20 stickprov, 1 gång per år HR-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

16 

 Att anställningsformerna 
tillämpas korrekt. 

Felaktiga anställnings-
former 

30 stickprov, 1 gång per år HR-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

Löneadministra-
tiva processen 

Att utbetalda löner är kor-
rekta. 

Förtroendekänsligt Alla bruttolöner över 
50 000 kronor och nettolön 
över 35 000 kronor per 
månad kontrolleras. 

HR-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 
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Rutin/process/ 
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och fre-
kvens 

Ansvarig Rapporteras till Risk 1-
16* 

 Att utbetalda löner är kor-
rekta. 

Förtroendekänsligt Kontroll att semester och 
tjänsteledigkvoter är kor-
rekta. 

HR-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

 Att utbetalda löner är kor-
rekta. 

Förtroendekänsligt Kontroll vid varje löneköring 
enligt fastställd rutin. Sam-
manställs och redovisas 
årligen. 

HR-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

Upphandling       

Upphandlingsform Att direktupphandling inte 
sker när formaliserad upp-
handling krävs 

 Stickprov, 50 inköp varav 20 
ska avse konsulttjänster 

Upphandlings-
chef 

Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

12 

Ramavtal Att ramavtalen används  Registeranalys. Stickprov, 
50 stycken i olika varugrup-
per 

Upphandlings-
chef 

Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

12 
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Rutin/process/ 
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och fre-
kvens 

Ansvarig Rapporteras till Risk 1-
16* 

Direktupphandling Att tillåten beloppsgräns 
för direktupphandling inte 
överskrids 

 Stickprov 15 direktupp-
handlingar från leve-
rantörer som inte används 
generellt 

Upphandlings-
chef 

Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

12 

Upphandling med 
anbudsförfarande 

Att alla som berörs av upp-
handlingen har fått känne-
dom om anbudssekretess-
en 

 Intervju av 20 personer som 
berörts av upphandling 

Upphandlings-
chef 

Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

12 

Avtal – bevakning 
och uppföljning 

Att tillsvidareavtal inte 
förekommer 

 Kontroll av samtliga avtal Upphandlings-
chef 

Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

9 

 Att avtalstiden bevakas  Stickprov av 10 avtal. Upphandlings-
chef 

Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen  

 

9 
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Rutin/process/ 
system   

Kontrollmoment Riskkate-
gori/Beskrivning 

Kontrollmetod och fre-
kvens 

Ansvarig Rapporteras till Risk 1-
16* 

IT       

Kvalitet och effek-
tivitet 

Att viktiga/känsliga proces-
ser/verksamhetssystem har 
behandlats utifrån PM3-
modellen. 

Ineffektivitet och 
felprioritering av re-
surser 

Inventering och prioritering 
av återstående proces-
ser/verksamhetssystem. 

IT-chef Kommundi-
rektör och 
kommunstyrel-
sen 

9 

 

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten. 

 

Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår: 

Försumbar = 1  Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen   

Lindrig = 2  Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun  

Kännbar = 3  Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun 

Allvarlig = 4   Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
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Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel) 

Osannolik = 1   Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 

Mindre sannolik = 2  Risken är mycket liten att fel ska uppstå 

Möjlig = 3   Det finns risk för att fel ska uppstå 

Sannolik = 4  Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
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Slutredovisning till SKL inom programmet Hållbar jäm-
ställdhet 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet för ett jämställt interkul-
turellt Botkyrka fritt från diskriminering. Förslag till handlingsplan tas upp i 
demokratiberedningen senast september 2014 för beslut i kommunstyrelsen 
under hösten 2014. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har åren 2011-2013 beviljats 1,2 miljoner kronor från 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) program Hållbar jämställdhet. 
Dessa har fördelats till utvecklingsarbeten inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, dåvarande serviceförvaltningen, 
socialförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. En slutrapporte-
ring av arbetet kommer att göras till SKL i december 2013. Ett av underla-
gen till slutrapporten kommer att vara den utvärdering av arbetet som tas 
upp i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-25.  
 
Utvärderingen har genomförts under 2013 med utgångspunkt från de över-
gripande programmålen för programmet Hållbar jämställdhet i Botkyrka 
kommun.  

• 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller beköningen 
av styrsystemet i alla nämnder. 

• 2013 har de medverkande enheterna förbättrat sin verksamhet så att 
flickor och pojkar, kvinnor och män i större utsträckning än 2010 på 
lika villkor får likvärdig service, och så att lika god kvalitet och lika 
goda resultat uppnås oavsett kön. 

 
Utvärderaren bedömer att Botkyrka kommun har bedrivit ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete. Förutsättningarna för att styrsystemet ska vara bekönat 
förbättras kontinuerligt och arbetet är väl förankrat, vilket har gett effekt 
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framför allt i nämndernas ettårsplaner och årsredovisningar. För att inklu-
dera hela styrsystemet bör dock även framåtsikter jämställdhetsintegreras i 
större utsträckning än vad som hittills skett. Kommunen bör i större ut-
sträckning också se till att jämställdhetsanalyser ingår som en naturlig del i 
den ordinarie kvalitets- och verksamhetsutvecklingen.  
 
Arbete för bestående förbättringar i verksamheten har skett på fem förvalt-
ningar, där förutsättningarna för att bedriva arbetet sett väldigt olika ut. 
Några medverkande enheter har kommit igång först under utvecklingsar-
betets slutfas, medan övriga arbetat aktivt under merparten av programperi-
oden, vilket gett en spridning i resultat. Sammanfattningsvis menar utvärde-
raren att utvecklingsarbetet resulterat i en betydande kunskapsökning och 
medvetandehöjning när det gäller jämställdhet, och sannolikt också i en mer 
jämställd verksamhet för brukarna på medborgarkontoren, några enheter på 
socialförvaltningen samt fritidsgårdarna. De enheter som just inlett sitt ar-
bete bedöms ha goda förutsättningar att fortsätta.  
 
Utvärderingen avslutas med en rad rekommendationer för det fortsatta arbe-
tet. Några av dem kan åtgärdas på en gång och de övriga kommer att fångas 
upp i ett förslag till fortsatt arbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att det sker i form av en gemensam handlingsplan för kommunens fortsatta 
arbete för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. 
Handlingsplanen bör bland annat bygga på erfarenheterna från detta ut-
vecklingsarbete och den pågående processledarutbildningen för ett jämställt, 
interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering, samt hedersrelaterat för-
tryck och våld.  
 
Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2013-12-06 § 66. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-11-25. 
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Demokratiberedningen 
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§ 66 
Hållbar jämställdhet - utvärdering 

 
Beslut 
Demokratiberedningen föreslår att:  
 
- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
- Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet för ett jämställt interkul-
turellt Botkyrka fritt från diskriminering. Förslag till handlingsplan tas upp i 
Demokratiberedningen senast september 2014 för beslut i Kommunstyrelsen 
under hösten 2014. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har åren 2011-2013 beviljats 1,2 miljoner kronor från 
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) program Hållbar jämställdhet. 
Dessa har fördelats till utvecklingsarbeten inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvalt-
ningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. En slutrapportering av arbetet 
kommer att göras till SKL i december 2013. Ett av underlagen till slutrap-
porten kommer att vara den utvärdering av arbetet som tas upp i denna 
tjänsteskrivelse.   
 
Utvärderingen har genomförts under 2013 med utgångspunkt från de över-
gripande programmålen för programmet Hållbar jämställdhet i Botkyrka 
kommun.  
 

• 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller beköningen 
av styrsystemet i alla nämnder. 

• 2013 har de medverkande enheterna förbättrat sin verksamhet så att 
flickor och pojkar, kvinnor och män i större utsträckning än 2010 på 
lika villkor får likvärdig service, och så att lika god kvalitet och lika 
goda resultat uppnås oavsett kön. 
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Utvärderaren bedömer att Botkyrka kommun har bedrivit ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete. Förutsättningarna för att styrsystemet ska vara bekönat 
förbättras kontinuerligt och arbetet är väl förankrat, vilket har gett effekt 
framför allt i nämndernas ettårsplaner och årsredovisningar. För att inklu-
dera hela styrsystemet bör dock även framåtsikter jämställdhetsintegreras i 
större utsträckning än vad som hittills skett. Kommunen bör i större ut-
sträckning också se till att jämställdhetsanalyser ingår som en naturlig del i 
den ordinarie kvalitets- och verksamhetsutvecklingen.  
 
Arbete för bestående förbättringar i verksamheten har skett på fem förvalt-
ningar, där förutsättningarna för att bedriva arbetet sett väldigt olika ut. 
Några medverkande enheter har kommit igång först under utvecklingsar-
betets slutfas, medan övriga arbetat aktivt under merparten av programperi-
oden, vilket gett en spridning i resultat. Sammanfattningsvis menar utvärde-
raren att utvecklingsarbetet resulterat i en betydande kunskapsökning och 
medvetandehöjning när det gäller jämställdhet, och sannolikt också i en mer 
jämställd verksamhet för brukarna på medborgarkontoren, några enheter på 
socialförvaltningen samt fritidsgårdarna. De enheter som just inlett sitt ar-
bete bedöms ha goda förutsättningar att fortsätta.  
 
Utvärderingen avslutas med en rad rekommendationer för det fortsatta arbe-
tet. Några av dem kan åtgärdas på en gång och de övriga kommer att fångas 
upp i ett förslag till fortsatt arbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att det sker i form av en gemensam handlingsplan för kommunens fortsatta 
arbete för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. 
Handlingsplanen bör bland annat bygga på erfarenheterna från detta ut-
vecklingsarbete och den pågående processledarutbildningen för ett jämställt, 
interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering, samt hedersrelaterat för-
tryck och våld.  
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Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunledningsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-530 613 71 Sms·0761-15 00 08· E-post anna.giotas.sandquist@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Anna Giotas Sandquist 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Slutredovisning till Sveriges Kommuner och Landsting 
inom programmet Hållbar jämställdhet 
 
Förslag till beslut 
 
Demokratiberedningen föreslår att: 
 
Kommunstyrelsen har  tagit del av informationen. 
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet för ett jämställt interkul-
turellt Botkyrka fritt från diskriminering. Förslag till handlingsplan tas upp i 
Demokratiberedningen senast september 2014 för beslut i Kommunstyrelsen 
under hösten 2014. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har åren 2011-2013 beviljats 1,2 miljoner kronor från 
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) program Hållbar jämställdhet. 
Dessa har fördelats till utvecklingsarbeten inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvalt-
ningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. En slutrapportering av arbetet 
kommer att göras till SKL i december 2013. Ett av underlagen till slutrap-
porten kommer att vara den utvärdering av arbetet som tas upp i denna 
tjänsteskrivelse.   
 
Utvärderingen har genomförts under 2013 med utgångspunkt från de över-
gripande programmålen för programmet Hållbar jämställdhet i Botkyrka 
kommun.  

• 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller beköningen 
av styrsystemet i alla nämnder. 

• 2013 har de medverkande enheterna förbättrat sin verksamhet så att 
flickor och pojkar, kvinnor och män i större utsträckning än 2010 på 
lika villkor får likvärdig service, och så att lika god kvalitet och lika 
goda resultat uppnås oavsett kön. 
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Utvärderaren bedömer att Botkyrka kommun har bedrivit ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete. Förutsättningarna för att styrsystemet ska vara bekönat 
förbättras kontinuerligt och arbetet är väl förankrat, vilket har gett effekt 
framför allt i nämndernas ettårsplaner och årsredovisningar. För att inklu-
dera hela styrsystemet bör dock även framåtsikter jämställdhetsintegreras i 
större utsträckning än vad som hittills skett. Kommunen bör i större ut-
sträckning också se till att jämställdhetsanalyser ingår som en naturlig del i 
den ordinarie kvalitets- och verksamhetsutvecklingen.  
 
Arbete för bestående förbättringar i verksamheten har skett på fem förvalt-
ningar, där förutsättningarna för att bedriva arbetet sett väldigt olika ut. 
Några medverkande enheter har kommit igång först under utvecklingsar-
betets slutfas, medan övriga arbetat aktivt under merparten av programperi-
oden, vilket gett en spridning i resultat. Sammanfattningsvis menar utvärde-
raren att utvecklingsarbetet resulterat i en betydande kunskapsökning och 
medvetandehöjning när det gäller jämställdhet, och sannolikt också i en mer 
jämställd verksamhet för brukarna på medborgarkontoren, några enheter på 
socialförvaltningen samt fritidsgårdarna. De enheter som just inlett sitt ar-
bete bedöms ha goda förutsättningar att fortsätta.  
 
Utvärderingen avslutas med en rad rekommendationer för det fortsatta arbe-
tet. Några av dem kan åtgärdas på en gång och de övriga kommer att fångas 
upp i ett förslag till fortsatt arbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att det sker i form av en gemensam handlingsplan för kommunens fortsatta 
arbete för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. 
Handlingsplanen bör bland annat bygga på erfarenheterna från detta ut-
vecklingsarbete och den pågående processledarutbildningen för ett jämställt, 
interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering, samt hedersrelaterat för-
tryck och våld.  
 
 
 
Mattias Jansson   
Kommundirektör 

 
    Anna Giotas Sandquist 

Utredningschef 
 
 
 
 
 
Övrig rubrik 
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Utvärdering av Botkyrka kommuns arbete 
inom ramarna för SKL:s program  
Hållbar Jämställdhet 2011-2013 

 

Jämställd verksamhet  
för ett jämställt 

Botkyrka 
 

 

 

 

 

 

Maria Stenman 

November 2013 

  



 
2 

 

Sammanfattning 
 

Utvärderingen visar att Botkyrka kommun bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 
Utvecklingsarbetet är smart riggat, inom ordinarie system. Förutsättningarna för att 
styrsystemet ska vara bekönat förbättras kontinuerligt, och arbetet är väl förankrat. Det har 
skapat stora effekter, som framförallt är synliga i ettårsplaner och årsredovisningar. För att 
inkludera hela styrsystemet bör dock även framåtsikter jämställdhetsintegreras i större 
utsträckning än vad som sker idag. Kommunen bör i större utsträckning också se till att 
jämställdhetsanalyser ingår som en naturlig del i den ordinarie kvalitets- och 
verksamhetsutvecklingen. Brist på tid och övriga resurser innebär att flera förvaltningar 
upplever det svårt att komma till en analysfas i arbetet.  

Arbete för bestående förbättringar i verksamheten har inom utvecklingsarbetet skett på fem 
förvaltningar, där förutsättningarna för att bedriva arbetet sett väldigt olika ut. Några 
medverkande enheter har kommit igång först under utvecklingsarbetets slutfas, medan andra 
arbetat aktivt under (nästan) hela programperioden. Detta ger naturligtvis stora skillnader i 
resultat. Många enheter som nu är i inledningsskedet av sitt arbete har dock goda 
förutsättningar att fortsätta.  

Botkyrka har genom detta utvecklingsarbete arbetat fram både en bredd och ett djup i sitt 
jämställdhetsintegreringsarbete, som sammantaget skapat stora resultat, både i form av ett 
till stor del bekönat styrsystem och i form av en mer jämställd verksamhet inom några av de 
medverkande enheterna. Inom kommunen har utvecklingsarbetet också resulterat i en stor 
kunskapsökning och medvetandehöjning kring jämställdhet. Effekter i form av förändrad 
verksamhet bör ha nått brukarna på medborgarkontoren, några enheter på 
socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningens fritidsgårdar. Där har förändrade 
mallar, guider, handböcker och rutiner men också ett förändrat bemötande implementerats 
och väl förankrats.  
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Inledning 

 

Bakgrund till utvecklingsarbetet 
Botkyrka kommun har beviljats medel från regeringens stora jämställdhetssatsning, genom 
Sveriges kommuner och landsting inom ramen för program för hållbar jämställdhet. 
Utvecklingsarbetet jämställd verksamhet för ett jämställt Botkyrka handlar om att med 
utgångspunkt från det sedan tidigare genomförda arbete med beköningen av kommunens 
styrsystem genomföra fördjupade analyser och utvecklingsarbete för att ändra rutiner och 
arbetssätt. Syftet är att inom samtliga förvaltningar skapa jämställda verksamheter som 
bidrar till ett jämställt Botkyrka.1  

Botkyrka är en av de kommuner som beviljats medel i två omgångar. Grunden för arbetet 
lades i samband med det förra utvecklingsarbetet, med beköningen av kommunens 
styrsystem 2008-2010. I det utvecklingsarbetet lade Botkyrka grunden för ett långsiktigt 
förändringsarbete för att skapa jämställda verksamheter genom att förtydliga styrningen och 
beköna kommunens styrsystem. Även utbildning för förtroendevalda, förvaltningsledningar 
och nyckelpersoner genomfördes. Kommunen genomförde också jämställdhetsanalyser och 
utvecklingsarbeten inom centrala områden. Sedan tidigare fanns en tjänst som 
jämställdhetsstrateg. Den inrättades 2007 bland annat med fokus på samordning och stöd. 
Även om Botkyrka fått utvecklingsmedel från SKL:s program för hållbar jämställdhet, har 
mycket av arbetet genomförts med ordinarie resurser.  

Utifrån utvärderingen av arbetet med att beköna styrsystemet och en jämställdhetsanalys av 
läget i Botkyrka som plats inför arbetet med ny flerårsplan, fattade kommunstyrelsen i 
januari 2010 beslut om inriktning för jämställdhetsarbetet under mandatperioden. En 
uppmaning till nämnderna att ta fram jämställdhetsmål har funnits även tidigare i 
kommunen. Förslaget till flerårsplan för mandatperioden omfattar genomgående uppföljning 
utifrån kön samt några bekönade mål. Det arbetet som skett sedan 2008 har synliggjort 
viktiga utvecklingsområden inom samtliga förvaltningar och i det pågår, även inom ramarna 
för ordinarie resurser, utvecklingsarbeten för en jämställd verksamhet i kommunen. 

Utgångspunkten i Botkyrka kommun är att jämställdhetsintegrering handlar om 
verksamhetsutveckling med hjälp av ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär att arbetet är 
ett led i att utveckla och förbättra kärnverksamheten.  

 

Övergripande mål 
Utvecklingsarbetet bedrivs på flera förvaltningar, som formulerat egna målsättningar med 
sina individuella utvecklingsarbeten. Arbetet bedrivs också övergripande för hela 
kommunen.  

Utvecklingsarbetet har följande övergripande programmål.  

                                                           
1 Ansökan Utvecklingsmedel, 2011-05-16 
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 År 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller 
beköningen av styrsystemet inom alla nämnder. 

Målet har även ett formulerat delmål: 

- Ett tydligt jämställdhetsperspektiv genomsyrar kommunens omvärlds- 
och invärldsanalys från och med 2011 respektive 2012 

 
Indikatorer: 
1. Andel könsuppdelade indikatorer, nyckeltal, tabeller och diagram i årsredovisningen 2012 
och 2013 
2. Antal mål i nämndernas ettårsplaner för 2012 och 2013 som bidrar till ökad jämställdhet 
3. Antal utvecklingsåtaganden i nämndernas ettårsplaner för 2012 och 2013 som bidrar till 
ökad jämställdhet 
 

Det andra övergripande programmålet är: 

År 2013 har de medverkande enheterna förbättrat sin verksamhet 
så att flickor och pojkar, kvinnor och män i större utsträckning än 
2010 på lika villkor får likvärdig service, och så att lika god 
kvalitet och lika goda resultat uppnås oavsett kön. 

 

Delmål och indikatorer för det andra programmålet finns kopplade till förvaltningarnas 
respektive utvecklingsarbeten. De medverkande enheterna finns inom 
kommunledningsförvaltningen2, kultur- och fritidsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen. 
Övriga förvaltningar i kommunen medverkar utifrån det första övergripande målet.  

 

 Om utvärderingen 
Utvärderingen har främst baserats på intervjuer och dokumentanalyser. Intervjuer har 
genomförts med tjugo personer, då flera personer är intervjuade vid mer än ett tillfälle är 
dock antalet intervjuer fler. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, där 
förberedda frågor och temaområden varvats med spontana frågor eller följdfrågor. Samtliga 
som tillfrågats har valt att medverka vid en intervju. Intervjuerna har varit både i form av 
besöksintervjuer, och i form telefonintervjuer.  

Utvärderingen består dels en dokumentanalys och dels en analys av arbetets hållbarhet och 
spridning. Utvecklingsarbetets framgångsfaktorer och svårigheter har identifierats bland 
annat utifrån  de framgångsfaktorer för förändringsarbete som den statliga utredningen 
JämStöd  lyfter fram. De sammanfattas i ordet  MUMS som står för Mål och annan styrning, 
Utbildning och kunskap, Metoder och arbetssätt samt Samordning och stöd.3 Resultat inom 
varje deltagande förvaltning presenteras även separat. Utvärderingen presenterar även 
slutsatser samt rekommendationer för det fortsatta arbetet.  
                                                           
2 Den medverkande enheten har under utvecklingsarbetets gång bytt förvaltning från serviceförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen.  
3 SOU 2007:15 
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Jag som utvärderare är extern i förhållande till kommunen, vilket är en stor fördel för att 
kunna förhålla mig opartisk. Jag har arbetat med utvärderingen på uppdrag av kommunen i 
en begränsad tidsomfattning under perioden februari till november 2013. Jag är utbildad 
bland annat inom lärande utvärdering och har en bakgrund av att ha utvärderat flera andra 
jämställdhetsintegreringsarbeten, vilket bland annat inkluderar andra organisationers 
utvecklingsarbeten inom ramen för HÅJ. Jag genomförde även den övergripande 
utvärderingen av Botkyrka kommuns första utvecklingsarbete inom ramen för HÅJ 2010,4 
vilket innebär att jag har en god bakgrundsbild.  

 

 

 

 
  

                                                           
4 Stenman, Maria Utvärdering av utvecklingsarbetet ”Att beköna styrsystemet” 2010, Dnr KS 2008:52, Botkyrka 
kommun 
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Utvärdering av arbetet med att beköna styrsystemet – en dokumentanalys 

Inledning 
Dokumentanalysen syftar till att utvärdera det första övergripande programmålet för 
utvecklingsarbetet att: År 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller 
beköningen av styrsystemet inom alla nämnder.  
 
För att undersöka förändringar inom styrsystemet har flera olika typer av dokument 
analyserats. Samtliga nämnders framåtsikter 2014-2017 har omfattats i analysen, där fokus 
har varit i vilken utsträckning jämställdhetsarbete och jämställdhetsanalyser synliggörs i 
framåtsikten samt i vilken utsträckning som individbaserad statistik presenteras och 
analyseras med kön som övergripande indelningsgrund.  
I övrigt har analysen till stor del baserats på jämförelser mellan aktuella dokument och 
dokument från 2010, för att se vilka förändringar utvecklingsarbetet har bidragit med samt i 
vilken utsträckning målet är uppnått. Både kommunens och fyra nämnders årsredovisningar 
har analyserats i en jämförelse med 2010. Urvalet har varit strategiskt och baseras på två 
obligatoriska kommunala områden, och två icke-obligatoriska, men för Botkyrka viktiga 
områden. De utvalda nämnderna är arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden, 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Även kommunens 
aktuella flerårsplan har analyserats och jämförts mot år 2010-2013, och kommunens 
ettårsplan för 2013 har analyserats och jämförts med ettårsplanen för 2010.  

Årsredovisningar  
Årsredovisningen visar i vilken utsträckning nämnden under året har lyckats med sitt 
åtagande att bidra till flerårsplanens mål och hur måluppfyllelsen ser ut i förhållande till de 
mål som nämnden själv formulerat. Årsredovisningen ska utöver uppföljning och analys av 
ekonomi, nyckeltal och verksamhet även sikta mot att identifiera de mest angelägna 
förbättringsåtgärderna inför framtiden. I detta avsnitt presenteras en analys av kommunens 
årsredovisning samt årsredovisningar från ett urval av fyra nämnder. Urvalet består av 
arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden. 

 

Kommunens årsredovisning 2012 
Kommunens årsredovisning 2012 synliggör kvinnor och män. Redan i inledningen till 
förvaltningsberättelsen markeras vikten av jämställdhet och det fastslås att könsuppdelad 
statistik behövs för att kunna ge en samlad bild av utvecklingen. Här tydliggörs och 
exemplifieras också att skillnaderna mellan könen är stora inom viktiga områden, och vikten 
av det fortsatta arbetet för att öka jämställdheten poängteras.5 

 

                                                           
5 Årsredovisning 2012, Botkyrka kommun s7 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
I kapitlet ”Uppföljning av kommunfullmäktiges mål” finns redan i det introducerande 
textavsnittet resonemang om vikten av könsuppdelad statistik.6 I uppföljningen redovisas 
sedan mål och indikatorer, i mycket stor utsträckning presenterat och kommenterat efter 
kön. Av 37 indikatorer är 28 byggda på individbaserade uppgifter. Indikatorerna redovisas 
vanligen (i 22 av fallen) med en tabell och med en totalsumma i en linje med en färgkod som 
visar om utvecklingen av indikatorn går åt rätt håll eller inte. I övriga fall saknas tabellen och 
endast totalsumman redovisas i den färgkodade linjefiguren. Till de individbaserade 
indikatorerna finns 17 tabeller uppdelade med kön som övergripande indelningsgrund, samt 
1 linjefigur som inkluderat en uppdelning av kvinnor och män istället för att redovisa 
totalsumman. Det kan ställas mot fyra tabeller som inte redovisas kön som övergripande 
indelningsgrund.7 I tre av dessa tabeller kommenteras antingen att uppgiften saknas 
och/eller kommenteras tabellen utifrån kön. 15 av de 17 könsuppdelade tabellerna är även 
kommenterade efter kön i det tillhörande textavsnittet. 23 av indikatorerna kommenteras 
utifrån kön.  

De indikatorer som enbart redovisar statistik i form av totalsumma i en färgkodad linjefigur 
redovisar (med endast ett undantag) denna utan att presentera kön. Om indikatorn rör 
individbaserade uppgifter presenteras statistiken istället i löptexten, (med enbart ett 
undantag).8 Sammantaget är det 26 av de 28 individbaserade indikatorerna som presenteras 
och/eller kommenteras efter kön om man inkluderar alla former av kommentarer utifrån 
kön, exempelvis att uppgifter uppdelat på kön saknas. 22 av 28 indikatorer presenterar 
statistik uppdelat utifrån kön.  

För att ge en överskådlig bil illustreras andelen könsuppdelade tabeller och diagram i 
uppföljningen av kommunfullmäktiges mål. Diagrammet bygger på de 28 individbaserade 
indikatorerna (då samtliga redovisas med ett färgkodat linjediagram). Samtliga tabeller och 
diagram som redovisar kön gör det med kön som övergripande indelningsgrund vilket 
innebär att kön blir synligt i alla variabler och kombinationer av variabler.  

 

Diagram 1, Könsuppdelade tabeller och diagram i Uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål 2012 

 
                                                           
6 Ibid. s8 
7 De individbaserade tabellerna som inte redovisar kön är: Indikator 2:2 ekonomisk utsatthet bland barn, 
Indikator 5:4 Antalet sysselsatta inom våra prioriterade branscher, Indikator 6:2 Andel av kommunens 
gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder, Indikator 6:3 Andel av kommunens 
gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom tre år. 
8 Undantaget gäller indikator 12:3 Sjukfrånvaro för kommunens anställda 

64% 

36% 

Redovisar kön Redovisar inte kön
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Detta diagram tenderar dock att bli lite fyrkantigt eftersom det bara tittar på tabeller och 
diagram. Då vissa indikatorer enbart presenteras med ett färgkodat linjediagram med en 
totalsumma, men flera av dessa ändå presenterar könsuppdelad statistik i löptexten visar 
diagrammet nedan istället andelen av de individbaserade indikatorerna som presenteras med 
könsuppdelad statistik. 

 

Diagram 2, Andel individbaserade indikatorer som presenter könsuppdelad 
statistik 2012 

 

 

Övriga delar av kapitlet förvaltningsberättelse 
I övriga delar av kapitlet förvaltningsberättelse redovisas också statistiken uppdelat på kön i 
stor utsträckning. Tre av fyra individbaserade tabeller i personalavsnittet redovisas med kön 
som övergripande indelningsgrund, två av dessa kommenteras också utifrån kön.9 I kapitlet 
ekonomisk analys finns ett individbaserat diagram som inte är uppdelat med kön som 
övergripande indelningsgrund.10 I den SKL jämförelsen som presenteras där Botkyrka ingår, 
presenteras inga av de individbaserade uppgifterna utifrån kön.11 Skälet till det är att 
jämförelsen i sig inte görs könsuppdelat. 

 

Nämnd och bolagsredovisning 
I nämnd och bolagsredovisning finns inga individbaserade diagram i kommunstyrelsens, 
samhällsbyggnadsnämndens, tekniska nämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens 
texter. Dessa redovisningar innehåller inte heller några resonemang utifrån kön. För övriga 
fem nämnder redovisas, resoneras eller görs kopplingar till kön i de specifika 
nämndredovisningarna. Det görs i ganska liten utsträckning för socialnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden,12 och i större utsträckning för utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt arbetsmarknad – och vuxenutbildningsnämnden Både för 
utbildningsnämnden och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden lyfts kön redan i 
                                                           
9 Årsredovisning 2012, Botkyrka kommun s30f 
10 Ibid. s22 
11 Ibid. s20f 
12 Vård- och omsorgsnämnden har även en individbaserad tabell som hade varit relevant att dela upp med kön 
som övergripande indelningsgrund. Resultat i jämförelse med andra kommuner Årsredovisning 2012 Botkyrka 
kommun, s52 

79% 

21% 

Kön redovisas Kön redovisas inte
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ingressen till nämndredovisningen. Det är i dessa två nämnder som kön synliggörs bäst i 
redovisningen.  

Bland områdesgrupperna är det framförallt Alby men också Hallunda – Norsborg som 
synliggör kön i sina respektive avsnitt. Tullinge, Tumba och Fittja har däremot inte några 
resonemang utifrån kön.13  I avsnittet ”Bolagen i sammanfattning” hade det varit relevant att 
redovisa antalet anställda uppdelat på kön, en uppgift som redovisas enbart som en 
totalsumma i avsnittets samtliga tabeller.14  

 

Uppföljning utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
I kapitlet ”Uppföljning utifrån ett hållbarhetsperspektiv” finns i årsredovisningen 2012 14 
tabeller/diagram varav nio bygger på individbaserade uppgifter. Fem av dessa redovisar kön 
som övergripande indelningsgrund, och tre kommenteras dessutom utifrån kön. De 
återstående fyra individbaserade tabellerna/diagrammen saknar både redovisning och 
kommentar utifrån kön. Könsuppdelad statistik finns därmed i en utsträckning motsvarande 
56 procent. 

 

Sammantagen bild av årsredovisningen 2012 
Den sammantagna bilden av årsredovisningen 2012 visar en stor förbättring jämfört med 
2010, och tabeller och diagram är i ganska stor utsträckning presenterade med kön som 
övergripande indelningsgrund, och ofta även kommenterade efter kön.  

Sett enbart till tabeller och diagram så presenteras kön i årsredovisning enligt 
stapeldiagrammet nedan: 

 

Diagram 3, Antal könsuppdelade tabeller och diagram utifrån olika kapitel i 
årsredovisningen 2012 

 

Parentesen bakom avsnittsrubriken visar antal individbaserade tabeller och diagram som 
finns i avsnittet. Tabellerna i bolagsredovisningen ingår inte i stapeldiagrammet.  

                                                           
13 Årsredovisning 2012, Botkyrka kommun, s36f 
14 Ibid. s54ff 
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I stapeldiagrammet tydliggörs också att den svagaste delen i årsredovisningen utifrån denna 
aspekt är nämndredovisningen. Nämndredovisningen är kommunledningsförvaltningens 
sammanfattning av nämndernas årsredovisningar, och där har arbetet inte fått tillräcklig 
genomslagskraft.  

 

Kommunens årsredovisning 2010 
Jämförelsen baseras på kommunens årsredovisning 2010. 

 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
I uppföljningen av kommunfullmäktiges mål för 2010 redovisas resultatet från 23 mål. 
Tabellen som presenterar resultatet av målen redovisar inte kön på något av dessa mål, trots 
att 17 av målen bygger på individbaserade uppgifter. I textavsnitten till målområdena beaktas 
kön utifrån fyra av de 17 relevanta målen. Könsuppdelad statistik presenteras enbart i ett 
fall.15 Att illustrera med ett diagram som visar att könsuppdelad statistik saknas i tabeller till 
100 procent är därmed onödigt. Istället illustreras i vilken utsträckning som könsuppdelad 
statistik presenteras utifrån löptext vilket visar ett något bättre resultat: 

 

Diagram 4, Presenterade statisitkuppgifter i löptext utifrån kön, i uppföljningen 
av kommunfullmäktiges mål för 2010. 

 

 

Övriga delar av förvaltningsberättelsen 
I övriga delar av förvaltningsberättelsen finns inte mycket resonemang eller statistikuppgifter 
uppdelat på kön. Tabeller och diagram är enbart i undantagsfall uppdelat utifrån kön och 
statistikuppgifter i textavsnitten presenteras genomgående på ett könsblint sätt, även om 
undantag finns även där. Resonemang utifrån kön förekommer i begränsad utsträckning. 

 

Nämnd och bolagsredovisning 
I kapitlet ”nämnd och bolagsredovisning” finns inga individbaserade diagram i 
servicenämndens, samhällsbyggnadsnämndens, tekniska nämndens, miljö- och 
hälsoskyddsnämndens, vård- och omsorgsnämndens eller överförmyndarnämndens texter. 

                                                           
15 Årsredovisning 2010 Botkyrka kommun 
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Dessa redovisningar innehåller inte heller några resonemang utifrån kön. I 
överförmyndarnämnden och vård- och omsorgsnämndens redovisningar finns tabeller som 
bygger på individbaserade uppgifter som inte är uppdelade utifrån kön. I de övriga fem 
nämnderna synliggörs kön i någon utsträckning i nämndredovisningarna.  

Kommunstyrelsen har enstaka resonemang utifrån kön 2010 vilket är mer än vad som finns i 
nämndredovisningen för 2012. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden presenterar en 
tabell med individbaserade uppgifter utan att redovisa eller kommentera utifrån kön. I 
löptexten presenteras statistik uppdelat på kön gällande tre olika sammanhang. 
Socialnämnden presenterar en tabell som hade varit relevant att dela upp med kön som 
övergripande indelningsgrund. Statistik kommenteras utifrån kön vid två tillfällen i 
textavsnittet.  

I årsredovisnigen 2010 är det Barn- och ungdomsnämnden (som för ett flertal resonemang 
utifrån kön) samt Kultur- och fritidsnämnden som bäst synliggör kön.  Kultur- och 
fritidsnämnden har en individbaserad tabell som inte är uppdelad utifrån kön, men som 
delvis kommenteras efter kön. Kultur- och fritidsnämnden har fler resonemang utifrån kön 
2010 jämfört med 2012, och visar därmed en försämring gällande synliggörandet av kön.   

Inledningstexten till områdesgruppernas textavsnitt lyfter fram flickor och pojkar, men bland 
områdesgrupperna är det enbart Hallunda – Norsborg som synliggör kön i sitt textavsnitt 
2010. I bolagsredovisningen redovisas precis som 2012 antalet anställda i samtliga tabeller 
utan uppdelning utifrån kön.   

 

Uppföljning utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
I kapitlet ”Ett hållbart Botkyrka” finns i årsredovisningen 2010 elva tabeller eller diagram. Av 
dessa presenterar sju tabeller/diagram individbaserade uppgifter men inget är uppdelat på 
kön. Ett av diagrammen kommenteras utifrån kön.16 I övrigt synliggörs inte kön i kapitlet.  

 

Sammantagen bild av årsredovisningen 2010 
En sammantagen bild av årsredovisningen 2010 visar ett arbete som påbörjats, men som 
också utvecklats mycket fram till 2012. Stapeldiagrammet nedan visar fördelningen av 
tabeller och diagram som presenterar kön i årsredovisningen 2010, vilket gjordes i väldigt 
liten utsträckning i tabell och diagramform. Ingen tabell eller diagram hade kön som 
övergripande indelningsgrund. Det synliggörande av kön som förekom 2010 utgjordes nästan 
uteslutande av resonemang eller statistik i löptexten. Värt att tillägga i detta är dock att 
resonemangen i löptexten utvecklats och blivit betydligt mer omfattande 2012 jämfört med 
2010. 

 

 

  

                                                           
16 Ibid. s47ff 
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Diagram 5, Antal könsuppdelade tabeller och diagram utifrån olika kapitel i 
årsredovisningen 2010 

 

 

Parentesen bakom avsnittsrubriken visar antal individbaserade tabeller och diagram som 
finns i avsnittet. Tabellerna i bolagsredovisningen ingår inte i stapeldiagrammet. 

 

Slutsatser 
I en jämförelse mellan kommunens årsredovisning 2010 respektive 2012 tydliggörs en 
markant skillnad. Utvecklingsarbetet har genererat mycket stora resultat, även om det 
fortfarande återstår arbete för att årsredovisningen ska kunna anses vara helt bekönad. 
Kommunens årsredovisning 2012 presenterar i hög utsträckning den individbaserade 
statistiken med kön som övergripande indelningsgrund. Kvinnor och män synliggörs också 
både i kommentarer till många tabeller och i diagram samt i delar av årsredovisningens 
övriga textavsnitt.  

Den könsuppdelade statistiken presenteras genomgående också på rätt sätt, med kön som 
övergripande indelningsgrund, kön presenteras fullt ut i alla variabler eller kombinationer av 
variabler.  

En annan stor förändring är att tabeller och diagram i mycket hög utsträckning kommenteras 
utifrån kön. Ett könsperspektiv genomsyrar årsredovisningen, och det är tydligt att 
utvecklingsarbetet har haft en stor effekt. Effekten är dock lite varierande mellan olika delar i 
årsredovisningen, men som starkast i uppföljningen mot kommunfullmäktiges mål, vilket 
måste anses vara en viktig del i årsredovisningen.  

Nämndredovisningarna är den svagaste länken i årsredovisningen, vilket faller på 
kommunledningsförvaltningens ansvar. I nämndredovisningarna förs resonemang utifrån 
kön i ganska varierad grad. Kommunstyrelsen har enstaka resonemang utifrån kön 2010 
vilket är mer än vad som finns i nämndredovisningen för 2012. Nämndernas egna 
årsredovisningar är utifrån den analys av ett urval på fyra nämnder generellt bättre ur dessa 
aspekter än vad nämndredovisningen visar, vilket också framkommer av de följande 
avsnitten i utvärderingen.  
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Nämndernas årsredovisningar 
Fyra nämnders årsredovisningar har analyserats och en jämförts med motsvarande nämnds 
årsredovisning för år 2010. Urvalet har varit strategiskt och baseras på två obligatoriska 
kommunala områden, och två icke-obligatoriska, men för Botkyrka viktiga områden. De 
utvalda nämnderna är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.  

 

Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsnämnden 
För att ge en överskådlig bild av skillnader mellan olika avsnitt och sammanhang i 
årsredovisningen har analysen av kultur- och fritidsnämndens årsredovisning delats in i tre 
olika avsnitt, mål och indikatorer, nyckeltal samt årsredovisningens övriga tabeller och 
diagram. 

Årsredovisningen innehåller 56 uppgifter i tabellform som redovisar mål eller indikatorer, 32 
av dessa presenterar individbaserad statistik, eller statistik som skulle kunna vara 
individbaserad. 19 av dessa presenterar kön, vilket motsvarar 59 procent.  

Gränsdragningen av vad som skulle kunna vara individbaserad statistik är varken självklar 
eller tydlig. Vid denna analys har exempelvis ”andel nedladdade talböcker” ansetts som 
statistik som går att könsuppdela (eftersom de laddas ned av en kvinna eller man) medan 
”antal aktiviteter för personer med funktionsnedsättning” eller ”guidade turer för 
allmänheten” inte anses möjligt att uppdela, även om deltagandet vid aktiviteterna skulle 
vara relevant att könsuppdela.   

Nämndens åtta nyckeltal är indelade i tabeller efter område. Kön är inte systematiserat som 
övergripande indelningsgrund, men flera av nyckeltalen redovisar fördelning kvinnor-män 
eller flickor-pojkar i procent. Samtliga tabeller som rör individbaserade uppgifter presenterar 
kön åtminstone till viss del. 

Av de tio återstående tabellerna/diagrammen är sju individbaserade, men enbart två 
redovisas med kön som övergripande indelningsgrund. Tre av tabellerna avslöjar eller 
redovisar delvis kön.  

 

Diagram 6, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2012 
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Summan i parantes anger det totala antalet individbaserade tabeller/diagram respektive det 
totala antalet tabeller/diagram. 

 

Diagram 7, Andel könsuppdelade tabeller/ diagram i kultur- och 
fritidsnämndens årsredovisning 2012  

 

 

I textavsnitten lyfts skillnader och likheter eller förändringar mellan kvinnor och män i viss 
utsträckning, i vissa avsnitt mer än andra. Årsredovisningen beskriver även ett flertal 
jämställdhetsarbete som pågått på förvaltningen.17 

 

Kultur och fritidsnämndens årsredovisning 2010 
Jämförelsen med kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2010 visar dels att arbetet 
kommit långt redan när denna årsredovisning skrevs, men dels visar jämförelsen också på 
stora resultat och en stor förbättring 2012. 18 Görs en motsvarande tabell över tabeller och 
diagram som redovisar, delvis redovisar eller inte redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
årsredovisningen ser bilden 2010 istället ut såhär: 

 

Diagram 8, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2010 

 

                                                           
17 Årsredovisning 2012Kultur- och fritidsnämnden, s12 
18 Årsredovisning 2010 Kultur- och fritidsnämnden 2011-02-23 
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I en sammantagen bild ser andelen könsuppdelade tabeller och diagram ut såhär: 

 

Diagram 9, Andel könsuppdelade tabeller/ diagram i kultur- och 
fritidsnämndens årsredovisning 2010 

 

 

Årsredovisningen för 2010 har enbart i enstaka fall kommentarer utifrån kön i textavsnitten, 
utöver de uppgifter som framkommer i tabellerna. Kön kommenteras enbart vid fyra tillfällen 
om personalbokslutet bortses, (där kön kommenteras i större utsträckning). I övrigt förs 
också ett resonemang om att förvaltningen med stöd av SKL initierat ett jämställdhetsprojekt 
där det räknas på hur förvaltningens resurser används ur ett jämställdhetsperspektiv. Samt 
att en undersökning av jämställdheten på kommunens alla fritidsgårdar genomförts.19   

 

Slutsatser 
Jämförelsen mellan 2010 och 2012 visar att kultur och fritidsnämnden har gjort ett stort 
arbete i sin strävan att leva upp till att slutföra och vidmakthålla målet om att beköna 
styrsystemet. Årsredovisningen för 2012 presenterar en stor del av statistiken utifrån kön. 
Kultur och fritidsnämnden visar en klar förbättring av sin årsredovisning 2012 jämfört med 
2010. Förbättringen jämfört med 2010 motsvarar en utökning som är mer än tre gånger mer 
omfattande mot tidigare.  Kön finns i betydande utsträckning kommenterat i 
årsredovisningens text 2012, men enbart vid enstaka tillfällen 2010. De tabeller och diagram 
som nämnden använder sig av presenterar också i större utsträckning kön 2012 jämfört med 
2010. En tydlig förbättring föreligger.  

 

Årsredovisning 2012 Utbildningsnämnden 
I de inledande textavsnitten i årsredovisningen för 2012 syns inga tydliga tecken på 
utvecklingsarbetet, utöver ett påpekande om ökade resultatskillnader mellan flickor och 
pojkar.20 Det finns fyra diagram som redovisar volymerna inom förskola, fritidshem, 

                                                           
19 Ibid. s19 
20 Årsredovisning 2012 (UF/2013:27), 2013-03-26, s2 
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grundskola och gymnasieskola. Detta bygger på individbaserade uppgifter och skulle kunna 
redovisas uppdelat på kön.   

Resultaten i förhållande till flerårsplanens målområden presenteras i en sammanfattad form 
i årsredovisningen och mer utförligt i en bilaga. I den sammanfattande formen finns tolv 
tabeller och diagram baserade på individbaserade uppgifter, (och en tabell som inte rör 
individer). Av dessa tolv tabeller redovisas två med kön som övergripande indelningsgrund 
och ytterligare två redovisar kön till viss del. Majoriteten (67 procent) saknar dock en 
uppdelning utifrån kön.  

En av tre av indikatorer till det första målet redovisas utifrån kön. Mål två syftar till att 
Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter, och där finns 
ett åtagande att utveckla lärmiljön i syfte att utjämna förutsättningarna för lärande mellan 
flickor och pojkar mot högre måluppfyllelse för alla. I uppföljningen konstateras att 
lärmiljöarbetet liksom genusarbetet framförallt sker inom förskolan.21 Även mål sex skriver 
uttryckligen om kön, med formuleringen att kunskapsresultaten förbättras och skillnader 
beroende på kön och social bakgrund minskar. Nämndmål för 2012 är ”Förbättrade resultat 
gällande flickor och pojkars kunskaper och färdigheter i enighet med nationella mål. (…) 
Minskade skillnader i resultat på grund av kön och socio-kulturell bakgrund.”22 
Uppföljningen redovisas till viss del utifrån kön. I den övriga individbaserade statistiken 
saknas redovisning på kön och några resonemang utifrån kön förekommer inte heller i 
sammanfattningen.  I uppföljningen nämns jämställdhetsarbete i form av genusneutrala 
utemiljöer23 och ett projekt om pojkars läsning.24 

I redovisningen av förvaltningens personalstruktur är hälften av tabeller och diagram 
uppdelade efter kön, och visst resonemang förs kring kvinnor och män.25 Detta avsnitt var 
dock mer utförligt och resonemangen utifrån kön i olika avseenden var mer omfattande i 
2010 års årsredovisning, vilket innebär en försämring. 

Till årsredovisningen finns också bilagor. Volymmåtten/nyckeltalen i bilaga två bygger på 
individbaserade uppgifter och skulle kunna uppdelas med kön som övergripande 
indelningsgrund. Inte heller i bilaga tre, som utgör den mer utförliga redovisningen av 
samtliga åtaganden som utbildningsnämnden beslutat om har resonemang baserat på kön i 
någon större utsträckning. Till mål två och åtagandet att utveckla lärmiljön med syfte att 
utjämna förutsättningarna för lärande mellan flickor och pojkar mot högre måluppfyllelse för 
alla, förs resonemang om frågan.26 Utöver detta omnämns ett pilotprojekt om pojkars 
läsning, med medel från KUR, och ett projekt om pojkars läsning i samarbete med Hallunda 
bibliotek i uppföljningen.27 I övrigt förs inga resonemang utifrån kön, vilket är lite 
anmärkningsvärt eftersom målen i större utsträckning tydliggör kön än uppföljningen.  

 

  

                                                           
21 Ibid. s14 
22 Ibid. s17 
23 Ibid. s21 
24 Ibid. s22 
25 Ibid. s25ff 
26 Årsredovisning 2012 (UF/2013:27), 2013-03-26, bilaga 3 
27 Ibid. 
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Diagram 10, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
utbildningsnämndens årsredovisning 2012 

 

 

En sammantagen bild av de 16 tabellerna och diagrammen visar andelen könsuppdelade 
tabeller och diagram såhär: 

 

Diagram 11, Andel tabeller/diagram som redovisar kön i utbildningsnämndens 
årsredovisning 2012 

 

 

Årsredovisning 2010 för utbildningsnämnden 
Som jämförelse har årsredovisningen för år 2010 använts. I textavsnittet som redovisar 
verksamheten mot flerårsplanens mål är de flesta tabeller relevanta att redovisa med kön 
som övergripande indelningsgrund, 13 av 17 tabeller rör individbaserad statistik. Ingen tabell 
redovisar kön.  

I det avslutande textavsnittet finns fyra (av tolv relevanta) tabeller och diagram där kön 
redovisas utifrån övergripande indelningsgrund. Det finns två diagram i avsnittet som inte 
redovisar kön, men som istället kompletteras med en tabell respektive ett diagram som visar 
könsfördelningen av diagrammets innehåll.  
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Diagram 12, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
utbildningsnämndens årsredovisning 2010  

 

 

En sammantagen bild av de olika avsnitten illustrerar andelen tabeller/diagram som 
redovisar kön. 

 

Diagram 13, Andel tabeller/diagram som redovisar kön i utbildningsnämndens 
årsredovisning 2010 

 

I avsnittet Jämställdhet uttrycks att förvaltningen alltid använder könsuppdelad statistik där 
sådan finns att tillgå, i enlighet med tidigare fattat beslut.28 Där lyfts också delar av det 
jämställdhetsarbete och delar av den jämställdhetsproblematik som förvaltningen har. 
Genusaspekten har synliggjorts genom pedagogisk dokumentation, samt att lärmiljöerna 
inne och ute nu genomgår ett förändringsarbete.  I övrigt lyfts en fråga om barnen känner sig 
respekterade för den de är från elevenkäten där svaren mellan flickor och pojkar har skilt sig 
åt.  Även skillnaden i betyg mellan flickor och pojkar uppmärksammas under 
jämställdhetsavsnittet.29 

Avsnittet ”Unga och äldre i fokus” är ett renodlat textavsnitt som redovisar individbaserade 
uppgifter uppdelat på kön i stor utsträckning. Meritvärden, trivsel och trygghet, 
likabehandling och resultat från den senaste PISA-rapporten synliggör både flickor och 
pojkar på ett föredömligt sätt när underlaget presenteras.30  

Till mål fyra, medborgaren har lika möjligheter och rättigheter finns bland annat ett åtagande 
att utveckla lärmiljön med syfte att utjämna förutsättningarna för lärande mellan flickor och 

                                                           
28 Årsredovisning 2010 för utbildningsnämnden, 2011-02-29, s10 
29 Ibid. s10f 
30Ibid. s11ff 
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pojkar. I avsnittet som beskriver verksamheten framhävs genusnätverket, samt den 
pedagogiska dokumentationen som ett viktigt verktyg. Frågan diskuteras återkommande och 
statistiken beskrivs vara könsuppdelad.31  

 Till mål sju, att ungdomar har kunskaper som ger förutsättningar för vidare studier eller 
arbete skrivs om önskade minskade skillnader i resultat på grund av kön.32 Här redovisas 
också skillnader i flickors och pojkars meritvärde grundligt.33 En bevakning av 
jämställdhetsaspekten slås också fast i slutsatser för framtiden.34  

Även i årsredovisningens personalavsnitt finns resonemang gällande kön utifrån 
sysselsättningsgrad, åldersstruktur, sjukfrånvaro samt fördelning av kvinnor och män inom 
förvaltning och förskola.35 

 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar jämförelsen att en viss förbättring skett sedan 2010 gällande 
tabeller och diagram, och vissa individbaserade uppgifter presenteras utifrån kön i 
beskrivningen av verksamheten utifrån flerårsplanens mål. En förbättring har skett i antalet 
tabeller/diagram som redovisar kön jämfört med 2010. Individbaserade uppgifter 
presenteras dock fortfarande till största utsträckning på ett könsblint sätt och resonemang 
utifrån kön saknas med några få undantag.  I årsredovisningen för år 2010 fanns fler 
resonemang baserade på kön än vad det finns i årsredovisningen för 2012, och utifrån den 
aspekten kan istället en viss försämring skönjas. 

 

Årsredovisning 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
Utifrån målet med utvecklingsarbetet att år 2013 har Botkyrka kommun slutfört och 
vidmakthåller beköningen av styrsystemet inom alla nämnder visar årsredovisningen från 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden36 ett mycket gott resultat.  

Med tre tabeller som undantag är samtliga diagram och tabeller i årsredovisningen 
individbaserade. 

I Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2012 finns: 

- Del 1, uppföljning av Avux prioriterade operativa mål, som innehåller fyra diagram 
och en tabell. Alla fyra diagram saknar redovisning av kön, men är med endast ett 
undantag kommenterade eller analyserade efter kön i textavsnittet som beskriver 
diagrammet. En tabell redovisar kön som övergripande indelningsgrund.  

- Del 2, 4 tabeller av 4 redovisas med kön som övergripande indelningsgrund 
- Del 3, nyckeltal tio av tio nyckeltal redovisas med kön som övergripande 

indelningsgrund.  

 
                                                           
31 Ibid. s22 
32 Ibid. s26 
33 Ibid. s27f 
34 Ibid. s28 
35 Ibid. s48ff 
36 Årsredovisning 2012, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
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Detta illustreras i diagrammet nedan: 
 

Diagram 14, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2012 

 

Diagrammet nedan illustrerar andelen könsuppdelade tabeller och diagram i 
årsredovisningen utifrån en sammantagen bild av helheten.  

 

Diagram 15, Andel tabeller/diagram som redovisar kön i arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2012 

 

Diagrammet illustrerar att kön redovisas i stor utsträckning i tabeller och diagram. Utöver 
tabellerna och diagrammen genomsyras årsredovisningens textavsnitt genomgående, (men 
med enstaka undantag) av en beskrivning av verksamheten på ett sätt som synliggör kvinnor 
och män. Det finns en tydlig utgångspunkt att belysa jämställdhetsaspekter. I textavsnitten 
märks en betydlig förbättring jämfört med årsredovisningen 2010. 

Årsredovisningen 2012 beskriver också en vägledningsfunktion, som i riktlinjerna beskrivs 
integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten genom att i sitt utvärderings- och 
utvecklingsarbete belysa och beakta förhållanden utifrån kön. Samt att verksamheten ska 
redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.37 
Riktlinjer av detta slag systematiserar och befäster arbetet med att upprätthålla beköningen 
av styrsystemet ytterligare.  

 

                                                           
37 Ibid. s14 
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Årsredovisning 2010, utbildning och arbetsmarknad 
Jämförelsen görs med årsredovisningen för utbildning och arbetsmarknad, år 2010.38 
Tabellerna som finns i uppföljningen mot flerårsplanens mål är enbart tabeller som visar 
uppfyllnad av målen. 13 av 17 av dessa bygger på måluppföljning av individbaserade resultat, 
och en av dessa visar utfallet för 2010 uppdelat på kvinnor och män. 12 av 13 saknar 
redovisning av kön.  

Nyckeltalen är i stor utsträckning presenterade med kön som övergripande indelningsgrund. 
Samtliga nyckeltal är individbaserade, och endast 1 av 25 nyckeltal saknar redovisning av 
kön.  

 

Diagram 16, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
utbildning och arbetsmarknadsnämndens årsredovisning 2010 

 

Diagrammet visar att arbetet med att beköna styrsystemet hade kommit en god bit på vägen 
redan 2010, och visar resultat motsvarande vad flera andra förvaltningar nått till i dagsläget. 
Diagrammet nedan illustrerar andelen tabeller och diagram med kön som övergripande 
indelningsgrund. 

 

Diagram 17, Andel tabeller/diagram som redovisar kön i utbildning- och 
arbetsmarknadsnämndens årsredovisning 2010 

 

Även om kön finns med i betydande utsträckning i tabeller och diagram finns kön med 
endast i begränsad utsträckning utskrivet i texten. Till största utsträckning redovisas 
skillnader mellan kvinnor och män i personalavsnittet. I årsredovisningens övriga delar är 
det endast i uppföljningen av mål 4, mål 15 och mål 16 som den individbaserade statistiken i 
viss utsträckning presenterats utifrån kön i textavsnitten. Även under avsnittet 

                                                           
38 Årsredovisning 2010, utbildning och arbetsmarknad, Dnr avux/2011:10 
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”Betydelsefulla händelser” redovisas en av uppgifterna fördelat på kvinnor och män. I övrigt 
saknas sådana uppgifter.  

Nämnden har ett åtagande till mål fyra att verksamhetsresultat, statistik och nyckeltal ska 
belysa båda könens villkor. I årsredovisningen uttrycks att en kartläggning och utveckling av 
verksamhetsystemen kommer att göras, för att förvaltningen ska kunna få könsuppdelad 
statistik.39 

Pågående respektive önskvärt jämställdhetsarbete finns också beskrivet, exempelvis att 
skolorna måste ta fram strategier för att eleverna inte ska förfördelas i relation till om de är 
flickor eller pojkar,40 men också kring ett pågående arbete ute i verksamheterna där Arbets- 
och kompetenscenter har haft arbetsplatsträffar på olika teman utifrån 
jämställdhetsperspektivet kopplat till arbetet med jämställd verksamhet.41  

 

Slutsatser 
Utgångspunkten 2010 för nuvarande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden var 
goda. 2010 var en jämförelsevis bra årsredovisning sett till könsuppdelade tabeller och 
diagram. Denna goda utgångspunkt har mycket väl förvaltats och vidareutvecklats till en 
årsredovisning 2012 som utgör ett riktigt bra exempel på hur kön kan genomsyra både 
textavsnitt och tabeller och diagram på ett sätt som visar nämndens verksamet både utifrån 
kvinnor och män.  

 

Socialnämndens årsredovisning 2012 
Även socialnämnden visar tydliga resultat i sin strävan mot utvecklingsarbetets mål. I 
årsredovisningens resultatuppföljning i förhållande till ettårsplanens målområden 
kommenteras och synliggörs kön i stor utsträckning, både i tabeller men framförallt i 
textavsnitten. Det finns dock stora skillnader mellan olika avsnitt, och vissa avsnitt 
osynliggör kön helt även i måluppföljningen. Denna analys bortser från bilaga två, som 
utgörs av tabeller med öppna jämförelser från Socialstyrelsen. 

Diagram 18, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
socialnämndens årsredovisning 2012 

 

                                                           
39 Ibid. s15 
40Ibid. s21 
41Ibid. s36 
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Diagrammet illustrerar att spridningen på om tabeller och diagram redovisar kön är stor 
även inom respektive kapitel. En sammantagen bild av andelen tabeller och diagram som 
redovisas könsuppdelat illustreras av diagrammet nedan. Där framgår också att det är något 
fler tabeller och diagram (53 procent) som redovisar eller delvis redovisar kön än 
individbaserade tabeller och diagram som inte gör det. 

 

Diagram 19, Andel tabeller/diagram som redovisar kön i socialnämndens 
årsredovisning 2012 

 

Det skulle vara intressant att även se en jämställdhetsanalys i exempelvis kostnadsmåtten, 
som visar kostnaden för årsplaceringar vid institution eller familjehem.42 Genom att räkna på 
vart pengarna går, kan resursfördelningen mellan flickor och pojkar, kvinnor och män bli 
tydlig vilket ge intressanta iakttagelser att arbeta vidare utifrån. Det skulle kunna vara ett 
exempel på hur nästa steg i arbetet kan tas. 

 

Årsredovisning 2010, socialnämnden 
Könsuppdelade tabeller och diagram förekom i socialnämndens årsredovisning 2010, men i 
betydligt mindre utsträckning än 2012. Diagrammet nedan illustrerar fördelningen av antal 
individbaserade tabeller och diagram som redovisar kön 2010. 

 

Diagram 20, Antal tabeller/diagram som redovisar kön uppdelat på avsnitt i 
socialnämndens årsredovisning 2010 

 
                                                           
42 Socialnämnden Årsredovisning 2012, s34 
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Andelen tabeller och diagram som redovisar kön i förhållande till de som delvis redovisar 
kön, eller inte alls redovisar kön illustreras i diagrammet nedan.  

 

Diagram 21, Andel tabeller/diagram som redovisar kön i socialnämndens 
årsredovisning 2010 

 

Kön och jämställdhetsfrågor behandlas inte i någon större utsträckning i de inledande 
textavsnitten. En granskning av utredning och beslut om insats utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv inom den socialpsykiatriska enheten omnämns, liksom utredarnas 
utbildning i genusfrågor.43 Resonemang förs också utifrån andelen kvinnor respektive män i 
boendeplacering.44  

I avsnittet mot flerårsplanens mål syns en tydlig vilja att presentera kön i statistiken. Kön 
kommenteras i löptexten ungefär vid motsvarande en femtedel av tabellerna/diagramen. Till 
viss del kommenteras också kön i textavsnitt som saknar tabeller och diagram men som ändå 
behandlar individbaserad statistik. I textavsnittet finns också en mer utförlig beskrivning av 
hur socialpsykiatriska enheten arbetat med ett jämställdhetsperspektiv, och den utbildning 
som utredarna fick.45  

I bilaga ett och två finns 15 tabeller/diagram, som alla rör individer. Endast ett av dessa är 
uppdelat med kön, som redovisar kön på alla indelningsgrunder utom totalen.46 (I denna 
utvärdering har det statistikförts som ett delvis uppdelat diagram). Med något enstaka 
undantag finns inte heller kön presenterat eller synligt i texten i bilagorna.  

 

Slutsatser 
Jämfört med årsredovisningen för 2010 är fler tabeller uppdelade efter kön eller delvis 
uppdelade efter kön. Det är fler tabeller 2012 som på något sätt redovisar kön, än de som inte 
gör det av de tabeller som bygger på individbaserad statistik. Årsredovisningen 2010 var det 
fler individbaserade tabeller som inte redovisade kön, än de som gjorde det. En klar 
förbättring kan skönjas. En förbättring ses även sett till textavsnitten som löpande gör 
jämförelser mellan könen, eller konstaterar skillnader och likheter. Ett tydliggörande av kön 
bakom individerna genomsyrar större delen av årsredovisningen 2012.  

                                                           
43 Socialnämndens bokslut 2010, s6 
44Ibid. s13 
45Ibid. s30 
46Ibid. s61 
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Sammantagna slutsatser om nämndernas årsredovisningar 
Det finns en spridning i resultat om hur väl de olika nämnderna lyckas närma sig en bekönad 
årsredovisning. Samtliga nämnder som ingick i analysen visar på en förbättring jämfört med 
2010.  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning är ett väldigt gott 
exempel på en årsredovisning som genomsyras av ett könsperspektiv. Årsredovisningen 
utgör ett föredöme som kommunens övriga nämnder kan och bör låta sig inspireras av. 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen hade goda förutsättningar och även 
årsredovisningen 2010 var utstickande bra i förhållande till övriga jämförda nämnders 
årsredovisningar. Eftersom utgångsläget varit så skiftande kanske det går att tänka att övriga 
förvaltningar som nu har en mycket god grund att stå på utvecklas i arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen riktning och till fullo har årsredovisningar genomsyrade av 
ett könsperspektiv om något år. Många steg är tagna sedan 2010. Med de nya kunskaper som 
framkommer med den könsuppdelade statistiken i årsredovisningarna finns stora 
förutsättningar att arbetet vidareutvecklas, med nya mål och åtaganden för att nämnderna 
ska bedriva en mer jämställd verksamhet. Statistiken levererar insikten, som bör 
kompletteras med jämställdhetsanalyser, ett arbete som även det är i full gång på 
förvaltningarna.  

Störst förbättring jämfört med 2010 visar kultur- och fritidsnämndens årsredovisning. 
Nämndernas årsredovisningar ger en sammantagen bild av utvecklingsarbetet är på en god 
väg, och gett tydliga resultat. Kön finns i betydande utsträckning kommenterat i 
årsredovisningens text 2012, men enbart vid enstaka tillfällen 2010. Tabeller och diagram är i 
större utsträckning än 2010 uppdelade på kön, men till skillnad mot kommunens 
årsredovisning utgör kön inte alltid en övergripande indelningsgrund (med undantag från 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen).  

Framåtsikter 
Framåtsikter är ett tungt dokument i kommunen. Framåtsikter är nämndernas bedömning 
av den framtida utvecklingen inom sitt ansvarsområde. De bedömningar nämnderna gör är 
ett underlag till den flerårsplan som kommunfullmäktige senare beslutar om. Det är därför 
en viktig arena för både könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser. I anvisningarna 
inför författandet av framåtsikterna framgick tydligt att analysen av nuläget och av de 
framtida förbättringsmöjligheterna inom de sex målområdena görs med beaktande av 
jämställdhetsperspektiv, och varför detta var viktigt motiverades och relevanta 
frågeställningar tydliggjordes i eget avsnitt i framåtsikten. MR-rapporten framhölls också ett 
flertal gånger i anvisningarna som ett viktigt underlag.47 Mer om MR-rapporten följer längre 
fram i dokumentanalysen. 
 
De sju framåtsikter som skrivits av nämnderna under inledningen av 2013 ger ett varierat 
resultat av hur väl kvinnor och män finns synliga i nämndernas bedömning av utvecklingen 
framåt, vilket delvis också kan förklaras av att nämndernas områden på olika sätt, och att 
vissa först i mer indirekt form berör individer. Hälften av nämnderna har inte lyckats 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina framåtsikter.  

                                                           
47 Anvisningar framåtsikt 2014-2017 
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Tre nämnder miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden synliggör jämställdhetsarbete i väldigt liten utsträckning, 
alternativt inte alls.48 Jämställdhetsarbete kan vara beskrivet, men dessa nämnder baserar 
inte sin text på några jämställdhetsanalyser. I arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningens framåtsikt finns tydligt uttryckt att alla mätetal har 
könsuppdelats. Framåtsikten innehåller dock inga könsuppdelade mätetal, och visar enbart 
tecken på en jämställdhetsanalys.49 Samtliga dessa nämnder saknar helt könsuppdelad 
statistik.  

Jämställdhetsanalyser och könsuppdelad statistik finns i mycket begränsad utsträckning 
även i vård och omsorgsnämndens framåtsikt.50 Detta kommenteras dock, och nämnden 
påpekar att de har för avsikt att komplettera med uppdelning på kön i den kommande 
årsredovisningen.51 Någon förklaring till varför statistiken inte är uppdelad utifrån kön i 
framåtsikten ges dock inte. Könsuppdelad statistik finns i viss utsträckning i avsnittet om 
volymförändringar och behov.  

Övriga nämnder, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden 
presenterar i viss utsträckning individbaserad statistik utifrån kön.52 Kultur och 
fritidsnämnden lyfter i stor utsträckning likheter och skillnader mellan könen och belyser 
utvecklingen inom nämndens område utifrån kvinnor och män eller flickor och pojkar. Detta 
görs ofta även om det inte görs genomgående. I viss utsträckning saknas också 
könsuppdelning av den individbaserade statistiken. I utbildningsnämndens framåtsikt finns 
kön synligt med i flera avsnitt, och uppgifter presenteras utifrån kön, även om detta hade 
kunnat göras i betydligt större utsträckning.  

Det finns även ett avsnitt specifikt om jämställdhet, som lyfter att en problematik inom 
området är våra egna föreställningar och handlingar och hur vi genom förväntningar och 
bemötande av flickor och pojkar reproducerar genusmönster som redan existerar.53 
Socialnämndens framåtsikt innehåller flera resonemang utifrån kön, och båda tabeller som 
rör individbaserad statistik är också uppdelade efter kön. Framåtsikten redovisar dock 
individbaserad statistik i textavsnitten som i större utsträckning kunde presenteras utifrån 
kön. Dessa tre framåtsikter visar tydliga tecken på utvecklingsarbetet och har både 
resonemang utifrån kön och könsuppdelad statistik. Att jämställdhetsintegrera framåtsikter 
är därmed ett område kommunen bör fortsätta aktivt arbeta med, för att arbetet ska nå hela 
styrsystemet.  

Det kan göras med inspiration från kommunledningsförvaltningens framåtsikt som utgör ett 
gott exempel på hur kvinnor och män genomgående tydligt synliggörs både i 
statistikuppgifter och i resonemang utifrån kön.54 Med enbart enstaka undantag presenteras 
alla individbaserade statistikuppgifter uppdelat på kvinnor eller män, alternativt 

                                                           
48 Framåtsikt 2014-2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten 
2013-01-02; Framåtsikt 2014 – 2017 tekniska nämnden, 2013-01-30; Framåtsikt 2014-2017 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2013-02-06, Dnr sbf/2013:10 
49 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen Framåtsikt inför flerårsplan 2014-2017, 2013-01-21 
50 Framåtsikt 2014-2017 Vård- och omsorgsnämnden, 2013-01-29 
51 Ibid. s6 
52 Framåtsikt 2014-2017 utbildningsnämnden 2013-02-11; Framåtsikt 2014-2017 Socialnämnden, 
socialförvaltningen, stöd och utvecklingsenheten 2013-02-01; Framåtsikt 2014-2017 Kultur och fritidsnämnden, 
2013-01-30 
53 Framåtsikt 2014-2017 utbildningsnämnden 2013-02-11, s5 
54 Kommunledningsförvaltningens framåtsikt 2014-2017 
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kommenteras utifrån kön. Ett könsperspektiv genomsyrar framåtsikten som också 
presenterar resonemang byggt på jämställdhetsanalyser. Framåtsikten lever upp till målen 
med utvecklingsarbetet.  

 

Slutsatser 
Det är en stor spridning mellan de olika nämndernas framåtsikter, och endast hälften visade 
tydliga resultat av utvecklingsarbetet. Att jämställdhetsintegrera framåtsikter är därmed ett 
område kommunen aktivt bör arbeta med, för att arbetet ska nå hela styrsystemet. 
Kommunledningsförvaltningens framåtsikt utgör ett gott exempel på hur arbetet med att 
beköna en framåtsikt kan ta sig uttryck.  

Kommunens flerårsplan 
Kommunens flerårsplan 2013-201655 är tydligt förbättrad utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
mot den flerårsplan som kommunen la för åren 2010-2013.56 Förändringen annonseras 
redan i inledningstexten till målavsnitten i flerårsplanen, där det framgår att ”Inom 
respektive målområde anges ett antal mål samt indikatorer. I uppföljningen ska samtliga 
individbaserade indikatorer anges per kommundel med kön som övergripande 
indelningsgrund.”57 I inledningstexten till målområdet Medborgarnas Botkyrka uttrycks att: 
”Men skillnaden i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker 
människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt 
uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter 
och möjligheter för alla.”58  

Den stora förändringen finns i mål två, att ”Botkyrkaborna har mer jämställda59 och jämlika 
förutsättningar och möjligheter.”60 En av indikatorerna som knyts till detta mål är ”Andel 
mål och åtaganden med jämställdhetsperspektiv per nämnd, samt andel indikatorer och 
nyckeltal per nämnd som följs upp med kön som övergripande indelningsgrund.”61 
Flerårsplanen uttrycker vidare att samtliga nämnder berörs av målet. Möjligheten att välja 
bort att dela upp individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund eller 
själv göra bedömningar kring relevans har därmed arbetats bort i flerårsplanen. Målet 
innebär att beköningen av styrsystemet är förankrat och implementerat i ordinarie 
styrdokument, och väntas fortskrida i framtiden.  

Flerårsplanen är en ganska översiktlig text, som inte gör några djupare 
jämställdhetsanalyser. I den inledande texten i flerårsplanen 2013-2016 finns dock text som 
visar spår av bakomliggande jämställdhetsanalys, att framförallt kvinnor arbetar deltid, och 
att det är kvinnodominerade yrken och branscher som deltids och visstidsarbetet är vanligt. 
Rätten till heltid, och minskningen av antalet visstidsanställning framhävs därför som en 
viktig jämställdhetsfråga.62 Någon motsvarande text baserad på en jämställdhetsanalys finns 

                                                           
55 Flerårsplan 2013-2016 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun 
56 Flerårsplan 2010-2013 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun 
57 Flerårsplan 2013-2016 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun, s12 
58 Ibid. s13 
59 I uppföljningen av samtliga individbaserade indikatorer redovisas per område med kön som övergripande 
indelningsgrund – ger sammantaget en bild av utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika levnadsvillkor.  
60 Flerårsplan 2013-2016 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun, s13 
61Ibid. s14 
62Ibid. s4 
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inte i flerårsplanen 2010-2013, där det dock framgår att kommunen utarbetat en 
jämställdhetsstrategi och att kommunen avser ta ett helhetsgrepp om jämställdhets- och 
delaktighetsfrågorna.63  

Även i mål sex finns kön med i måltexten. ”Kunskapsresultaten förbättras och skillnader 
beroende på kön och social bakgrund minskar.”64 

I flerårsplanens målavsnitt lyfts jämställdhetsarbetet i målområde fyra i den äldre 
flerårsplanen. Målet syftar till att ”Medborgarna har lika möjligheter och rättigheter”65 och 
det förtydligas att det ska gälla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, eller könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Mångfalds och jämställdhetsarbetet ska stärkas och genomsyra all 
kommunal verksamhet och samhällsplanering.66  Att utvecklingen i Alby kräver speciella 
insatser framgår i rutor kring flera av målen i flerårsplanen 2010-2013. Där är flickor och 
pojkar respektive kvinnor och män utskrivna i texten.  

Ett hållbart Botkyrka – utvecklingen ur ett 30-års perspektiv förefaller vara samma eller 
åtminstone i mycket stor utsträckning samma text i de båda flerårsplanerna som jämförts. 
Där finns kvinnor och män, flickor och pojkar utskrivet i texten i flera av avsnitten.67 I de 
avslutande delarna i de båda flerårsplanerna som redovisar den ekonomiska planen samt 
nämndernas ekonomi finns inte några jämställdhetsanalyser eller någon könsuppdelad 
statistik i någon av planerna.68  

Flerårsplanen beskriver även planeringsförutsättningar utifrån den omvärldsanalys och den 
invärldsanalys som kommunen gör. I flerårsplanen för 2010-2013 finns kvinnor och män 
utskrivet i texten på ett ställe.69 I flerårsplanen för 2013-2016 finns inget avtryck av 
jämställdhetsintegreringsarbetet från omvärdsanalysen eller invärldsanalysen upptaget i 
flerårsplanen. Invärldsanalysen och omvärldsanalysen har avgränsats bort i denna 
dokumentanalys. Dessa har under 2012 kompetterats med en MR-rapport. 

Hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter 
Kommunledningsförvaltningen tog 2011 och 2012 fram en fördjupad analys i form av 
rapporten ”Årsrapport Hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter.”70 Rapporten 
ska vara ett stöd till nämnderna och förvaltningarna i arbetet med ettårsplaner och 
framåtsikter, och lyfta fram utvecklingsbehov inför kommunens årliga flerårsplanearbete. 

Kön är en tydlig utgångspunkt i rapporten, som genomsyras av ett synliggörande av kvinnor 
och män, flickor och pojkar samt jämställdhetsanalyser. Den utgör ett gediget underlag till 
nämnderna, och skapar därmed också goda förutsättningar för nämnderna att driva frågan 
vidare. För att fortsätta vidareutveckla kommunens verksamhet i en mer jämställd riktning 
är rapporter av detta slag betydelsefulla. MR-rapporten skulle med en bredare spridning och 
                                                           
63 Flerårsplan 2010-2013 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun, s4 
64 Flerårsplan 2013-2016 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun, s16 
65 Flerårsplan 2010-2013 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun, s16 
66 Ibid. s16 
67 Flerårsplan 2013-2016 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun, s6ff; Flerårsplan 2010-2013 – en 
plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun s8ff 
68 Flerårsplan 2013-2016 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun; Flerårsplan 2010-2013 – en plan 
för hållbar utveckling, Botkyrka kommun 
69 Flerårsplan 2010-2013 – en plan för hållbar utveckling, Botkyrka kommun, 11 
70 Årsrapport Hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter 2011, Botkyrka kommun 
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bättre förankring i förvaltningsledningarna kunna bidra ytterligare till en positiv utveckling 
av arbetet för en jämställd verksamhet och samhällsutveckling. Mer om förbättringar 
specifikt i ettårsplanerna följer nedan.  

Ettårsplanerna 
Ettårsplanerna är ett viktigt dokument i kommunens styrsystem. I ettårsplanen fastställer 
nämnderna hur de ska bidra till de kommunövergripande målen i flerårsplanen. Det sker 
genom nämndmål, mätbara mål och åtaganden. Nämndmålen är styrsignalen gentemot 
verksamheterna i förvaltningarna. Genom att ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv i mål och 
åtaganden säkras att nämndernas verksamhet strävar mot jämställdhet.  

 

Ettårsplan 2013 
I anslutning till ettårsplanen för 2013 fick samtliga nämnder i uppdrag av den politiska 
majoriteten att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en 
jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet 
och resultat för båda könen.71 I uppdragsformuleringen framkom också att nämnderna i 
varierande grad bekönat mål och uppföljning, och att viktiga steg tagits mot att säkerställa en 
jämställd verksamhet. En brist som lyfts som exempel är att fastställa mål när analyser visar 
en ojämställd verksamhet.72  

Uppdraget ligger helt i linje med utvecklingsarbetet, och stärker och befäster därmed både 
målsättningarna och tankegångarna bakom utvecklingsarbetet. Skrivningar och uppdrag av 
detta slag är en viktig förutsättning för hållbarheten i arbetet. Uppdraget är ännu ett exempel 
på skrivningar som synliggör att detta inte är ett projekt vid sidan av, utan implementeras 
och hanteras i de ordinarie formerna, i de ordinarie dokumenten.   

 

Nämndmål, mätbara mål och åtaganden i ettårsplanen 2013 
För att ge en överblick över hur mål och åtaganden lyfter jämställdhetsaspekter illustreras 
detta i överskådliga diagram. Diagrammen nedan visar antalet nämndmål, mätbara mål 
respektive åtaganden. Det framgår av diagrammen hur många av dessa som bidrar till att 
lösa ett jämställdhetsproblem, andelen som har ett uttalat jämställdhetssyfte samt i vilken 
utsträckning som målet är bekönat i bemärkelsen att det tydligt framgår att målet handlar 
om kvinnor och män, flickor och pojkar. Uppgifterna baseras på inrapporterade uppgifter 
från förvaltningarna, varpå det också är uppdelat utifrån förvaltning istället för nämnd. 
Därför finns också möjlighet att redovisa mål som bidrar till att lösa ett 
jämställdhetsproblem, även om jämställdhetssyftet inte är tydligt uttalat.  

 

  

                                                           
71 Ettårsplan 2013, s24 
72 Ibid. s24 
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Diagram 22, Nämndmål i förhållande till nämndemål som beaktar jämställdhet 
i ettårsplanen 2013 

 

Diagrammet visar en stor spridning, där kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden 
har lägst andel mål som bidrar till att lösa jämställdhetsproblem, medan arbetsmarknads- 
och vuxenutbildningsnämndens samtliga nämndmål bidrar till att lösa 
jämställdhetsproblem.  

I en sammantagen bild är det ungefär 38 procent, (17 av 45 nämndmål), bidrar till att lösa ett 
jämställdhetsproblem.  

Diagrammet nedan illustrerar på motsvarande sätt som mätbara nämndmål, samt antal 
mätbara mål som bidrar till att lösa ett jämställdhetsproblem.  

 

Diagram 23, Mätbara mål i förhållande till mätbara mål som beaktar 
jämställdhet i ettårsplanen 2013 

 

Även bland de mätbara målen är arbetesmarknads- och vuxenutbildningsnämnden men även 
kultur- och fritidsnämnden exempel där samtliga mål bidrar till att lösa.  
jämställdhetsproblem. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har minst 
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andel mätbara mål som bidrar till att lösa ett jämställdhetsproblem. För kultur och 
fritidsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden följs de båda värdena 
bekönade mål och mål som innehåller jämställdhet/kön åt, vilket är svårt att avläsa av 
linjerna.  

Nämnderna gör också åtaganden kopplade till målen. Åtaganden beskriver på ett 
övergripande sätt hur arbetet för att uppnå dessa mål är tänkt. Det är stor spridning på 
antalet åtaganden som olika nämnder gör.  

 

Diagram 24, Åtaganden i förhållande till åtaganden som beaktar jämställdhet i 
ettårsplanen 2013 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i alla sina åtaganden en tydlig skrivning om jämställdhet 
eller kön. I övrigt är de stor spridning mellan nämnderna, där antalet åtaganden som bidrar 
till att lösa et jämställdhetsproblem är ganska konstant över alla nämnder, oavsett om 
nämnden har många eller få åtaganden totalt.  

 

Ettårsplan 2010  
Som jämförelse till ettårsplanen 2013 följer nedan tre diagram som illustrerar antalet 
nämndmål, mätbara mål och åtaganden i ettårsplanen 2010 och i vilken utsträckning kön 
eller jämställdhet finns uttryckt i dessa uppdelat på respektive nämnd. Inget nämndmål var 
bekönat, det vill säga uttryckte att målet handlade om kvinnor och män, flickor och pojkar. I 
övrigt fanns jämställdhets- eller könsaspekter med i mycket begränsad omfattning inom alla 
tre typer av mål/åtaganden.73  

Som utvärderare är det svårt att göra en korrekt bedömning av huruvida ett mål bidrar till att 
lösa ett jämställdhetsproblem eller inte, utan att ha kunskap om analyser och processer 
bakom målformulerandet. Därför saknas denna linje i jämförelsen och jämförelsen baseras 
enbart på det som finns uttryckt i klartext i målen och åtaganden.  

                                                           
73 Ettårsplan 2010 
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Diagram 25, Nämndmål i förhållande till nämndmål som beaktar jämställdhet i 
ettårsplanen 2010 

 

2010 fanns bara i undantagsfall nämndmål som uttrycker att målet handlar om jämställdhet 
eller beaktar kön, och aldrig mer än ett nämndmål per nämnd. 
Kommunledningsförvaltningen hade inte några nämndmål 2010, och finns därmed inte 
illustrerat i diagrammet.  

 

Diagram 26, Mätbara mål i förhållande till mätbara mål som beaktar 
jämställdhet i ettårsplanen 2010 

 

Även de mätbara målen innehöll i mycket liten utsträckning jämställdhet eller kön. Bara 
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har mätbara mål som uttrycker att målet 
strävar mot jämställdhet och/eller beaktar kön. Detta gäller för fyra mätbara mål vardera.  
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Diagram 27, Åtaganden i förhållande till åtaganden som beaktar jämställdhet i 
ettårsplanen 2010  

 

I ettårsplanen 2010 fanns 0-5 åtaganden per nämnd som uttryckte att åtagandet beaktar kön 
eller strävar mot jämställdhet. Flest åtaganden både till andel och antal hade socialnämnden. 
Knappt hälften av nämnderna hade enstaka bekönade åtaganden.  

 

Slutsatser 
Jämförelsen visar en klar förbättring. Ettårsplanen 2013 har i betydligt större utsträckning 
än ettårsplanen 2010 nämndmål, mätbara mål och åtaganden som uttrycker att målet 
handlar om att sträva mot jämställdhet eller att beakta kön. Att målgruppen är flickor och 
pojkar eller kvinnor och män skrivs också ut i större utsträckning 2013.  

En bidragande faktor till den stora förbättringen är med stor sannolikhet indikatorn i 
flerårsplanen, som utgår från hur jämställdhetsperspektivet speglas i nämndernas 
ettårsplaner.  

Inför ettårsplanearbetet 2014 har kommunen skapat en mall, där kvinnor och män finns 
integrerat som övergripande indelningsgrund i mallar till tabeller till både mätbara mål och 
indikatorer, vilket underlättar för nämnderna ytterligare.74 Detta är en förbättring jämfört 
med de anvisningar till ettårsplan 2013 där en uppdelning utifrån kön inte fanns med i 
mallar till tabeller,75 men däremot tydligt fanns utskrivet i anvisningarna.76  

 

   

  

                                                           
74 Botkyrka mall nämndernas ettårsplaner 2014 
75 Anvisningar Ettårsplan 2013, bilaga Kommunledningsförvaltningen 2012-06-15 
76 Anvisningar Ettårsplan 2013, kommunledningsförvaltningen 2012-06-12 
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Hållbarhet och spridning 

 

Hållbarhet och spridning - Med målet att beköna styrsystemet 
Botkyrka kommun har två övergripande programmål för sitt utvecklingsarbete. Det första 
programmålet är att: 

”År 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller beköningen av 
styrsystemet inom alla nämnder”.77 

Som dokumentanalysen visar har arbetet med att beköna styrsystemet gett goda resultat. 
Beköningen av styrsystemet är en förändringsprocess som initierades för flera år sedan, men 
som efterhand har förankrats och efterlevts i allt större utsträckning. Arbetet är etablerat, och 
någon av de intervjuade uttrycker att det är svårt att föreställa sig att kommunen skulle gå 
tillbaka i detta arbete.78 Gällande arbetet med att beköna styrsystemet upplevs det finnas en 
stor samsyn i kommunen.79 Syftet ifrågasätts inte (längre) i så stor utsträckning utan 
förvaltningarna har uppmärksammat vinsterna med detta.  

Fortfarande återstår mycket att göra för att styrsystemet ska kunna betraktas som helt 
bekönat men arbetet är på mycket god väg, och mycket tyder också på att processen 
fortsätter. Även om denna utvärdering inte gjort en fördjupad analys av alla styrdokument 
som kommit under året så visar exempelvis höstens ettårsplaner på ytterligare framsteg i 
arbetet.  

Hållbarheten i arbetet bedöms som mycket god, då beköningen byggs in och systematiseras 
helt i det ordinarie styrsystemet. Arbetet finns i styrdokumenten, i målformuleringar, i mallar 
och i anvisningar. Det finns utarbetade rutiner för arbetet som gör att det vidmakthålls.80 En 
framgångsfaktor för att få genomgripande förändringar beskrivs vara att det krävs stark 
uthållighet och ständig närvaro från politiken.81 När det gäller beköningen av styrsystemet 
har både politiken och tjänstemannaledningen varit både uthållig och närvarande på de flesta 
förvaltningar, och sett till att de genomgripande förändringarna inte bara genomförs, utan 
också lever kvar. 

Fokus på arbetet i Botkyrka är fortfarande i stor utsträckning resultat och uppföljning. 
Gällande just uppföljning uppdelat utifrån kön har arbetet kommit långt, och kommunen är i 
stor utsträckning försedd med den statistik som behövs för att se, eller för att kunna göra 
vidare analyser av hur verksamheten faller ut för kvinnor respektive män. Många 
förvaltningar är dock ännu inte så strukturerat och systematiskt proaktiva och 
framåtsiktande som de skulle kunna vara i arbetet med en jämställd verksamhet, även om 
arbetet på många håll är påbörjat. Det är tidskrävande att göra systematiska 
jämställdhetsanalyser, och det är något som måste prioriteras och avsättas för att kunna 
genomföras vilket i viss utsträckning är en bromsande faktor. Det är därför av vikt att 
kommunen i fortsättningen också fokuserar på att driva detta arbete framåt så att även 
framåtsiktande dokument införlivar ett jämställdhetsperspektiv och inkluderar 

                                                           
77 Hållbar jämställdhet i Botkyrka – underlag för arbetet med stöd av utvecklingsmedel från SKL (12-09-24) 
Botkyrka kommun 
78 Intervju 13 
79 Intervju 10 
80 Exempelvis intervju 13 
81 Exempelvis intervju 6 
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jämställdhetsanalyser. Exempelvis är framåtsikter ett nyckeldokument där det finns stora 
utrymmen för ytterligare förbättringar. 

Utvecklingsarbetet bedöms ha gett stora resultat. I ett större perspektiv och i kombination 
med det arbete med att beköna styrsystemet som skett redan tidigare – då är resultaten 
mycket framträdande. 

Arbetet med att beköna styrsystemet har gett resultat och skapat förändringsarbeten även vid 
sidan av de utvecklingsarbeten som bedrivs inom ramen för detta. Exempelvis har 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetat vidare med området kvinnor 
utanför arbetsmarknaden. De har också bekönat sina mätetal kring målsättningar, och 
mätetalen formuleras alltså i procentandelar både i procent av kvinnor och i procent av män. 
En framgångsfaktor bakom resultat gällande beköningen av styrsystemet kan vara att arbetet 
sker utifrån ett tydligt verksamhetsutvecklingsperspektiv, med målsättningen att både 
kvinnor och män ska nå resultat inom förvaltningen. Jämställdhet ses som ett medel, i större 
utsträckning än som ett mål. 

 

Hållbarhet och spridning - Med målet om bestående förbättringar i 
verksamheter 
Det andra övergripande programmålet är att:  

”År 2013 har de medverkande enheterna förbättrat sin verksamhet så att flickor och pojkar, 
kvinnor och män i större utsträckning än 2010 på lika villkor får likvärdig service, och så att 
lika god kvalitet och lika goda resultat uppnås oavsett kön”.82  

För att nå en hållbar framgång i jämställdhetsintegreringsarbete behöver många faktorer 
vara på plats. För att belysa detta, samt identifiera svårigheter och framgångar med 
utvecklingsarbetet har jag valt att strukturera inledningen i detta kapitel i utvärderingen efter 
Mums. Mums är de framgångsfaktorer som den statliga utredningen JämStöd (utredningen 
om stöd för jämställdhetsintegrering i staten) identifierat för 
jämställdhetsintegreringsarbete. Dessa är:  

 
• Mål och annan styrning  
• Utbildning  
• Metoder och arbetssätt  
• Stöd och samordning83 
 

Mål och styrning 
 

Formell politik på högsta nivå men efterfrågan på jämställd verksamhet saknas 
i nämnderna 
I Botkyrka kommun finns ett politiskt intresse för jämställdhetsfrågan, som drivs starkt i 
demokratiberedningen. Frågan drivs främst från högsta politiska nivå, men även vissa 
nämnder driver frågan. I Botkyrka finns tydliga och starka politiska beställningar i enighet 
med utvecklingsarbetets målsättningar. Både i flerårsplaner och i ettårsplaner syns en tydlig 

                                                           
82 Hållbar jämställdhet i Botkyrka – underlag för arbetet med stöd av utvecklingsmedel från SKL (12-09-24) 
Botkyrka kommun 
83 SOU 2007:15 
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politisk efterfrågan på arbetet. Detta kan exemplifieras med nämndernas uppdrag i 
ettårsplanen att aktivt arbeta med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en 
jämställd resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet 
och resultat för båda könen.84 Där efterfrågas också att fastställa mål när analyser visar en 
ojämställd verksamhet.85 De intervjuade har också upplevelsen att det finns en tydlig vilja 
från den högsta politiska ledningen att styrsystemet ska vara bekönat.86  

Det finns ett objektivt handlingsutrymme för detta arbete - Formellt sett är styrdokumenten 
väl formulerade för att kommunen aktivt ska kunna bedriva ett arbete med att 
jämställdhetssäkra sin verksamhet.  

Medarbetarna på förvaltningarna upplever trots detta att den politiska efterfrågan är låg. De 
beskriver att efterfrågan finns, men att det främst är från kommunstyrelsen, och att 
efterfrågan från den egna nämnden är svag. Detta är mycket problematiskt eftersom de 
intervjuade också uttrycker att det är vad den egna nämnden efterfrågar som i slutänden 
väger tyngre. Flera av de intervjuade har inte upplevt att nämnderna efterfrågat några 
resultat alls, eller på något annat sätt på eget initiativ uppmärksammat eller frågat något 
kring utvecklingsarbetet som bedrivs.87 Det belyser att det finns ett stort glapp i förankringen 
av arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten, som behöver åtgärdas för att nå mer 
omfattande resultat.  

 

Efterfrågan från kommunledningsförvaltningen och förvaltningsledningar 
Att förvaltningarna till stor del levererar statistik könsuppdelad är bland annat ett resultat av 
de formella målsättningarna samt en informell efterfrågan som uttrycks komma från 
kommunledningsförvaltningen.88 Vad kommunledningsförvaltningen efterfrågar har stor 
betydelse för vad förvaltningarna levererar.89 Det finns dock en bild av att 
kommunledningsförvaltningen vill att arbetet ska prioriteras ytterligare lite mer än vad det 
görs på vissa förvaltningar, vilket är en signal om att förvaltningarna upplever ett tryck och 
en efterfrågan på detta arbete.90  

Arbetet med att beköna styrsystemet är välkänt på förvaltningarna, och upplevs generellt 
vara en prioriterad fråga.91 Det finns en stor samsyn kring att detta arbete ska genomföras.92 
Den formella efterfrågan ses som en nödvändig förutsättning för arbetet på de flesta 
förvaltningar.93 Vissa förvaltningar ser också vinsterna med detta, och genomför uttryckligen 
detta arbete för verksamhetens skull. Det finns en stor spridning i hur 
förvaltningsledningarna är engagerade i utvecklingsarbetet samt efterfrågar resultat.  Goda 
exempel på aktiva förvaltningsledningar finns på Kultur- och fritidsförvaltningen och 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

 
                                                           
84 Ettårsplan 2013, s24 
85 Se vidare diskussion i utvärderingens dokumentanalys 
86 Intervju 11 
87 Exempelvis intervju 14 
88 Exempelvis intervju 14 
89 Intervju 14 
90 Intervju 2 
91 Exempelvis intervju 2, 10 
92 Exempelvis intervju 10 
93 Exempelvis intervju 18 
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Utvecklingsarbetets övergripande mål är inte förankrade – men arbetet med 
jämställdhet är väl förankrat  
Utöver målsättningar som finns integrerade i ordinarie styrdokument bör också nämnas att 
Botkyrka kommun har en strategi för ett jämställt Botkyrka.94 Att strategin är ett använt 
dokument visar sig bland annat i att den återfinns refererad i andra dokument.95 

Utvecklingsarbetets övergripande mål är inte väl förankrade, vilket kan exemplifieras av att 
kännedomen om målet inte finns hos alla i arbetsgruppen.96 Kännedomen om de 
övergripande målsättningarna är också låg på flera av förvaltningarna, men detta uppges inte 
ha så stor betydelse då arbetet ändå genomförs i linje med målsättningarna.97  

Målsättningar i flerårsplanen och ettårsplanen styr förvaltningarna på rätt väg i detta arbete. 
Att detta sker helt i ordinarie strukturer med tydliga, uppföljningsbara målsättningar bör 
leda till god hållbarhet för arbetet. Det ses också som en mycket viktig förutsättning för 
arbetet, en av de intervjuade uttryckte att ju mer det är kopplat till det ordinarie – desto mer 
framgångsrikt blir arbetet.98 Detta är en tankegång som denna utvärdering styrker.  

Här finns också en förbättringspotential. Kommunen skulle kunna skapa sig ett bättre 
verktyg genom skarpare mål, om jämställdhetskompetensen hos dem som formulerar mål 
ökar – eller om de får stöd i arbetet, till exempel av de processledare för jämställdhet och 
interkulturalitet som nu utbildas i kommunen. Intervjuerna visar att det i flera fall saknas 
tillräcklig kompetens att formulera bra och uppföljningsbara mål ur ett 
jämställdhetsperspektiv.99 Formulering av uppföljningsbara mål är centralt för att det ska bli 
”verkstad” i förvaltningarna som leder till faktiska förbättringar och resultat i deras 
verksamheter.  

 

Förvaltningars och enheters målsättningar i arbetet 
I förvaltningarnas utvecklingsarbeten mot en bestående förändring av verksamheten finns 
åtminstone på två av förvaltningarna bristande känndedom om de uppsatta målsättningarna. 
Även där arbetet aktivt pågår finns inte alltid kännedom om målen, eller att det överhuvud 
taget finns mål för arbetet.100 Detta utgör dock undantagsfall. Målen är i de allra flesta fall väl 
kända,101 och de uttrycks innebära en sporre att få fart på det fortsatta arbetet.102 Även där 
målen inte är kända fanns på åtminstone den ena förvaltningen en aktiv strävan att utveckla 
arbetet mot en mer jämställd verksamhet – vilket (knappast slumpvis utan sannolikt styrt 
från högre nivå med hjälp av verksamhetsplaner) sammanträffar med målsättningarna för 
utvecklingsarbetet. I några utvecklingsarbeten utvecklades målen av andra än de som sedan 
fick i uppgift att genomföra arbetet, något som uppges vara problematiskt.103  

 

                                                           
94 Strategi för ett jämställt Botkyrka, Dnr KS/2008:51, Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun  
95 Exempelvis Åtgärdsplan för jämställdhetsarbete hos Vuxenenhetens utredningssektion, Socialförvaltningen 
vuxenenheten 2013-02-25 
96 Intervju 3 
97 Exempelvis intervju 13 
98 Intervju 10 
99 Intervju 11 
100 Intervju 4 
101 Exempelvis intervju 14 
102 Intervju 2 
103 Exempelvis Medborgarkontoren, Botkyrka kommun Resultatrapport, program för hållbar jämställdhet  
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I en turbulent organisation stannar arbetet -ibland 
Inom Botkyrka kommun har det under de senaste åren skett stora omorganiseringar. 
Utvecklingsarbetet har i flera fall bedrivits i en organisation under stor förändring. Det finns 
uppenbara svårigheter att bedriva förändringsarbeten i en organisation som inte är stabil. 
Det finns flera exempel på hur utvecklingsarbetet avstannat helt när inte ledning finns på 
plats. Det gäller exempelvis för en av enheterna på socialförvaltningen, samt för vård- och 
omsorgsförvaltningen. Det gäller även för medborgarkontoren, som i samband med ett 
förvaltningsbyte lade sitt utvecklingsarbete på is under en längre period. En lärdom från 
detta är att förvaltningarna/enheterna måste fungera i grunden för att också kunna bedriva 
ett utvecklingsarbete. Det är en ganska given slutsats, även om den inte är oproblematisk i en 
organisation som på senare år haft så stora förändringar och byten i förvaltningsledningarna 
som Botkyrka kommun.  

Samtidigt finns det också undantag från denna observation. Kultur- och fritidsförvaltningen 
utgör ett exempel på hur ett fortsatt starkt utvecklingsarbete bedrivits trots byte av 
förvaltningschef och andra ledande chefspositioner. Styrkan bakom kultur- och 
fritidsförvaltningens bevarande av utvecklingsarbetet tros kunna bottna i att flera engagerade 
personer i ledningsgruppen fortsatt burit frågan, och att arbetet redan kommit igång 
ordentligt. Den nya förvaltningschefen kom också från den befintliga ledningsgruppen.  

Flera förvaltningar inom kommunen har haft stora förändringar i sina förvaltningsledningar, 
och detta har fått konsekvenser även för detta utvecklingsarbete, vilket exempelvis kan 
illustreras av att vård- och omsorgsförvaltningen först i utvecklingsarbetets slutfas initierar 
sitt arbete. Ett stabilt ledarskap ger bättre förutsättningar för förändringsarbete överlag och 
skulle också påverka utvecklingen av jämställdhetsarbetet positivt.  

Att det finns en ledning – såväl på politisk som tjänstemannanivå - som prioriterar arbetet är 
en viktig utgångspunkt. Men det räcker naturligtvis inte med att ledningen finns, utan 
ledningen behöver också hålla frågan levande och efterfråga en jämställd verksamhet, för att 
inte jämställdhetsintegreringsarbetet ska drunkna i allt annat arbete. Detta är av vikt även för 
det fortsatta arbetet och hur det kan vidareutvecklas.104 

 

Slutsatser 
Kommunens mål för jämställdhet och för arbetet med att beköna styrsystemet är väl kända i 
förvaltningarna. Däremot är målsättningarna med det utvecklingsarbete som bedrivits med 
stöd av HÅJ-medel i förvaltningarna inte helt förankrade. Eftersom arbetet i stor 
utsträckning fortlöper i enlighet med målsättningarna har detta dock inte haft en avgörande 
betydelse. Målsättningar och uppdrag som bidrar till en jämställdhetssäkring av styrsystemet 
och en mer jämställd verksamhet finns väl formulerade i kommunens styrdokument. Det 
finns dock ett glapp i efterfrågan mellan kommunstyrelsen och nämnderna, vilket har en 
negativ påverkan på HÅJ-arbetet och jämställdhetsintegreringsarbetet i stort. 

 
  

                                                           
104 Intervju 19 
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Utbildning 
 

Jämställdhet är en kunskapsfråga 
Utvecklingsarbetet har inneburit en kompetenshöjning på flera håll i kommunen. Utbildning 
har dels skett genom att utbildare/konsulter köpts in till kommunen, men också genom att 
den centrala projektledaren på kommunledningsförvaltningen genomfört utbildningar. 
Utbildningar har skett inom områden som exempelvis jämställdhetsanalyser och jämställt 
bemötande. Den centrala projektledaren har skapat kontakter mellan förvaltningarna och 
kunniga föreläsare. Genom projektledarens kunskap inom området upplevs också det stöd 
hon kan erbjuda som ett viktigt komplement till utbildningarna.105  

Utbildning är en förutsättning för att arbetet ska kunna fortskrida. Jämställdhet är en 
kunskapsfråga, och att genomföra jämställdhetsanalyser är ett kvalificerat analysarbete som 
kräver både utbildning och stöd. Att ge ett jämställt bemötande kräver ett kvalificerat 
tankearbete som ofta går tvärs emot inarbetade strukturer och vanor.  

 

Ökad kunskap för en stor målgrupp 
Ökad medvetenhet och ökad kunskap är svårt att mäta, men får inte förringas. Det är 
betydligt lättare att driva ett arbete där en övervikt av medarbetarna förstår och kan frågan, 
medan underskott på kompetens gör att arbetet faller.106 Upplevelsen överlag är dock att 
detta utvecklingsarbete genererat just ökad kunskap och medvetenhet inom flera av 
förvaltningarna.107 Kunskapshöjningen är stor på de två förvaltningar som utvärderingen 
särskilt studerat: socialförvaltningen, och kommunledningsförvaltningen. På dessa 
förvaltningar har fler intervjuer genomförts på olika nivåer i organisationen, och intervjuerna 
har därmed genomförts med en något större målgrupp. Bland samtliga intervjuade är det 
tydligt att det finns en stor vana att diskutera dessa frågor. Det är inte bara att de intervjuade 
beskriver att frågan ofta diskuteras i olika sammanhang, utan snarare sättet de intervjuade 
uttrycker sig på, hur de problematiserar verksamheten och begreppen de använder när de 
talar om detta som belyser att det finns stor jämställdhetskunskap i organisationen. Mycket 
talar också för att denna kunskap delvis är ett resultat av utvecklingsarbetet.    

 

Ökad kunskap kombineras med förändrade rutiner för ändrad verksamhet 
Det viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv med den ökade medvetenheten och den ökade 
kunskapen är dock att kommunen inte ”litar” på att ökad kunskap automatiskt leder till 
ändrat beteende och förändrade rutiner. Nya checklistor och mallar på flera olika enheter och 
förvaltningar är ett tydligt exempel på hur kommunen säkerställer att den ökade kunskapen 
och medvetenheten inte enbart blir personburet utan också sätter ramar i organisationen. 
Detta gör att arbetet systematiseras och struktureras på ett sätt som gör det hållbart över tid. 
Nyanställda introduceras till att fortsätta arbeta på motsvarande sätt i enlighet med de 
rutiner och metoder som finns. Detta bäddar för god hållbarhet.  

 

                                                           
105 Intervju 9 
106 Intervju 6 
107 Exempelvis intervju 10 
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Parallella spår  
Det sker mycket arbete inom jämställdhetsområdet även utanför ramarna för detta 
utvecklingsarbete. Parallellt med utvecklingsarbetet har också exempelvis utbildningar i 
könsuppdelad statistik genomförts av en extern konsult, och det är bara ett exempel av 
många.  Generellt bör alla dessa utbildningar och utvecklingsarbeten leda till att kommunen 
övergripande har bättre kunskap inom området. Kunskap är en förutsättning, och når den 
fler och fler medarbetare skapas ett bredare engagemang som i sig är en god förutsättning för 
förändring.  

 

Kompetensutvecklingspaket stärker hållbarheten 
Under året har kommunen startat upp ett kompetensutvecklingspaket för ett jämställt 
interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Detta kompetensutvecklingspaket faller 
inte inom ramen för detta utvecklingsarbete och det bekostas av kommunen, men är ändå av 
vikt för slutresultatet och hållbarheten av HÅJ-arbetet. Kompetensutvecklingspaktet 
omfattar en processledarutbildning, chefs- och medarbetarutbildning, webbaserad 
grundutbildning samt skolledarutbildning. Processledarutbildning omfattar en till fem 
processledare per förvaltning. Merparten av deltagarna är ordinarie verksamhets- och/eller 
kvalitetsutvecklare.108 Introduktionsutbildningen är för chefer och nyanställda. Den 
webbaserade grundutbildningen tas fram under 2014 och kommer att vara obligatorisk för 
alla medarbetare. Slutligen omfattar skolledarutbildning alla skolledare från förskolan till 
vuxenutbildningen Det övergripande målet med kompetensutvecklingspaketet är att uppnå 
tillräcklig kunskap bland chefer och medarbetare för att alla kommunens verksamheter ska 
uppnå ett gott bemötande, god kvalitet och goda resultat för medborgare och brukare oavsett 
bl.a. kön, social och etnisk bakgrund.109  

Deltagare i processledarutbildningen uttrycker att det finns mycket stark koppling mellan 
processledarutbildningen och arbetet med att beköna styrsystemet. Det är också dessa 
utbildade processledare som sedan ska stödja arbetet på förvaltningen framöver. De är 
därmed viktiga aktörer och kommer att ha stor betydelse för hållbarheten i arbetet. Det 
innebär också att det är viktigt att processledarna framöver får ett tydligt uppdrag från sina 
respektive förvaltningar. Det är också viktigt att det bland processledarna finns personer från 
förvaltningarnas ledningsgrupper. Det ger tydligt mandat och möjlighet att driva frågan. Så 
är inte fallet på alla förvaltningar. 

 

Slutsatser 
HÅJ-arbetet har omfattat flera utbildningsinsatser, som tillsammans med annan parallell 
utbildnings i kommunen sammantaget ökat kunskapen och höjt kompetensnivån i 
organisationen. I kommunen finns nu en stor kunskap om jämställdhet, vilket är tydligt både 
utifrån det sätt som frågan diskuteras (begrepp), och utifrån när och i vilka sammanhang 
(perspektiv) frågan lyfts. De förvaltningsspecifika avsnitten visar att nästan alla förvaltningar 
inom HÅJ-arbetet genom utbildningar och workshopar har tillägnat sig mycket specifik 
jämställdhetskunskap, konkret kopplad till den egna verksamheten. Det är en 

                                                           
108 Projektbeskrivning ”Kompetensutvecklingspaket för  Ett jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från 
diskriminering”,  Botkyrka kommun 
109 Lägesrapport - program för hållbar jämställdhet, 2012-11-15 
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framgångsfaktor i kommunens arbete som underlättar genomförandet av förändringar och 
förbättringar.   

 

Metoder och arbetssätt 
 

Tidsbrist är ett reellt hot mot metoder och arbetssätt 
Det finns brister i metoder och arbetssätt inom ramen för arbetet med beköningen av 
styrsystemet, eftersom all individbaserad statistik inte är uppdelad med kön som 
övergripande indelningsgrund och att jämställdhetsanalyser ofta saknas. Förvaltningarna 
förklarar brister i könsuppdelad statistik främst utifrån att de inte hinner med, inte mäktar 
med och inte har resurser.110 Arbetet med jämställdhet sker i en organisation som har mycket 
konkurrens om tid och utrymme. Det uppges inte vara enkelt att driva arbetet, inte bara på 
grund av tidsbrist utan också på grund av brist på avsatt tid.111 Att ha avsatt tid, eller avsatt 
projektledningstid för arbetet är något som upplevs som önskvärt, och flera av de intervjuade 
uttrycker att det hade kunnat ge större effekt.112  

 

Arbetet underlättas av politiska målsättningar och processer som involverar 
medarbetarna 
Att utvecklingsarbetet sker i linje med de poliska målsättningar som finns, och som är 
nedbrutna till verksamhetsplaner gör att det är lätt för medarbetare att förstå både att det 
ska göras men också varför.  Det blir en konkret arbetsuppgift med en tydlig koppling till den 
politiskt styrda verksamheten.113 Det ses som en framgångsfaktor, något som underlättar 
arbetet längre ut i verksamheten. 

Flera av utvecklingsarbetena har bedrivits med ett ”underifrån”-perspektiv. Kombinerat med 
utbildningsinsatser har medarbetare själva fått arbeta fram hur de vill påbörja arbetet med 
frågan. Det ger en bred bas och förankring av arbetet, och en stor kunskap hos de som också 
ska upprätthålla arbetet. Detta är en framgångsfaktor, som även uppmärksammats i 
intervjuer. När medarbetare tvingas utmana sig själva, och se sin egen del och sin egen roll i 
detta, skapas aha-upplevelser som leder till engagemang för frågan och driver 
utvecklingsarbetet vidare.114 Det har resulterat i ett stort och brett lärande i processerna, 
exempelvis för fritidsgårdarna och medborgarkontoren. Mer om detta återfinns i de 
förvaltningsspecifika avsnitten. 

 

Jämställdhetsintegrering är ett kvalitetsarbete 
Utvecklingsarbetet drivs inte enbart vidare utifrån jämställdhetsperspektivet.  I flera av dessa 
arbeten har jämställdhetsarbetet blivit en ingång till ett bredare kvalitetsarbete. Genom att 
försöka se verksamhetens utfall för kvinnor och män, har exempelvis vård och 
omsorgsförvaltningen fått insikten att de behöver se över utredningsstrukturen som en 

                                                           
110 Exempelvis intervju 14 
111 Exempelvis intervju 10, 11 
112 Exempelvis intervju 10 
113 Intervju 2 
114 Intervju 19 
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helhet, och i det arbetet från början inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Även 
medborgarkontorens jämställdhetsarbete har varit en ingång till ett större och bredare 
kvalitetsarbete.  

 

Dia-mallen – en hjälp för att göra det lätt att göra rätt 
Det har uppstått svårigheter med arbetet att beköna styrsystemet, men de har främst varit av 
praktisk karaktär. Många upplever till exempel att de är svårt att få plats med diagram med 
könsuppdelad statistik och att göra dem överskådliga.115 Detta har 
kommunledningsförvaltningen försökt att åtgärda genom att lansera ”Dia-mallen” som är 
excellmallar byggda på Botkyrkas grafiska profil som ska underlätta sammanställning och 
presentation av tabeller och diagram med kön som övergripande indelningsgrund i olika 
sammanhang och för olika slags underlag. Dessa mallar lanserades under 2013 och 
kombinerades med en utbildning i hur de skulle användas.  

 

Att gå från ord till handling 
All information som kan behövas för att göra jämställdhetsanalyser eller skapa förändringar i 
verksamheten finns. Svårigheten är att ”göra verkstad” av det. Där uttrycker flera intervjuade 
att de inte upplever att förvaltningarna kommit så långt.116  En svårighet som lyfts är att 
komma till analysfasen. Främst uttrycks tidsbrist vara en orsak till att jämställdhetsanalyser 
inte genomförs.117 Även där det genomförs insatser är upplevelsen att det är svårt.  

Det är en stor utmaning för kommunen att ta tillvara på det som statistik, indikatorer eller 
annan uppföljning synliggör. Det krävs att det finns ett analytiskt arbete långt ut i 
verksamheten, och det kan vara svårt att få till ett forum för det.118  

 

Avvägningen mellan extern expert och/ eller ordinarie personal? 
En framgångsfaktor som blivit tydlig i flera enheters utvecklingsarbeten, och som också 
uttrycktes som en stor underlättande faktor i några intervjuer var att få hjälp av en expert 
inom området för att få hjälp i att ”tänka rätt”.119 För att integrera arbetet på ett bra sätt in i 
ordinarie struktur kan experter vara till hjälp. Inom kommunen har experterna både varit i 
form av externa konsulter, men också i form av den centrala projektledaren för arbetet på 
kommunledningsförvaltningen.  

Även om arbetet med externa experter är en tydlig framgångsfaktor, är det viktigt att 
använda sådana med vissa förbehåll. Att använda sig av en extern kompetens för att bedriva 
arbete innebär både för- och nackdelar. Det är en framgångsfaktor att ta in externa konsulter 
för att få hjälp med tankegångar, metodik och utbildning. Däremot uppstår ofta svårigheter 
och hinder för arbetet om den externa konsulten får ett för stort ansvar för själva 
genomförandet. Det blir kontraproduktivt, eftersom också processen att genomföra analyser 
och processen att granska ger kunskap och medvetandehöjning. Det kan också uppstå 

                                                           
115 Exempelvis intervju 13 
116 Exempelvis intervju 18 
117 Exempelvis intervju 13 
118 Intervju 16 
119 Intervju 8 
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svårigheter i och med att en extern konsult inte har samma professionella kunskap som 
kommunens egen personal har.120  

Samma problematik kan också uppstå när kommunen använder exempelvis studenter eller 
praktikanter för att genomföra arbete. Att ett arbete genomförs med för stort ansvar av en 
extern konsult eller student kan innebära att syften går förlorade eller att användbarheten för 
den utförda analysen är för låg. Det finns i kommunen flera exempel på detta, bland annat ett 
konsultuppdrag inom föreningslivet i kultur- och fritidsförvaltningen och en uppsats inom 
samhällsbyggnads-förvaltningen. Konsulter och studenter har svårt att se verksamheten 
inifrån, och utarbetar de exempelvis mallar på egen hand kan det uppstå skevheter mot hur 
handläggningsprocesser går till, vilket skapar tolkningsutrymmen och överlappningar mot 
verksamheten – i slutänden kan det leda till svårigheter att använda konsultproducerade 
produkter. Det innebär en balansgång, vilket kräver tydliga beställningar och uppdrag från 
kommunen. Kommunen har dock haft mycket stor nytta av de allra flesta konsultuppdrag 
och studentuppdrag som beställts.  

Detta kan ställas mot exempelvis kultur- och fritidsförvaltningens jämställdhetsanalys som 
resulterade i rapporten vilken kön har idrotten i Botkyrka121, där förvaltningen tog sig tid att 
både genomföra en ordentlig analys, samt lämna förslag till åtgärder. Analysen gjordes 
internt på förvaltningen, och fick ett mycket positivt mottagande.  

 

Kärnuppdrag eller sidofåra? 
Arbetet med att jämställdhetsintegrera är en process som går långsamt. Det upplevs som 
tidskrävande, och analyser beskrivs och upplevs fortfarande som sidouppdrag till 
kärnverksamheten.122 Detta kan bli extra markant för de sektioner eller enheter som inte har 
någon särskild tid avsatt för arbetet, vilket skapat svårigheter.123 Otillsatta tjänster beskrivs 
också vara en faktor som försvårar arbetet.124 Arbetsinsatsen, (att avsätta de personalresurser 
som krävs), är också en orsak till att vissa enheter inte sett det möjligt att ens påbörja ett 
arbete.125 De ambitiösa övergripande målsättningarna som finns för arbetet i kommunen 
backas helt enkelt inte upp med förutsättningar i form av tid att genomföra dem, vilket gäller 
flera förvaltningar. 

 

SMART ekonomi 
Ett samverkande utvecklingsarbete som bedrivs parallellt med detta är arbetet med smart 
ekonomi. Det är ett samarbete med SKL, inom ramarna för HÅJ som bedrivs med ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv. I Frida Widmalms rapport126 med lönsamhetsberäkningar 
(kostnader, utbildningssatsningar och intäkter) på tre uppdiktade, men representativa 
kvinnor, från utanförskap till egen försörjning genom arbete. Rapporten hänvisar också till 
                                                           
120 Vilket bland annat också var reflektioner som framkom vid konferens/utbildningsdag inom vård och 
omsorgsförvaltningen, 2013-10-23  
121 Vilken kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom 
idrotten Botkyrka kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 2013-06-18 
122 Exempelvis intervju 19 
123 Intervju 9 
124 Exempelvis intervju 2, 14 
125 Intervju 7, 10 
126 Widmalm, Frida Lönsamhetsberäkningar för tre utbildningssatsningar typfall från Botkyrka kommun 
rapport till projektet Smart ekonomi, Hållbar jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting 2013-02-01 
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en tidigare rapport framtagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i 
Botkyrka, även den med en tydlig jämställdhetsanalys.127  

Dessa typer av samverkande utvecklingsarbeten är bra för spridning och hållbarhet. Det är 
också ett viktigt exempel i och med att effekten av ett jämställdhetsarbete blir tydlig. 

 

Slutsatser 
Gällande arbetet med könsuppdelad statistik har kommunen lanserat mallar för att lösa de 
praktiska svårigheter som funnits. Analysarbetet har ännu inte tagit fart. Tid är en resurs som 
generellt saknas över förvaltningarna.128 I arbetet mot bestående förändringar av 
verksamheten behövs generellt mer resurser ute i verksamheten för att kunna driva, utveckla 
och uppnå konkreta resultat i form av förbättringar.129 Intervjuerna tyder på att brist på tid, 
och brist på avsatt tid inneburit att arbetet inte fått så stor effekt som man i flera fall hade 
önskat. Målsättningarna som finns för arbetet i kommunen backas inte alltid upp med 
förutsättningar i form av tid att genomföra dem. 

Flera förvaltningar och enheter har haft mycket stor hjälp av externa konsulter (eller internt 
av projektledaren på kommunledningsförvaltningen) för att få hjälp att starta upp arbetet, få 
hjälp i hur granskning och analys av verksamheten kan gå till, och få ett stöd i processen mot 
att genomföra förändringar mot en mer jämställd verksamhet. 

 

Stöd och samordning 
 

Stöd och samordning upplevs vara en viktig framgångsfaktor  
Det stöd och den samordning som har funnits för arbetet har upplevts vara en 
framgångsfaktor.130 Det har funnits stöd och samordning av arbetet främst utifrån 
projektledaren för detta arbete, som beskrivs som en igångsättare, som driver på och ger 
idéer till arbetet. Projektledaren upplevs utgöra eller vid behov kunna vara ett stort stöd för 
förvaltningarnas arbeten, inte minst utifrån sin kompetens på området.131 Genom att visa 
exempel från andras erfarenheter har hon också skapat inspiration för flera av 
förvaltningarna.132  

Samordningen av utvecklingsarbetet är främst begränsad till en strategisk nivå mellan 
förvaltningarna. Utbyte mellan enheter har förekommit i begränsad utsträckning och inte på 
ett systematiskt eller samordnat sätt. Här finns en stor potential för förbättringar. Stöd och 
samordning är en nyckelfaktor för att bibehålla och sprida det utvecklingsarbete som pågår.  

I processen har det förvaltningsövergripande stöd och samordning som funnits riktats mer 
mot arbetet med att beköna styrsystemet än specifikt mot arbetet för bestående förbättringar 
i verksamheten. 

                                                           
127 Från osynliga till synliga – En studie av invånare i norra Botkyrka som står helt utanför arbetsmarknad och 
bidragssystem Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Botkyrka kommun 2011 
128 Exempelvis intervju 5, 10, 11 
129 Intervju 7 
130 Exempelvis intervju 10 
131 Exempelvis intervju 1 
132 Exempelvis intervju 13 



 
48 

 

 

Bristande systematik i intern spridning av arbetet 
Flera av de intervjuade uttrycker att spridningen på lärdomar av det arbete de genomför är 
större externt än internt inom kommunen. Samordningen av arbetet inom förvaltningarna är 
något som skulle kunna utvecklas och skapa bättre förutsättningar för spridning och 
hållbarhet. Den nuvarande interna samordningen inom flera förvaltningar beskrivs av flera 
intervjuade som bristfällig.133  Denna beskrivning kan troligtvis vara ett uttryck för att 
samordningen inte är systematiserad eller formaliserad, eftersom flera av de intervjuade kan 
ge exempel på hur lärdomar dragits eller erfarenheter delats mellan olika enheter.134 Detta 
har dock i flera fall skett spontant och på informell väg, alternativt att personer i 
arbetsgruppen eller projektledaren för arbetet förmedlat kontakter. 

 

Botwebb 
Det finns ingen poäng med att varje enhet sitter och uppfinner hjulet på sin egen kammare 
om och om igen, utan kommunen skulle vinna på att i betydligt större utsträckning sprida 
goda erfarenheter internt inom kommunen. Former för detta bör utvecklas. Förslag som 
kommit upp under intervjuerna är exempelvis ett webforum inom ramen för kommunens 
intranät, där exempelvis en chatfunktion skulle kunna finnas för lättillgänglig dialog i frågan.  

I nuläget finns viss information om jämställdhetsintegrering tillgänglig på kommunens 
intranät botwebb. Här finns i dagsläget några interna rapporter under rubriken lär dig av 
goda exempel, främst från medborgarkontoren och AVUX, men även från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Jämställdhetsintegreringssidorna på botwebb uppdateras 
dock för sällan, ingen uppdatering är genomförd under det senaste halvåret.135 
Jämställdhetsintegreringssidorna på botwebb har en stor potential för utveckling.  

 

Arbetsgruppen 
Den arbetsgrupp som startade i samband med att utvecklingsarbetet med att beköna 
styrsystemet initierades har fortsatt och har en fortsatt viktig roll som stöd och samordning. 
Arbetsgruppen har utvecklats till att två representanter från varje förvaltning deltar, den ena 
controller och den andra utvecklingsledare (eller motsvarande). Här har ett 
erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna skett på en övergripande nivå, och gruppen har 
fungerat som ett forum för detta utvecklingsarbete. Gruppen har även utgjort ett viktigt stöd 
för förvaltningarnas arbete med att beköna styrsystemet. Arbetsgruppen har träffats cirka 
fyra gånger per år, och upplevs vara en framgångsfaktor i arbetet.136 Genom att 
arbetsgruppen nu har flera representanter från varje förvaltning säkerställs en kontinuitet i 
arbetet, och arbetet beskrivs inte längre vara lika ensamt som det upplevdes 2010.  

 

                                                           
133 Exempelvis intervju 10 
134 Exempelvis intervju 4, 10 
135 Avser utifrån datum 2013-10-23 
136 Exempelvis intervju 10 



 
49 

 

Andra betydande nätverk och grupper 
 I kommunen finns också ett jämställdhetsnätverk, som arrangerar omkring två träffar per 
termin. De utvecklingsarbeten som kommit längst har presenterat sina arbeten och resultat 
inom jämställdhetsnätverket. Nätverket skulle i större utsträckning kunna användas som en 
form för spridning och erfarenhetsutbyte.  

I kommunen finns även ekonomistrategiska gruppen ska samarbeta och utveckla resultat- 
och kvalitetsstyrningen. Här har arbetet med att beköna styrsystemet ett forum att 
vidareutvecklas i ordinarie strukturer. 

 

Utbyte och inspiration 
Utöver de grupperingar som redan finns upplevs ett behov av mer samverkan mellan 
förvaltningarna.137 

Det pågår ett omfattande och gediget arbete i Botkyrka för att kommunen ska kunna erbjuda 
en jämställd verksamhet. Mycket pågår även utanför ramen av detta utvecklingsarbete. 
Sammantaget ger allt arbete en möjlighet för utbyte och inspiration inom och mellan 
förvaltningar. Detta sker i viss utsträckning, dels via informella dialoger men också via 
informella möten. Exempelvis presenterades rapporten Vilken kön har idrotten i Botkyrka? 

138 på ett informellt möte139 där personer även från andra förvaltningar deltog. Men det finns 
också andra erfarenhetsutbyten. På workshoppen från osynlighet till jobb var ett dussin 
personer från kommunen anmälda.140 Även en konferens för spridning av erfarenheter inom 
utvecklingsarbetet, i samarbete med Huddinge kommun kommer att hållas senare under 
hösten.  

Utbyte och inspiration mellan förvaltningarna gör att det skapas en mer generell kunskap. 
Denna kunskap finns till viss del i nuläget. Flera av de intervjuade hänvisar exempelvis till 
resultat av jämställdhetsanalyser eller könsuppdelad statistik från andra förvaltningar när de 
talar om sin egen verksamhet.141 Det ger ett sammanhang till det egna arbetet, något att 
förhålla sig till och jämföra sig mot. Kunskapen om annat arbete inom kommunen är bra för 
det fortsatta arbetet.  

 

Slutsatser 
Inom kommunen finns stöd och samordning för arbetet, men det finns också en stor 
utvecklingspotential inom detta område. Projektledaren utgör ett gott stöd, men fungerar 
också som inspiratör och knyter kontakter mellan förvaltningar och föreläsare. 
Arbetsgruppen utgör ett stort stöd främst utifrån arbetet att beköna styrsystemet. 
Samordningen sker främst utifrån en strategisk nivå. Intranätet Botwebb uppdateras för 
sällan, och det finns inte tillräckligt med information och material där.  

 

                                                           
137 Intervju 14 
138 Vilken kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse 
inom idrotten Botkyrka kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 2013-06-18 
139 Presentation av rapporten Vilken kön har idrotten i Botkyrka? 2013-06-14 
140 Deltagarlista för workshop 28/3 
141 Exempelvis intervju 10 
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Resultat och erfarenheter av de förvaltningsspecifika arbetena 
Detta kapitel inleds med en övergripande uppföljning av resultat och erfarenheter på 
respektive förvaltning som bedrivit ett arbete inom ramen för HÅJ. De avslutande två 
enheter som presenteras, socialpsykiatriska enheten på socialförvaltningen samt 
medborgarkontoren på kommunledningsförvaltningen utgör utvärderingens fördjupning av 
arbetet, och här är resonemangen mer omfattande. De fördjupade enheterna utgör i 
utvärderingen en illustration av framgångsfaktorer och hinder i arbetet, resonemang utifrån 
metoder och aktiviteter, resultat och målsättningar.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden har långsiktiga nämndmål om att alla verksamheter ska vara 
tillgängliga i samma grad för kvinnor och män, samt att det ska vara lika lätt för båda könen 
att använda verksamheterna. Nämnden har ett mätbart mål om att successivt jämna ut 
skillnaderna mellan könen så att majoriteten av verksamheternas mätbara mått hamnar 
inom spannet 40-60%. Förvaltningen har i tidigare arbete försökt jämna ut skillnader genom 
att sätta målsättningar vid mer exakta siffror. Fördelen med denna målsättning är att den blir 
mer övergripande och ger en riktning på arbetet, som kan vara gemensam för alla 
verksamheter. Även om målsättningen om att könsskillnaden i majoriteten av 
verksamheternas mätbara mått ligger inom spannet 40-60% inte fullt är uppnått gör 
förvaltningen bedömningen att de är på god väg, och att arbetet lett till stora förbättringar.   
 
Det är framförallt inom två områden som kultur- och fritidsförvaltningen har bedrivit ett 
aktivt jämställdhetsarbete inom ramen för utvecklingsarbetet, föreningslivet och 
fritidsgårdarna. Genom att delta i utvecklingsarbetet har förvaltningen fått resurser som 
bland annat investerats i kompetensutveckling för att kunna driva arbetet.  
Utgångspunkten i kultur och fritidsförvaltningens arbete är att det sker i ordinarie strukturer, 
vilket är bra för hållbarheten i arbetet. 
Exempelvis genom att ändra strukturer för kvartalsrapporter, och uppdrag om att arbeta med 
likabehandling utifrån ett tydligt jämställdhetsperspektiv i överenskommelser med 
fritidsgårdarna.  
 

Föreningslivet 
Kultur- och fritidsförvaltningen hade med utvecklingsarbetet för avsikt att påverka 
föreningslivet i kommunen. Genom att kartlägga och belysa strukturen i föreningslivet 
uppfattar förvaltningen att de i förlängningen kan påverka förutsättningarna för Botkyrkas 
flickor/kvinnor respektive pojkar/män så att kultur- och fritidsnämndens jämställdhetsmål 
bli verklighet också i föreningslivet. Förvaltningen har genomfört en kartläggning av 
föreningsstyrelser i Botkyrka kommun med fokus på jämställdhet.142  

Förvaltningen har i utvecklingsarbetet riktat mot föreningslivet stött på svårigheter och 
resultatet av arbetet är därför mindre än förväntat, och arbetet bedöms inte ha resulterat i en 
mer jämställd verksamhet. De planerade utbildningssatsningarna inom området fick ställas 

                                                           
142 Kartläggning av föreningsstyrelser i Botkyrka kommun med fokus på jämställdhet Add gender 2012-03-21 
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in då deltagandet blev för lågt. För att lära av dessa svårigheter och hinder beställde 
förvaltningen en analys kring varför föreningarna inte ville komma till utbildningen.143  

Hur arbetet mot föreningarna ska fortsätta är inte fastlagt på förvaltningen, men det fortsatta 
jämställdhetsarbetet mot föreningar har förvaltningen också stort stöd av den interna 
rapporten vilken kön har idrotten i Botkyrka?144 Denna rapport utgör också ett mycket gott 
exempel på analys- och kartläggningsarbete som sker utanför ramarna för utvecklingsarbetet, 
i det här fallet initierat av en politisk beställning genom en motion.145 

 

Fritidsgårdarna 
På fritidsgårdarna har utvecklingsarbetet bedrivits utifrån fem programmål, som alla har 
indikatorer kopplade till sig. Minst fyra av dessa programmål bör betraktas som uppfyllda. 
Det återstående programmålet ska följas upp av förvaltningen under hösten.  

På fritidsgårdarna har utvecklingsarbetet inneburit en förbättring i verksamheten utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv, på vissa fritidsgårdar i större utsträckning än andra. Fritidsgårdarna 
har arbetat på olika sätt efter sina olika förutsättningar och behov, där några delat sina 
erfarenheter i ett jämställdhetsnätverk som förvaltningen organiserat. Utvecklingsarbetet har 
lett till en mer jämställd verksamhet där fler flickor besöker fritidsgårdarna. 
Fritidsgårdspersonalen har fått utbildning i syfte att ge ett mer jämställt bemötande146 men 
även material på fritidsgårdarna har beaktats i detta arbete, (exempel på detta är inredning 
och filmutbud). Vissa fritidsgårdar har också haft särskilda aktiviteter riktade enbart till 
tjejer. Upplevelsen både på förvaltningen och i övriga kommunhuset är att det generellt skett 
ett framgångsrikt arbete på fritidsgårdarna. På några av fritidsgårdarna har det bedrivits ett 
gediget arbete för att skapa en mer jämställd verksamhet.  

Inom ramen för detta utvecklingsarbete har det också funnits ett nätverk för möjligheten att 
utbyta erfarenheter. Det har dock inte kommit så många på nätverksträffarna.  

Det finns dock försvårande faktorer som ställer till bekymmer för hållbarheten när det gäller 
utbildningssatsningar på fritidsgårdarna. På fritidsgårdarna är personalomsättningen stor, 
vilket gör det svårt att upprätthålla kunskap och kompetens i organisationen. Här är det 
viktigt att förvaltningen är strategisk och finner former att introducera nyanställda och sprida 
kunskapen mellan gamla och nya medarbetare.  

Eftersom fritidsgårdarna bjuder på så många olika exempel på hur arbetet kan utföras, skulle 
det vara intressant om förvaltningen gjorde en ordentlig analys utifrån frågeställningen vad 
som fungerat bäst på fritidsgårdarna för att locka tjejer som besökare och att få dem att 
trivas. Resultatet av en sådan analys skulle inte bara vara till nytta för förvaltningen i det 
fortsatta arbetet, utan säkert vara ett mycket inspirerande och lärorikt underlag även för 
andra kommuner och organisationer som bedriver ungdomsverksamhet.  

 

                                                           
143 Kartläggning över föreningar i Botkyrka kommun och utbildningen Föreningen i framtiden Add gender  
144 Vilken kön har idrotten i Botkyrka? En kartläggning av representation, resursfördelning och upplevelse inom 
idrotten Botkyrka kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 2013-06-18 
145 Ibid. s5 
146 Om detta i praktiken innebär ett mer jämställt bemötande är ännu inte kartlagt i en uppföljning.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar två områden, delaktighet 
på lika villkor samt jämställdhandläggning av medborgarförslag. Inom båda områden är 
det studenter som skrivit sina c-uppsatser som fått uppdrag av förvaltningen att bidra till 
underlag för utvecklingsarbetet. För samhällsbyggnadsförvaltningens del har möjligheten att 
nyttja studenter inneburit att underlaget kunna bli mycket mer gediget än om någon befintlig 
medarbetare hade avsatt tid för att genomföra kartläggningen. Kartläggningen av 
jämställdhandläggning av medborgarförslag kunde med hjälp av en student omfatta flera 
år, vilket gett mer tyngd än ett mindre omfattande underlag. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har genom kartläggningen konstaterat att skillnader i handläggningstider mellan kvinnor och 
män inte existerar, så utifrån ett jämställdhetsperspektiv har förvaltningen dragit slutsatsen 
att ingenting behöver förändras.  

Mycket kortfattat visade kartläggningen att könsfördelningen skiftar mellan åren för 
förslagsställare i respektive kommundel.147 Kartläggningen baserades på det första namnet 
stod på medborgarförslaget, och någon blandad grupp där både kvinnor och män stod bakom 
förslaget fanns alltså inte. Det skulle dock vara intressant att även lyfta ut denna grupp, och 
se om resultatet står sig vid renodlade grupper av kvinnor och män.  

Kartläggningen har inneburit att bevakningen av denna aspekt fortsätter, och i linje med 
arbetet med beköningen av styrsystemet följs även denna aspekt upp uppdelat på kvinnor 
och män i bokslut etc. Nämnden har infört två nya nyckeltal för att i sin årsredovisning 
årligen följa upp utvecklingen, antal inkomna medborgarförslag samt svarstid för 
medborgarförslag. Nyckeltalen redovisas uppdelat på kön samt kommundel. Ur den aspekten 
finns en hållbarhet i arbetet utifrån bevakningen, att styrsystemet kommer signalera utifrån 
två av de tre kartlagda aspekterna om en skevhet uppstår.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete innebär inte att verksamheten är förbättrad utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet innebar dock några kvalitetshöjande förändringar och 
förslag som inte har sin utgångspunkt i kön. En förändring inom förvaltningen är att alla 
medborgarförslag nu går till en och samma handläggare. Handläggningstiden generellt är 
väldigt lång, och förslag har getts till registrator och chefer på kommunledningsförvaltningen 
om en förändrad hantering för att korta ned handläggningstiderna generellt.  

Någon ytterligare utveckling eller fördjupning av arbetet är inte planerad, trots att det skulle 
kunna finnas många andra aspekter av handläggningen av medborgarförslag att beakta 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen bör exempelvis kunna 
låta sig inspireras av exempelvis medborgarkontorens arbete, och analysera även andra 
aspekter av handläggningen av medborgarförsagen som exempelvis bemötande och språk.  

Gällande arbetet med ”delaktighet på lika villkor” kan samhällsbyggnadsförvaltningen ännu 
inte148 lämna någon statusrapport på den C-uppsats som skrivs inom området. (Vilket kan 
illustrera problematiken med externa resurser som tillfälligt går in i organisationen.) 
Förvaltningen hade i ett inledande skede inte heller förankrat målsättningarna med 
utvecklingsarbetet hos studenten, vilket är ett exempel på hur kommunen som beställare bör 
vara tydligare för att syftet med uppdraget ska kunna uppfyllas.   

                                                           
147 Jansson, Carolin, 2012 
148 September 2013 
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Vård- och omsorgsförvaltningen  
Vård- och omsorgsförvaltningen utgör ett delvis avvikande exempel utifrån slutsatsen att de 
utvecklingsarbeten som bygger på tidigare arbete fungerat bäst. Inom vård- och 
omsorgsförvaltningen genomfördes en stor utbildningssatsning inom ramen för ett 
pilotarbete i första utvecklingsarbetet med HÅJ, som bland annat resulterade i en 
handlingsplan. Men på förvaltningen har arbetet helt stannat under flera år. Orsaken är 
bland annat att handlingsplanen blev ett sidoordnat dokument, som inte har använts. Det har 
förekommit flera stora förändringar på förvaltningen som försvårat för arbetet, exempelvis 
en stor omorganisation, att förvaltningschefen slutade i slutet av förra projektperioden, och i 
samband med det slutade även många chefer. Många chefstjänster har varit vakanta under 
längre tidsperioder. Det har också varit en stor omsättning på medarbetare. Detta är några av 
orsakerna till att jämställdhetsarbetet i praktiken försvann från förvaltningens agenda under 
flera år.149 

Nu har nya chefer rekryterats och vård- och omsorgsförvaltningen har under hösten ett 
nystartat engagemang för frågan och arbetet har åter tagit fart. Dock har 
personalomsättningen varit så hög att enbart enstaka personer finns kvar från föregående 
utbildningssatsning, vilket innebär att den personburna kunskapen att bygga vidare på har 
försvunnit ur organisationen. Ett exempel på det illustreras i att ingen deltagare från det 
tidigare pilotarbetet deltog i utbildningen hösten 2013.150 

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete påbörjades i oktober 2013.  Socialtjänsthandläggare 
samt LSS handläggare har tagit del av ett obligatoriskt utbildningspaket, omfattande två 
heldagar. Inom ramen för dessa dagar har utbildningsdeltagarna fått ett tydligt mandat att 
arbeta med jämställdhetsintegrering, bland annat utifrån lagar och policydokument. De har 
också förmedlats en inblick i hur en liknande verksamhet i Malmö Stad bedrivit sitt arbete. 
Utbildningen gav också utrymme för reflektion och diskussion samt att i grupp prova på att 
arbeta utifrån dessa tankegångar med hjälp av ett case.151  

I utbildningen har ingått att läsa det skriftliga underlag som finns kvar av pilotarbetet som 
bedrevs och försöka bygga vidare på det. En slutsats är dock att den mall som Botkyrka 
kommun tidigare tagit fram med hjälp av en extern konsult är svår att använda.152 Istället 
kommer vård och omsorg nu att använda en granskningsmall från Malmö stad,153 som 
arbetats fram av handläggarna själva. Den bedöms vara bättre anpassad till vård och omsorgs 
verksamhet, vilket illustrerar svårigheter för externa konsulter att skapa mallar inom 
verksamheter som inte ligger inom deras profession.  

Det första utbildningstillfället i oktober 2013 resulterade i att handläggarna omgående ska 
integrera checklistan från Malmö stad i sitt dagliga arbete. Förvaltningen planerar även: 

• En utredningsstruktur för mer strukturerade utredningar. 
• En granskningsmall som följer handläggningsrutinen. 

 

                                                           
149 Konferens/Utbildningsdag 2013-10-23 
150 Konferens/Utbildningsdag 2013-10-23 
151 Utbildningsdag 2013-10-10, samt 2013-10-23 
152 JämByrån 
153 Makboul, Sara; Åström, Gertrud, Checklista för jämställd biståndsbedömning vård och omsorg Malmö Stad, 
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Det innebär att jämställdhetsarbetet på förvaltningen blivit en utgångspunkt för att starta 
upp ett större kvalitetsarbete, att förändra hela utredningsstrukturen i handläggningsrutinen, 
samt att göra det med jämställdhetsperspektiv. En grov tidsplan för det kommande arbetet 
har tagits fram.  

Förändringarna ska i första hand integreras i det nya datasystemet, samt i 
verksamhetsplanen. Vård och omsorgsförvaltningen har därmed påbörjat sitt arbete, men 
har ännu inte hunnit leva upp till målen med utvecklingsarbetet, att: Fr.o.m. 2013 
jämställdhetsgranskas bedömarenhetens bedömningar för att säkerställa att båda könen 
på lika villkor beviljas likvärdiga insatser.154 

Arbetet inom vård och omsorgsförvaltningen förefaller dock börja få fäste. Tre personer inom 
vård- och omsorgsförvaltningen, däribland verksamhetschefen för myndighet, går den 
kommunövergripande processledarutbildningen för ett jämställt interkulturellt Botkyrka fritt 
från diskriminering. I den trion finns en konstruktiv plattform där diskussioner förs kring 
hur jämställdhetsintegreringsarbetet kan vidareutvecklas inom förvaltningen. 

 

Socialförvaltningen  
På socialförvaltningen är detta utvecklingsarbete främst en förvaltningsangelägenhet. 
Nämnden har inte lyft utvecklingsarbetet specifikt, utan upplever att förvaltningen sköter 
arbetet på ett bra sätt, och tar frågan på allvar. Så länge förvaltningen gör detta agerar inte 
nämnden särskilt i frågan, utan en tillit finns till förvaltningen att fortsätta utveckla 
verksamheten. Däremot har ordförande i nämnden reagerat på skillnader i bokslut, och 
efterfrågat kommentarer till vad skillnaderna beror på. Det bidrar till att stärka arbetet på 
förvaltningen.  

Socialförvaltningen har bedrivit utvecklingsarbete på fyra enheter,155 men i flera sektioner. 
Utvecklingsarbetena har kommit olika långt i sina processer.  På socialförvaltningen upplevs 
det finnas en ökad kunskap och medvetenhet, samtidigt som det finns en tydlig utgångspunkt 
att detta är något som ska in i ordinarie verksamhet. En framgångsfaktor på flera av 
enheterna är att det har funnits engagerade och kunniga personer som drivit arbetet, något 
som upplevs vara ett resultat som förvaltningen skapat med hjälp av utbildning. 
Förvaltningen ser vikten av utbildning inom denna fråga. Exempelvis tar förvaltningen i 
introduktionen till nyanställda upp jämställdhet i passet kring styrsystemet. 
Förvaltningsledningen har vid flera tillfällen under utvecklingsarbetets gång lyft frågan både 
utifrån arbetet med att beköna styrsystemet men också utifrån enheternas 
utvecklingsarbeten. När förvaltningen under 2014 kommer att byta verksamhetssystem har 
frågan om möjligheten att enkelt ta ut könsuppdelad statistik ur verksamhetssystemet varit 
central.  

Stöd och utvecklingsenheten har påbörjat sitt arbete och har exempelvis anordnat en 
utbildningsdag i jämställdhetsanalys. En extern konsult är anlitad för detta. Syftet är att öka 
kvalitén i underlagen från enheten genom att utifrån ett jämställdhetsperspektiv analysera 
och driva frågor kopplade till förvaltningens verksamhet. Två enheter har ännu inte påbörjat 

                                                           
154 Hållbar jämställdhet i Botkyrka – underlag för arbetet med stöd av utvecklingsmedel från SKL (12-09-24) 
155 Resursenheten, vuxenenheten, socialpsykiatriska enheten samt stöd och utvecklingsenheten. 
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ett arbete, även om en vilja att göra det uttrycks. Svårigheten med att påbörja arbetet är 
främst en fråga om tid.  

Inom vuxenenheten finns utredningssektionen och öppenvården. På utredningssektionen 
har arbetet fullföljts väl i linje med målsättningarna, och sektionen har med stöd av en extern 
konsult gjort en jämställdhetskartläggning av missbruksutredningar.156 Arbetet har lett till 
ökad kunskap och medvetenhet, diskussioner vid ärendekonferenser (som hålls en gång i 
veckan, där diskussioner om kön förekommer ofta, men inte varje gång) samt till 
förändringar i checklistor. Utredningssektionen har infört kompletterande rubriker som ska 
finnas med i sociala utredningar i syfte att särskilt belysa områden som är viktiga ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Sektionen har också tagit fram en åtgärdsplan, där det bland annat 
framgår att utredningssektionen ska göra en årlig mätning av faktiska genomsnittliga 
dygnskostnader per person för institutionsvård för kvinnor respektive män. Syftet är att 
kunna undersöka mönster och skillnader i enhetens faktiska kostnader utifrån kön, och 
därigenom minska risk för diskriminering. Utredningssektionen genomför även löpande 
uppföljning av avslutade insatser på HVB-vård. I analysen av uppföljningarna 
uppmärksammas bland annat könstillhörighet i syfte att säkerställa att enhetens brukare 
utifrån ett genusperspektiv beviljas likvärdiga insatser utifrån sina individuella behov. 157  
Arbetet på utredningssektionen bedrivs på ett hållbart sätt, och svarar väl mot 
målsättningarna i utvecklingsarbetet.  

Vuxenenhetens öppenvård är i inledningsskedet av sitt arbete, och har efter en inledande 
halvdagsutbildning i jämställdhetsanalys haft arbetet på is under drygt ett halvår, men är nu 
åter igång. Viss statistik är framtagen för det fortsatta arbetet, men processen har inte 
kommit så långt att några förändringar genomförts. Att arbetet tappat fart uttrycks främst 
bero på chefsbyte.158 Även om det finns erfarenheter från utredningssektionen som är 
användbara även för öppenvården, uppstår samma problematik som även finns för den 
socialpsykiatriska enheten, beskrivet mer utförligt nedan. Sektionerna har olika arbetssätt 
och arbetar i olika system, så det upplevs inte möjligt för de två sektionerna att använda sig 
av samma metoder. Öppenvården arbetar under hösten utifrån metoden 5R, med stöd av 
jämställdhetsstrategen på kommunledningsförvaltningen. Arbetet på vuxenenhetens 
öppenvård genomförs med kommunens egna resurser i form av tid, kompetens och 
ekonomiska resurser. Det påminner dock mycket om HÅJ-arbete som bedrivs på andra 
enheter, och är därmed också relevant för den sammantagna bilden, då det troligtvis är ett 
resultat av en spridningseffekt från utvecklingsarbetet.  

Även öppenvården inom resursenheten har under hösten 2013 påbörjat ett arbete, med stöd 
av en extern konsult genomförs en workshopserie om tre tillfällen. Detta arbete är i sin 
uppstartsfas och har ännu inte lett till några förändringar i verksamheten, men enheten har 
uppmärksammat områden att fortsätta arbeta vidare med.159 Arbetet har också medverkat till 
en ökad kunskapsnivå inom enheten. 

 

                                                           
156 Boman, Ann Jämställdhetsgranskning av missbruksutredningar i Botkyrka kommun arbetsrapport från 
projektet jämställdhetskartläggning vid Vuxenenheten i Botkyrka socialförvaltning 2012-11-14 
157 Åtgärdsplan för jämställdhetsarbete hos Vuxenenhetens utredningssektion, Socialförvaltningen, vuxenenheten 
2013-02-25 
158 Materialinsamlingen till utvärderingen skedde i september och sektionen har planerat för flera aktiviteter 
under hösten.  
159 Det sista tillfället är i oktober ännu inte genomfört. 
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Socialpsykiatriska enheten 
Socialpsykiatriska enheten har genomfört ett utvecklingsarbete som utvärderingen studerat 
extra. Utvecklingsarbetet har bedrivits med målsättningen ”Fr.o.m. 2013 
jämställdhetsgranskas socialpsykiatriska enhetens bedömningar för att säkerställa att båda 
könen på lika villkor beviljas likvärdiga insatser utifrån sina individuella behov.”160 
Målsättningarna för utvecklingsarbetet har formulerats av ledningsgruppen, och personalen 
har gjorts delaktig i målsättningarna bland annat via enhetsdagar. Målsättningarna finns 
också inkluderade i enhetens handlingsplan, arbetet följs därmed löpande upp vid bokslut 
och delårsbokslut. Kännedomen om målet finns dock inte hos alla på enheten. 

Socialpsykiatriska enheten genomförde ett framgångsrikt arbete inom utredningssektionen 
redan vid första utvecklingsarbetet inom ramen för program för hållbar jämställdhet, som då 
inleddes med en utbildning i jämställdhetsanalys och en granskning som ledde till 
förändringar i utredningsmallen (exempelvis ändrade rubriksättningar och nya frågor). 
Enheten fann då flera skillnader som gjordes utifrån kön, och har sedan dess arbetat aktivt 
för ett jämställt förhållningssätt i beskrivningar och bedömningar av kvinnor och män. 
Personalomsättningen har inte varit så hög, och flera medarbetare som deltog i första 
utvecklingsarbetet arbetar fortfarande kvar. Detta utgör en framgångsfaktor eftersom 
kunskap och engagemang bevarats i organisationen. Arbetet på utredningssektionen har 
fortsatt och nya granskningar av nya områden har genomförts inom ramen för detta 
utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet på utredningssektionen uppnår de målsättningar som 
formulerats angående jämställdhetsgranskningar. Gällande att båda könen på lika villkor 
beviljas likvärdiga insatser utifrån sina individuella behov har utvärderingen mycket svårt 
att mäta detta. Genom att se skillnad i bedömningar mellan kvinnor och män har 
utredningssektionen kunnat arbeta för att motverka skillnader och göra mer lika. 
Diskussioner, mallar och checklistor är exempel på att sektionen aktivt strävar mot detta mål. 
Förändrade rutiner och arbetssätt har sannolikt lett till ett förändrat bemötande mot 
brukare. Implementering i ordinarie system skapar en hållbarhet i arbetet, även om själva 
granskandet varit mycket tidskrävande. Arbetet är väl förankrat i kärnverksamheten. 

Utredningssektionen har utvecklat sitt arbete ytterligare, sedan förra omgången av HÅJ. Vid 
ärendedragningar som enheten har en gång i veckan diskuteras numera förutsättningarna, 
det ifrågasätts om något gäller beroende på att det är en man eller en kvinna som diskuteras. 
Det finns en tydlig medvetenheten om jämställdhetsperspektivet. Utredningssektionen inom 
socialpsykiatriska enheten upplevs generellt som ett mycket framgångsrikt exempel på hur 
jämställdhetsintegreringsarbete kan bedrivas, och de har presenterat sitt arbete i olika 
sammanhang externt, och även i viss mån internt i förvaltningen och kommunen.  

De övriga två sektionerna av socialpsykiatriska enheten är fortfarande i inledningsskedet av 
sitt utvecklingsarbete, och bedöms inte ha genomfört förändringar i relation till brukare, än. 
Inledningsvis var tanken att de skulle göra ett motsvarande arbete, som utredningssektionen 
redan hade gjort, vilket skulle innebära spridning av det och arbete och den metodik som 
tidigare använts . Det uppstod dock svårigheter att använda samma tillvägagångssätt som på 
utredningssektionen, då det skrivna materialet var för olika till sin karaktär. Istället har de 
exempelvis tittat på hur många timmar som brukare får uppdelat på kvinnor och män. Men 
nya metoder har eftersökts, och utifrån inspiration från ett erfarenhetsutbyte med Eskilstuna 
planeras nu hur sektionerna ska arbeta vidare. Erfarenhetsutbytet arrangerades inom ramen 
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för detta utvecklingsarbete, där Eskilstuna bjöds in och berättade om hur personal och 
brukare gemensamt arbetar med jämställdhetsintegrering. Mötet gav både inspiration och 
uppslag till hur enheten kan arbeta vidare, och är därmed även ett exempel på vikten av att 
sprida resultat och erfarenheter och vilken betydelse det kan få. En planering för kommande 
arbete pågår, där bland annat sektionschefen för utredningsenheten kommer att agera 
processledare för hela socialpsykiatriska enhetens jämställdhetsintegreringsarbete. Som stöd 
och förutsättning för denna uppgift kommer hon att få extern utbildning. 

Metoder och aktiviteter har alltså både varit - och inte varit - relevanta för arbetet, eftersom 
den tilltänkta metoden för de två sektionerna inte fungerade. Metoder och aktiviter kan i 
dagsläget därmed inte ses som tillräckliga, eftersom arbetet ännu inte tagit fart på de övriga 
sektionerna. En ny metod skall prövas, men det arbetet har ännu inte påbörjats. Detta har 
resulterat i att målsättningarna för dessa två sektioner ännu inte är uppnådda. Metoder och 
aktiviteter specifikt för utredningssektionen har dock varit både relevanta och tillräckliga 
utifrån aspekten att målen är uppnådda.  

Svårigheterna i arbetet har främst visat sig i de två sektioner där arbetssättet var nytt. Där 
har arbetet skett i en långsammare process. Det har inneburit ett prövande att hitta en 
lämplig väg, och kanske hade processen gått snabbare om även dessa sektioner fått externt 
stöd på motsvarande sätt som utredningssektionen fick i uppstarten av sitt arbete. 
Svårigheterna med metoderna skapade förseningar i utvecklingsarbetet. 

Framgångsfaktorer i arbetet är att sektionen som helhet genom utbildning och 
erfarenhetsutbyte både inom sektionen och externt i erfarenhetsutbytet med Eskilstuna 
skapat en ökad medvetenhet och förståelse för jämställdhetsintegreringsarbetet.  

 Ett tydligt resultat på socialpsykiatriska enheten är en ökad medvetenhet. Innan arbetet 
påbörjades 2010 var den generella upplevelsen att brukarna sågs som individer och att det 
inte gjordes någon skillnad utifrån kön. Dessa grundläggande attityder var inledningsvis en 
svårighet i utvecklingsarbetet. Nu när skillnader beroende på kön har kunnat fastslås har 
enheten fått upp medvetenheten och intresset för att arbeta med hur dessa skillnader kan 
minska. En annan svårighet som utredningssektionens arbete mött är att deras ärenden 
påverkas av omständigheter och aktörer utifrån på ett sätt som de inte kan styra över, till 
exempel från landstinget.  

Exemplet från den socialpsykiatriska enheten belyser spridning utifrån två skilda aspekter. 
Dels framgår tydligt att det inte fullt ut går att ha en tillit till en intern spridning eftersom 
metoder och arbetssätt inte alltid är tillämpliga på samma sätt inom olika former av 
verksamheter. Dels framgår också att spridning har betydelse, i det här fallet utifrån en 
extern aktör som med erfarenhetsutbytet på nytt gav energi och input i en process som varit 
trög under utvecklingsarbetets gång.  

 

Kommunledningsförvaltningen (/Serviceförvaltningen) 
Från kommunledningsförvaltningen har medborgarkontoren bedrivet ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete inom ramen för programmet.  

Arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten påbörjades redan 2008, i dåvarande 
dialog- och serviceförvaltningen, då i ett självfinansierat pilotarbete. När utvecklingsarbetet 
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inom ramen för detta program inleddes tillhörde medborgarkontoren Serviceförvaltningen. 
Nu – i programtidens slutfas tillhör medborgarkontoren kommunledningsförvaltningen. Det 
innebär att den högre ledningen är förändrad flera gånger om under arbetets tid. Det har 
bland annat fått till konsekvens att arbetet under 2010 fått stå tillbaka, men arbetet har 
återupptagits från och med 2011. 

När medborgarkontoren inledde sitt arbete (2008) fokuserades arbetet på hur en jämställd, 
jämlik medborgarservice kan skapas. Ett verktyg, i form av bemötandepunkter, arbetades 
fram för att inventera medborgarkontorens verksamhet ur ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv. Detta verktyg har använts för att identifiera rutiner och arbetsområden 
där det kan finnas behov av förändring. Med hjälp av dramapedagogik och 
interaktionsforskning utbildades åtta förändringsledare under 2008 och 2009. Detta utgör 
bakgrunden till utvecklingsarbetet. 

Under 2011 tog arbetet på medborgarkontoren åter fart. Det har bedrivits med ledningens 
uttryckliga stöd, samt med viss avsatt tid att bedriva utvecklingsarbetet i verksamheten. 
Någon politisk efterfrågan upplevs inte finnas synlig. Utvecklingsarbetet leds av en grupp 
nyckelmedarbetare på medborgarkontoren. De rapporterar till enhetschefen för 
medborgarkontoren som ytterst är ansvarig för arbetet och äger frågan. När 
medborgarkontoren tillhörde serviceförvaltningen rapporterade enhetschefen till sin 
närmaste affärsområdeschef vars roll var att säkerställa att uppdraget med att identifiera 
behov av och att genomföra utvecklingsinsatser för att uppnå en jämlik, jämställd och 
interkulturell medborgarservice genomfördes. Affärsområdets chef var dåvarande 
förvaltningschefen där frågan lyftes vid behov. Från och med 2013 är medborgarkontoren en 
del av verksamhetsområdet Medborgarservice på kommunledningsförvaltningen. Där har 
verksamhetschefen motsvarande roll som den tidigare affärsområdeschefen och rapporterar 
nu till kommundirektören.  

Medborgarkontoren har bedrivit sitt utvecklingsarbete utifrån tre programmål.  

• 30/6 2013 har alla handläggningsrutiner på medborgarkontoren granskats och 
reviderats. 

• 100 % av medarbetarna uppger i slutet av 2012 att de känner till den 
jämställdhetsintegrerade definitionen av samhällsvägledarrollen och använder den i 
vardagen. 

• Minst 70 % av medarbetarna på medborgarkontoren upplever i slutet av 2012 att de 
blivit mer medvetna om vad ett jämställt bemötande innebär samt att de ger ett mer 
jämställt bemötande än innan utvecklingsarbetet.161 

 

Medarbetarna på medborgarkontoren har inte kännedom om utvecklingsarbetets 
målsättningar i denna specifika form, men känner till att det finns målsättningar och att de 
bidrar till att medarbetarna ska bli mer medvetna i jämställdhets- och interkulturella 
frågor.162  

 

                                                           
161 Hållbar jämställdhet i Botkyrka – underlag för arbetet med stöd av utvecklingsmedel från SKL (12-09-24) 
162 Seyhan, Emine 2013 



 
59 

 

Första programmålet 
30/6 2013 har alla handläggningsrutiner på medborgarkontoren granskats 
och reviderats. 
Förutsättningarna för att uppfylla detta programmål har förändrats under 
utvecklingsarbetets gång. När ansökan skrevs låg dödsbohandläggning och hyresgaranti inte 
inom medborgarkontorens handläggningsområden, dessa har tillkommit mitt i 
programperioden. På grund av detta har medborgarkontoren inte uppnått till målsättningen 
att samtliga handläggningsrutiner granskas under programperioden.  

Medborgarkontoren har granskat två verksamheter mer omfattande, 
barnomsorgshandläggningen samt riksfärdtjänst. Granskningen omfattar hela processen från 
en ansökan, den information en medborgare kan ta del av exempelvis på hemsidan, hur 
beslut fattas och hur bemötandet av medborgaren är. Inom medborgarkontoren har 
utvecklingsarbetet resulterat i förbättringar mot en mer jämställd verksamhet. Resultat i 
form av verksamhetsförändringar är exempelvis en handbok för barnomsorg.163 Handboken 
syftar till att skapa ett säkert och enhetligt arbetssätt hos medborgarkontoren och 
kommunens Kontaktcenter. Rutinerna ska användas i det dagliga arbetet, och handboken ska 
även underlätta vid introduktion av ny personal. Handboken ger bland annat handfasta 
riktlinjer hur de anställda vid medborgarkontoren ska agera, och uttrycka sig i syfte att skapa 
en mer jämställd verksamhet. Tidigare har inte något liknande funnits inom barnomsorgen, 
nu finns handboken och ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i den redan från start. Både 
vid granskningen av riksfärdtjänsten och av barnomsorgshandläggningen har 
utvecklingsarbetet och jämställdhetsperspektivet blivit en ingång till ett betydligt bredare 
kvalitetsarbete, vilket handboken är ett exempel på.  

Granskningen av riksfärdtjänsten har utvärderats av studenten Diana Varli, som gjort en 
jämförelse mellan hur handläggningen av riksfärdtjänst skiljer sig åt mellan Botkyrka 
kommun och Huddinge kommun. Denna utvärdering har dock haft utgångspunkter och 
frågeställningar som främst syftar till att genomföra jämförelsen kommuner emellan.164  

Arbetet att granska handläggningsrutiner är väldigt tidskrävande. Arbetsgrupper bestående 
av projektgruppen för hållbar jämställdhet på medborgarkontoren samt samhällsvägledare 
har tillsammans undersökt problemet och målsättningar med arbetet. Arbetet har bedrivits i 
en lärande process, där arbetsgruppen provat sig fram, gjort om, och provat på nytt. Lärandet 
i processen har varit stort, och slutresultatet har blivit guider och handböcker. Även om 
projektgruppen har bestått av mellan 5-8 personer har samtliga 20 som arbetar på 
medborgarkontoren varit delaktiga. Föreläsningar och workshops har varit för alla, och 
deltagandet har varit obligatoriskt även om någon person uteblivit.  

Kommunen utreder om handläggningen av hyresgarantin eventuellt ska flyttas igen, och 
därmed avvaktar medborgarkontoren med att granska och revidera detta område. En mindre 
omfattande granskning av dödsbohandläggningen har ägt rum, med textgranskning av 
korrespondens som sker skriftligt med de som söker. Granskningen har omfattat hur brev, 
önskemål om kompletteringar, information och regler som skickas ut till medborgarna ser ut 
både utifrån ett jämställdhetsperspektiv (men också utifrån ett klarspråksperspektiv).  

                                                           
163 Busch, Marita; Olofsson, Agnetha; Janczewska, Ewelina; Barnomsorgsrutiner för medborgarkontoren 
Kommunledningsförvaltningen Medborgarkontoren, Reviderad april 2013 
164 Varli, Diana En kartläggning av riksfärdtjänst ansökningar på samtliga fem medborgarkontor i Botkyrka 
kommun. Samt en jämförelse i handläggningsrutiner mellan Botkyrka kommun & Huddinge kommun. 
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Andra programmålet 
100 % av medarbetarna uppger i slutet av 2012 att de känner till den 
jämställdhetsintegrerade definitionen av samhällsvägledarrollen och 
använder den i vardagen. 
Detta arbete på medborgarkontoren är delvis redan utvärderat, i en processutvärdering av 
utvalda aktiviteter 2011-2012.165 av Emine Seyhan. I denna utvärdering framkommer att 
målet att förstå och använda en jämställdhetsintegrerad definition av samhällsvägledarrollen 
upplevdes som otydligt. Emine Seyhan konstaterar att det vid ett förändringsarbete är viktigt 
att alla samhällsvägledare känner en delaktighet i projektet, och att delaktighet uppnås 
genom att målen förstås och accepteras. Målformuleringen av projektet rekommenderas 
därför i utvärderingen ske i samråd med medarbetarna, då en gemensam målformulering 
bidrar till att deltagarna i projektet också förstår målet.166 

En svårighet i att använda Emine Seyhans utvärdering i detta sammanhang är att rapporten 
är skriven med en begreppsdefinition av jämställdhet inte bara utifrån relationen kvinnor och 
män utan jämställdhetsbegreppet används synonymt med jämlikhetsbegreppet, och 
definieras även som ”jämlikhet åt alla människor”.167 Detta skapar tolkningsproblem.  

Uppföljningen av detta programmål har även skett via en enkät, men det är inte möjligt att 
utläsa något svar på om målet är uppfyllt eller inte ur enkäten. Dels för att frågorna i enkäten 
inte är exakt formulerade för att kunna följa upp indikatorerna för programmålen. Dels för 
att svarsfrekvensen var väldigt låg. I sammanställningen ”Erfarenheter från 
medborgarkontorens projekt inom programmet för Hållbar jämställdhet”168 redovisas 
enkätsvar från 2011 och 2012. Svarsfrekvensen 2012 var mycket låg, och svarsfrekvensen 
2011 redovisas inte i sammanställningen. Resultaten i enkäten var bättre 2011 jämfört med 
2012, men på grund av den låga svarsfrekvensen är det svårt att dra några slutsatser även 
kring det.  

 

Tredje programmålet 
Minst 70 % av medarbetarna på medborgarkontoren upplever i slutet av 
2012 att de blivit mer medvetna om vad ett jämställt bemötande innebär 
samt att de ger ett mer jämställt bemötande än innan utvecklingsarbetet. 
Indikatorerna till detta mål uppges ha följts upp med enkät som visar att målet är uppfyllt.  

Bemötandet på medborgarkontoren har också studerats i form av en pilotstudie. Den lyfter 
bemötande utifrån en aspekt där jämställdhet finns med, men inte står i fokus. Större delen 
av analysen genomförs på ett sätt där istället likheter eller skillnader mellan kvinnor och män 
framkommer, (mer som en könsuppdelning av resultatet).169 Det svårt att utläsa något om 
jämställdhetsaspekter av bemötandet, utöver konstaterandet att både kvinnor och män är 
nöjda med bemötandet från medborgarkontoren, men nöjdhet behöver naturligtvis inte 
innebära jämställdhet. Jag ser det därmed viktigt att poängtera att även om både män och 
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kvinnor är nöjda med bemötandet säger det ingenting om huruvida bemötandet är jämställt 
eller inte. Eftersom genus sitter i strukturer som dagligen formar människors liv, kan inte en 
brukarundersökning eller en enkät till medborgarkontorens kunder förväntas ge ett 
rättvisande svar på frågan om bemötandet är jämställt. Kvinnor och män som brukare vet 
inget annat än det egenupplevda och kan därför inte heller göra jämförelser mot hur 
situationen skulle kunna se ut för det andra könet. I intervjuerna framkommer att 
medborgarkontoren är uppmärksamma på detta.   

 

Förbättrad verksamhet på medborgarkontoren – även genom utbildning 
Emine Seyhan sammanfattar i sin utvärdering att även om upplevelsen var att det fanns 
kunskap och insikt, måste arbetet med frågorna ständigt fortgå. Påminnelser upplevs positivt 
bland respondenterna i den utvärderingen. Aktiviteterna inom ramen för programmet 
upplevdes inte som revolutionerade, men viktiga för arbetets fortgång.170 Detta är en 
intressant och betydande utgångspunkt för den vidare hållbarheten i arbetet, att det finns en 
stark insikt på medborgarkontoren om att jämställdhet är en kunskapsfråga att ständigt 
arbeta vidare med. 

Vidareutbildningen av personalen har varit med fokus på medborgarkontorens 
kärnverksamhet - bemötande (dvs samtalsmetodik), samt utredningar av färdtjänst och 
riksfärdtjänst (funktionsnedsättning i könsperspektiv). Syftet är att ge tillräcklig kunskap för 
att uppnå ett jämställt bemötande och en jämställd handläggning. Utbildningen har lett till 
att arbetsgrupperna tagit fram rutinbeskrivningar för att förbättra verksamheten och 
förankra arbetssättet hos alla medarbetare. 

Det finns ett stort samhällsengagemang på medborgarkontoren, vilket bland annat visar sig 
att många är mycket engagerade och tycker det är roligt att arbeta med 
jämställdhetsfrågan.171 Arbetet på medborgarkontoren har skapat en ökad kunskap och en 
ökad medvetenhet hos medarbetarna. Det synliggörs i att jämställdhetsperspektivet 
diskuteras i alla möjliga olika sammanhang, och att frågan lyfts av personalen även i 
situationer då de inte uttryckligen ombetts lägga ett jämställdhetsperspektiv på diskussionen. 
Jämställdhetsperspektivet får i och med detta också en ingång i andra frågor, vilket kan 
exemplifieras av att det aktivt efterfrågats ett jämställdhetsperspektiv vid planeringen av en 
säkerhetsutbildning. Medborgarkontoren uppger att utvecklingsarbetet har lett till att 
jämställdhetsperspektivet tagits med i allt annat utvecklingsarbete som sker utanför det.172 

De svårigheter som medborgarkontoren mött är exempelvis att trots engagemanget för 
frågan upprätthålla intresse och engagemang i arbetet, när det är svårt att visa vad arbetet 
leder till. Detta gäller både granskningarna och också arbetet mot ett mer jämställt 
bemötande. Förbättringar är svårt att på ett överskådligt sätt göra mätbara, och därför är 
kanske annan kvalitativ uppföljning värdefull.  

Metoder och verktyg har varit både relevanta och tillräckliga för arbetet mot 
målsättningarna. De svårigheter som uppstått beror dels på en väldigt ansträngd 
personalsituation på medborgarkontoren. Det har varit mycket frånvaro, stor 
personalomsättning och många tjänster på vikariebasis. Trots denna turbulens har arbetet 
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bedrivits med stort engagemang och stor uthållighet. Detta är en framgångsfaktor i arbetet.  
Målsättningarna var betydligt mer ambitiösa än vad man inledningsvis förstod när de 
formulerades, vilket har lett till att arbetsinsatsen också tvingats bli större än planerat. Det 
har dock inneburit att arbetet har tagit lite längre tid än planerat. Projektledningen har dock 
gjort prioriteringen att det är viktigare att medarbetarna deltar fullt ut i framtagandet av 
rutiner men att det sker i lugnare takt, än att skapa rutiner som inte är förankrade i ett 
snabbare tempo. Hela arbetsgruppen på medborgarkontoren har i och med detta 
utvecklingsarbete fått kompetensutveckling bland annat i form av föreläsningar, workshops 
och samtalsserier. På medborgarkontoren har personalens medvetenhet om sin egen roll i 
sitt myndighetsutövande och bemötande ökat, vilket kan ha lett till ett mer jämställt 
bemötande.  

Medborgarkontoren utgör ett mycket gott exempel på jämställdhetsintegreringsarbete. Att 
arbetet bedrivits med lärande processer, kompetensutvecklings omfattande alla medarbetare 
och i och med att rutiner finns nedskrivna och dokumenterade har arbetet mycket stora 
förutsättningar att vara hållbart.  

 

Resultat 
Arbetet med att beköna styrsystemet har utöver alla synliga resultat kring könsuppdelad 
statistik och målformuleringar som framkom i avsnittet med dokumentanalysen även skapat 
andra resultat, varav flera redan omnämnts. På flera förvaltningar finns en ökad 
medvetenhet och en ökad diskussion kring jämställdhet, som kan härledas till arbetet med 
att beköna styrsystemet.173 Flera av förvaltningarna gör själva bedömningarna att de 
levererar goda resultat i detta arbete, men uttrycker också att det finns saker som återstår att 
göra.174 

Gällande de förvaltningsspecifika utvecklingsarbetena finns en stor spridning i hur väl 
utvecklingsarbetet är förankrat, men också stora skillnader i tankegångar och praktiskt 
arbete utifrån hållbarhet och spridning för att på sikt nå en jämställd medborgarservice. På 
vissa förvaltningar drivs ett mycket aktivt arbete, men på andra förvaltningar upplevs 
kännedomen och engagemanget för utvecklingsarbetet som lågt, och det upplevs inte vara en 
stor fråga i verksamheten.175 På samma sätt är det också skillnad mellan olika förvaltningar 
hur utvecklingsarbetet genomförts. Exempelvis på medborgarkontoren inkluderas alla 
medarbetare i arbetet, och på samhällsbyggnadsförvaltningen har istället kartläggningar 
genomförts av studenter lite vid sidan av den ordinarie verksamheten, även om de handletts 
av utredare på förvaltningen. Detta också beroende på att utvecklingsarbetena är väldigt olika 
till sin karaktär, och med vitt skilda målsättningar.  

Det förefaller finnas en tröghet i jämställdhetsintegreringsarbetet, som visar sig i att det 
generellt har gått bäst där arbetet redan var påbörjat. Områden som inte föregåtts av annat 
jämställdhetsintegreringsarbete tidigare har haft större svårigheter. Enheter som redan 
tidigare tydligt haft frågan på agendan (exempelvis socialpsykiatriska enheten, 
medborgarkontoren och fritidsgårdarna) skulle sannolikt gjort ett visst arbete ändå, men 
deltagandet i detta utvecklingsarbete har bidragit till att de blivit gjort snabbare, och med 
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mer kompetens. Utvecklingsarbetet har möjliggjort att kommunen som helhet kunnat flytta 
fram positionerna ytterligare.  

Botkyrka är ett gott exempel på en kommun som kommit långt i sitt 
jämställdhetsintegreringsarbete. Att Botkyrka lyckats så bra med sitt HÅJ-arbete upplevs 
bland annat bero på  jämställdhetsarbetet i Botkyrka i stort.176 Förvaltningar och enheter får 
draghjälp av att det pågår annat jämställdhetsintegreringsarbete runt omkring, och av att det 
är en prioriterad fråga i kommunen. Både målsättningar men också viljan i kommunen att 
genomföra detta upplevs generellt som väldigt stark.177 Frågan diskuteras i många olika 
sammanhang, och upplevs på flera förvaltningar vara prioriterad i ledningsgruppen.178 
Jämställdhetsintegreringsarbetet ses på flera förvaltningar som självklart och väldigt 
etablerat. 179 Genom att det funnits resurser, inte minst i form av utbildning har detta 
utvecklingsarbete kunnat skapa goda resultat.180 På flera av de enheter som bedrivit lyckade 
utvecklingsarbeten har det funnits flera ”bärare” av arbetet - kunskapen och engagemanget 
har en bredd. 

Det som kan vara oroväckande inför framtiden är att planeringen på flera enheter bara 
sträcker sig till programtidens slut. Det framkommer dock att de tänkt diskutera detta senare 
under hösten. Det är ett fåtal enheter som i dagsläget har en planering för hur arbetet ska 
vidareutvecklas framåt. Erfarenheter från utvecklingsarbetet är generellt väl förankrade i 
interna mallar, dokument eller andra förfaranden på ett sätt som gör att den vidareutveckling 
som redan skett inom ramen för utvecklingsarbetet generellt bör betraktas som bevarad och 
hållbar. Däremot behöver kommunen bevaka att frågan fortsatt har en plats på agendan, och 
exempelvis fortsätter beaktas på möten, för att inte på sikt falla i glömska. Här finns en 
diskussion inom kommunledningsförvaltningen och som också förs med deltagarna i den 
pågående processledarutbildningen om att inför nästa mandatperiod – bland annat med 
utgångspunkt från denna utvärdering – ta fram ett förslag till handlingsplan för det fortsatta 
arbetet för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering.  

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv upplevs verksamheten på de flesta förvaltningar vara 
förbättrad. Bland annat utifrån en ökad medvetenhet i personalgruppen, som innebär att 
frågorna aktivt beaktas och inte glöms bort. I bedömningar, möten och utredningar finns ett 
jämställdhetsperspektiv inarbetat i rutiner och mallar/guider i exempelvis 
socialförvaltningen och medborgarkontoren. Det finns också på några enheter (framförallt de 
som ännu inte kommit så långt i arbetet) en bild av hur arbetet ska utvecklas vidare, även om 
planeringen för vidareutveckling av arbetet generellt är låg.   
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Slutdiskussion 
Botkyrkas arbete inom ramarna för programmet HÅJ har bedrivits utifrån två övergripande 
målsättningar. Dels det fortsatta arbetet med att beköna styrsystemet, och dels 
utvecklingsarbeten för att uppnå jämställda verksamheter som bidrar till en jämställd 
samhällsutveckling.  

Beköningen av styrsystemet  
Utvärderingen visar att förutsättningarna för att beköna styrsystemet kontinuerligt 
förbättras, bland annat utifrån följande aspekter. 

- Målsättningarna med arbetet är skarpare, med tydliga mål i flerårsplanen 
- Sedan dokumentanalysen genomfördes har ettårsplanen för 2014 beslutats, där 

kommunstyrelsens nämndmål formulerats att Botkyrka kommuns styrsystem bidrar 
till en positiv utveckling av verksamheternas resultat och kvalitet för båda könen i 
alla stadsdelar.181 Målet följs även av ett mätbart nämndmål att Fr.o.m. 2014 följs 90 
% av alla individbaserade indikatorer och nyckeltal upp med kön som övergripande 
indelningsgrund från nämnd till enhetsnivå.182 

- Det har blivit tydligare i mallar och anvisningar att kön ska presenteras och i tabeller 
och diagram utgöra övergripande indelningsgrund.  

- Kommunfullmäktige har 2013 gett alla nämnder ett särskilt uppdrag att aktivt arbeta 
med att genom sin styrning och uppföljning säkerställa en jämställd 
resursfördelning och bidra till en positiv utveckling av verksamheternas kvalitet och 
resultat för båda könen.183 

- Kommunen har utarbetat ”Diamallen” som är en uppsättning mallar utifrån olika 
sammanhang och typ av statistik för att presentera statistik könsuppdelat. Även 
utbildningar i diamallen har arrangerats.  

- Det finns ett inspirerande underlag i form av MR-rapporten 
 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är kommunens arbete med att beköna styrsystemet väl 
förankrat i interna processer och ordinarie dokument. Det råder ingen tvivel om att arbetet 
kommer att fortsätta även efter projekttiden. Arbetet har skapat stora förändringar jämfört 
med 2010, och är på mycket god väg. Dock finns en viss spridning mellan nämnder och 
mellan styrdokument, exempelvis innehåller nämndernas framåtsikter generellt mindre bra 
skrivningar jämfört med de årsredovisningar som ingått i analysen. Detta kan bero på att 
strategiska målformuleringar i flerårsplanen inkluderar ettårsplaner och årsredovisningar 
men inte framåtsikter. Möjligheten att välja bort att presentera kön, eller möjligheten för 
nämnderna själva gör bedömningar om relevans eller inte har arbetats bort i dessa dokument 
och det har skapat stora resultat.  

Den könsuppdelade statistiken uppmärksammar nämnderna på intressanta mönster att 
analysera vidare. Kombinerat med flerårsplanens indikator om ”andel mål och åtaganden 
med jämställdhetsperspektiv per nämnd, samt andel indikatorer och nyckeltal per nämnd 
som följs upp med kön som övergripande indelningsgrund” ges nämnderna starka incitament 
att också formulera mål för verksamheten som bidrar till att lösa jämställdhetsproblem. Att 
detta också görs i betydligt större utsträckning nu mot tidigare blev tydligt i den jämförande 
analysen mellan ettårsplanen 2010 och ettårsplanen 2013.   
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Sammanfattningsvis är arbetet med att beköna styrsystemet väl implementerat, och målet 
om ett bekönat styrsystem är inom räckhåll. Det finns mycket goda exempel inom alla olika 
typer av analyserade styrdokument som kan utgöra inspiration för nämner som ännu inte 
riktigt till fullo lyckats nå upp till målen. Generellt visar dock analysen på mycket goda 
resultat.  

 

Stor skillnad mellan de båda programmålen 
Vid intervjuerna har det framkommit att det är en stor skillnad mellan utvecklingsarbetets 
två olika övergripande målsättningar, där de intervjuade på olika nivåer har en tydlig bild av 
vart i processen kommunen befinner sig när det gäller beköningen av styrsystemet, hur 
arbetet har gått och hur väl deras förvaltning presterat. Beköningen av styrsystemet (det 
första övergripande programmålet) upplevs också ha en större tyngd än arbetet med 
bestående förbättringar i verksamheten (det andra övergripande programmålet).184 Genom 
utvecklingsarbetet med att beköna styrsystemet har det skapats ett framgångsrikt arbete som 
spänner tvärs över alla förvaltningar, som både uppmärksammar kommunen på skillnader 
mellan kvinnor och män i uppföljningen av verksamheten, men som också har målsättningar 
för att arbeta mot en mer jämställd verksamhet. Detta är ett arbete som har både stor bredd 
och stark hållbarhet, det är väl förankrat och väl implementerat i ordinarie system.  

När det gäller arbetet mot bestående förbättringar i verksamheten är de intervjuade (på olika 
nivåer) mer vaga. De har inte samma inblick i arbetet och är i viss utsträckning mer osäkra 
både på resultatet och processen, framförallt utifrån aspekter som vad nästa steg i arbetet är, 
hur arbetet kan fördjupas, breddas och spridas.  

Att arbetet med att beköna styrsystemet uppges ha en större tyngd kan ha att göra med 
målsättningarna. För även om de politiska målsättningarna i både flerårsplan och ettårsplan 
styr med ambitioner både utifrån att konkret beköna styrsystemet och att skapa bestående 
förbättringar i verksamheten, har målen ännu inte formulerats med samma tydlighet i båda 
fallen. I processen har också förvaltningsövergripande stöd och samordning riktats mer mot 
arbetet med att beköna styrsystemet än specifikt mot arbetet för bestående förbättringar i 
verksamheten. 

Sammanfattningsvis behövs mål för nämnderna som tydligt visar vad som ska uppnås utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv. Det kan handla om att slå fast att goda resultat och god kvalitet 
ska uppnås oavsett kön, men det kan också handla om mål som lyfter specifika 
jämställdhetsproblem, t ex att bidra till en jämställd fördelning av betalt och obetalt arbete, 
eller att arbeta för att minska mäns våld mot kvinnor. Både när det gäller mål och konkret 
förbättringsarbete finns goda exempel från bland annat arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.  

 

Utvecklingsarbeten för en mer jämställd verksamhet 
Utvecklingsarbetena på förvaltningarna kan lite grovt delas upp i två kategorier. Dels finns 
kategorin som trots att kommunen har haft lång tid på sig att genomföra detta 
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utvecklingsarbete (av olika anledningar) är ute ”i sista sekunden” när de genomför satsningar 
inom ramen för utvecklingsarbetet, hit hör exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen.  

Åtgärderna på slutet, exempelvis utbildningssatsningar under hösten är svåra att göra en 
bedömning av utifrån ett hållbarhetsperspektiv då de ännu inte har hunnit skapa några 
förändringar i verksamheten. Även enheter som är i ett inledande skede av sitt arbete har 
uppmärksammat problematik att arbeta vidare med, och har byggt upp kunskap och 
engagemang att driva frågan vidare, vilket är ett resultat som inte är att förringa. De har 
skapat goda förutsättningar att bygga vidare på.  

Dels finns de som arbetat systematiskt under (nästan) hela utvecklingsarbetets tidsram och 
implementerat ett förändringsarbete, som skapat en mer jämställd verksamhet. Hållbarheten 
i dessa arbeten bedöms som stor, då förändringarna byggts in i ordinarie system, är 
underbyggda med kunskap och väl förankrade på enheterna.  

Verksamheten på flera förvaltningar185 är förbättrad utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att 
flickor och pojkar kvinnor och män i större utsträckning än 2010 på lika villkor får likvärdig 
service, och så att lika god kvalitet och lika goda resultat uppnås oavsett kön, i enlighet med 
det andra övergripande programmålet. I bedömningar, möten och utredningar finns ett 
jämställdhetsperspektiv inarbetat i rutiner och mallar/guider i exempelvis socialpsykiatriska 
enheten och medborgarkontoren, vilket skapat konkreta förändringar.  Eftersom checklistor, 
mallar och guider implementerats väl bör även brukarna mötas av denna förändring. Till 
exempel genom att få nya eller annorlunda frågor vid utredningar. Brukarna möts i mindre 
utsträckning av stereotypa föreställningar om kön, och medarbetarna är på dessa enheter 
mycket uppmärksam på ordval, på att exempelvis inkludera båda föräldrar i alla olika 
situationer, föreställningar om könsspecifika intressen, etc. Det är förändringar som bör ha 
nått brukarna, även om denna utvärdering inte har haft möjlighet att mäta effekter eller 
resultat av det. En sådan uppföljning vore dock mycket användbar, speciellt utifrån 
vetskapen att engagemanget upplevs avta när det är svårt att visa på resultat av arbetet.   

Botkyrka kommuns insats inom ramen för HÅJ har varit strategiskt smart. Utifrån den 
statliga utredningen JämStöds checklista MUMS186 finns en gedigen insats inom samtliga 
områden. Arbetet syftar till att förändra ordinarie strukturer, och skapa hållbarhet för 
förändringarna genom att bygga in element i ordinarie system. I Botkyrka kommun upplevs 
utrymmet att jobba med verksamhetsförbättringar konkret ute i verksamheten ganska 
begränsat, det finns lite tid och övriga resurser. Tydliga svårigheter med detta uppstår 
framförallt när den ursprungliga planen för arbetet inte håller, när processen går för 
långsamt eller tilltänkta metoder inte fungerar. Då finns inte något större utrymme för 
omtag, eller att vara flexibel och hitta nya lösningar. Detta kan exemplifieras av kultur- och 
fritidsförvaltningens arbete inom föreningslivet eller svårigheten på socialförvaltningen att 
använda samma metoder inom olika sektioner. I detta är det viktigt att komma ihåg att 
arbete med jämställdhetsintegrering är en process. Som arbetet på medborgarkontoren 
belyst, så kan det i praktiken handla om att prova ett sätt, göra om, och prova igen. Lärandet i 
den processen är en styrka för det kommande arbetet. Därför är det viktigt att kommunen 
avsätter utrymme i form av tid och resurser att våga ta omtag, så att processen inte bromsas 
alltför mycket när svårigheter och/eller metodproblem uppstår. 

                                                           
185 Utifrån de individuella utvecklingsarbetena på Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och 
fritidsförvaltningen, och Socialförvaltningen. 
186 SOU 2007:15 
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Utvärderingens sammantagna bedömning är att arbetet i Botkyrka är ett föredömligt 
exempel på jämställdhetsintegreringsarbete, som bör utgöra inspiration för andra, utifrån 
den strategiska planeringen av arbetet, att arbetet bedrivs både djupt och brett och att det 
sker nästan helt i ordinarie system. Botkyrka kommun bedriver ett hållbart 
jämställdhetsarbete. 
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Rekommendationer för det fortsatta arbetet 
 

Tydliggör nämndernas efterfrågan – för att uppnå resultat 
Utvärderingen har visat att det finns ett stort glapp i förankringen av utvecklingsarbetet, som 
styrs framgångsrikt från kommunledningen men som inte efterfrågas av nämnderna. Detta är 
mycket problematiskt för hållbarheten i arbetet med att jämställdhetsintegrera 
verksamheten, eftersom hela kedjan behöver inkluderas, speciellt som nämnderna 
efterfrågan väger tyngre än kommunledningens efterfrågan ute på förvaltningarna. För att 
arbetet ska kunna nå bättre resultat, är det viktigt att detta arbete bättre förankras hos, och 
efterfrågas av nämnderna. De behöver visa sitt ägarskap och ta en mer aktiv roll. En tydligare 
politisk efterfrågan från nämnderna i linje med kommunens mål och uppdrag skulle (utifrån 
de formella styrdokumenten) ge ett bättre genomslag för arbetet.  

 

Planera det fortsatta arbetet 
Det saknas en plan kring hur arbetet ska fortsätta. När projekttiden avslutas är det därför 
viktigt att inte bara summera resultat utan också att planera för det fortsatta arbetet. Denna 
planering bör göras både centralt och på enhetsnivå. En kommunövergripande 
handlingsplan bör arbetas fram. Detta är av yttersta vikt för hållbarheten i arbetet. 

Många åtgärder för hållbarhet i arbetet är redan genomförda. Det är dock viktigt att arbetet 
fortsätter att utvecklas. På förvaltningar och enheter sträcker sig nuvarande planering inte så 
långt. Det är viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet både bevakas och planeras även på 
en verksamhetsnära nivå, och att det sker som en del i ordinarie kvalitets- och 
förbättringsarbete. Ett exempel på hur arbetet ytterligare skulle kunna utvecklas är att i 
större utsträckning räkna på resursfördelningen mellan flickor och pojkar, kvinnor och män 
vilket kan ge intressanta iakttagelser att arbeta vidare utifrån.  

 

Jämställdhetsintegrera framåtsikter genom tydligare formulerade mål 
Det finns en spridning mellan olika typer av styrdokument, hur väl implementerat arbetet 
med att beköna styrsystemet är. Framåtsikter innehåller generellt mindre bra skrivningar i 
jämförelse med årsredovisningar. Detta kan bero på att strategiska formuleringar i 
flerårsplanen inkluderar ettårsplaner och årsredovisningar men inte framåtsikter. På 
motsvarande sätt bör mål formuleras för att säkerställa att även det framåtsiktande 
arbetet vidareutvecklas med ett jämställdhetsperspektiv.  

Framåtsikter är ett nyckeldokument. Det är viktigt att redan i planering av verksamheten se 
till att ett jämställdhetsperspektiv finns med. För att hela styrsystemet ska vara bekönat bör 
styrdokument kompletteras med tydligare målformuleringar, som i större utsträckning 
efterfrågar ett jämställdhetsintegrerat framåtsiktande arbete. 
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Motverka upplevelsen av att arbetet är personburet genom att säkra 
efterfrågan inom alla områden 
Ansvaret att jämställdhetsintegrera ligger på alla förvaltningar. På flera av förvaltningarna är 
upplevelsen att jämställdhetsintegreringsarbetet är personburet. Detta gäller inte minst för 
kommunledningsförvaltningen, som uppfattas som lite delad, där vissa personer uppfattas 
bära och driva jämställdhetsintegreringsfrågan mer än andra. Det är inte bra att arbetet 
framstår som personburet. Kommunledningsförvaltningen bär ett särskilt ansvar i arbetet att 
jämställdhetsintegrera utifrån sin strategiska roll på kommunen. Det är viktigt att hela 
kommunledningsförvaltningen är konsekvent och tydlig med jämställdhetsintegrerings-
arbetet. För att säkerställa kontinuitet i arbetet utifrån en tanke om hållbarhet och spridning 
är det viktigt att kommunledningsförvaltningen säkrar sitt eget arbete inom alla sina 
områden, och att samtliga chefer inom alla områden tydligare efterfrågar detta.  Här har inte 
minst kommundirektören en nyckelroll i att efterfråga resultat både från 
kommunledningsförvaltningen och de andra förvaltningarna.  

 

Analysera och implementera! 
Nämnderna har genom flerårsplanens indikator incitament att formulera mål för 
verksamheten som bidrar till att lösa jämställdhetsproblem, men då tid och resurser är 
bristvara är det också viktigt att detta sker utifrån en genomarbetad jämställdhetsanalys. 
Arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser av verksamheten är inte tillräckligt 
implementerat för att det ska ske av sig självt. Steget att gå från uppföljning till analys och 
implementering har gått trögt på flera håll. Ett skäl är att det är tidskärvande. Detta arbete 
behöver därför stöttas upp och tydligare efterfrågas.  

 

Stöd nämnder och förvaltningar genom MR – rapporter 
Årsrapporten hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter utgör ett gediget 
underlag till nämnderna, och skapar därmed också goda förutsättningar för nämnderna att 
driva frågan vidare. För att fortsätta vidareutveckla kommunens verksamhet i en mer 
jämställd riktning är rapporter av detta slag betydelsefulla. MR-rapporten skulle med en 
bredare spridning och bättre förankring i förvaltningsledningarna kunna bidra ytterligare till 
en positiv utveckling av arbetet för en jämställd verksamhet och samhällsutveckling. 

 

Ge processledarna ett tydligt uppdrag och mandat att genomföra det 
För att driva arbetet vidare är de blivande processledarna nyckelaktörer. Deras uppdrag 
behöver tydliggöras, både kommunövergripande och på deras respektive förvaltningar.  

Processledarna behöver även ha legitimitet och mandat att driva processen. För detta krävs 
att åtminstone någon utbildad processledare på varje förvaltning har en strategisk position, 
gärna i förvaltningsledningen.  
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Skaffa rätt kompetens i målformulerandet 
Kommunen skulle kunna skapa sig ett bättre verktyg genom skarpare mål, om 
jämställdhetskompetensen hos dem som formulerar mål ökar – eller om de får stöd i arbetet, 
till exempel av de processledare för jämställdhet och interkulturalitet som nu utbildas i 
kommunen.  

I viss utsträckning saknas tillräcklig kompetens att formulera bra och uppföljningsbara mål 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Formulering av uppföljningsbara mål är centralt för att det 
ska bli ”verkstad” i förvaltningarna som leder till faktiska förbättringar och resultat i deras 
verksamheter.  

 

Reflektera, sammanställ och sprid goda exempel! 
Botkyrka kommun har kommit långt inom flera områden i sitt jämställdhetsarbete. Inom 
kommunen finns det gott om goda exempel. Gällande beköningen av styrsystemet är 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ett mycket gott exempel. På 
fritidsgårdarna, medborgarkontoren, och inom socialförvaltningen, har det bedrivits ett 
gediget arbete för att skapa en mer jämställd verksamhet, där hållbarheten i arbetet bedöms 
som stor.  

Det är viktigt att sprida och synliggöra allt arbete. Botkyrka behöver bli bättre på att 
kommunicera arbetet, inte minst utifrån tanken att det som kommuniceras är också det som 
synliggörs. 

Kommunen borde ta tillvara på alla dessa goda exempel, och analysera vad som fungerat bra 
i verksamheterna och varför det har fungerat bra, på en väldigt verksamhetsnära nivå. 
Resultatet av en sådan analys skulle inte bara vara till nytta för verksamheterna, 
förvaltningarna och kommunen i det fortsatta arbetet, utan säkert vara ett inspirerande och 
lärorikt underlag även för andra kommuner och organisationer.  

 

Ta vara på allt material som finns i kommunen 
Kommunen borde administrera en sida på intranätet där allt material om 
jämställdhetsintegrering finns att tillgå. Det finns analyser, kartläggningar, undersökningar, 
rapporter, utbildningsmaterial, presentationsbilder från utbildningar, uppsatser, 
utvärderingar, presentationer och mycket mer från det gedigna arbete som skett inom 
kommunen. Förvaltningar och enheter bör kunna ta del av varandras utbud. Detta material 
borde finnas lättillgängligt, med avsikt att vara heltäckande, för den som vill få en överblick 
av vad som görs eller vad som gjorts tidigare. Förslagsvis bör materialet vara uppdelat per 
förvaltning. Denna samling bör också kontinuerligt uppdateras. Det skapar en möjlighet att 
ge en inblick i varandras arbeten och en möjlighet att kunna knyta kontakter mellan enheter 
och förvaltningar för ett större lärande av varandra. 
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Satsa på personalen och introducera nyanställda i arbetet 
Att kompetensutveckla personal ger bättre resultat i en organisation som lyckas behålla sin 
personal. Det är avgörande för all kvalitets- och verksamhetsutveckling. Till exempel på 
fritidsgårdarna och medborgarkontoren, som båda har haft stora utbildningssatsningar är 
personalomsättningen omfattande. Kommunen bör finna former att göra tjänster mer 
attraktiva så att personalen stannar kvar. Paralleller kan göras till vård- och 
omsorgsförvaltningens biståndsbedömare som för några år sedan genomgick en stor 
kompetensutveckling i jämställdhet, där personalomsättningen resultaterat i att enbart ett 
fåtal av de utbildade finns kvar i organisationen. Minskad personalomsättning är viktigt för 
allt förbättringsarbete, vilket jämställdhetsintegreringsarbetet tydligt illustrerar.  

Nyanställda bör introduceras till att fortsätta arbeta i enlighet med de rutiner och metoder 
som finns, därför är det viktigt att i introduktionen till nyanställda tydligt förklara 
jämställdhetsperspektivet och de mallar/rutiner som arbetet med jämställdhetsintegrering 
lett till. Detta bäddar för god hållbarhet i arbetet. I den förvaltningsövergripande 
utbildningen för nyanställda bör information om hållbart jämställdhetsintegreringsarbete 
samt arbetet med att beköna styrsystemet systematiskt ingå.  

Personalomsättningen gäller även chefstjänsterna i kommunen. Har kommunen möjlighet 
att skapa ett stabilare ledarskap, och hålla chefstjänster tillsatta skulle det ge bättre 
förutsättningar för det fortsatta arbetet med att utveckla jämställdhetsarbetet i kommunen. 
Det är också viktigt att på motsvarande systematiskt sätt introducera nya chefer i arbetet, 
vilket kommun uppmärksammat. Introduktion till nya chefer ingår i 
kompetensutvecklingspaketet för ett jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från 
diskriminering.  

 

Samverkan mellan förvaltningarna 
Arbetsgruppen bör även efter projekttidens avslutas finnas kvar, då kommunen behöver ett 
nätverk mellan förvaltningarna, både för att upprätthålla frågan och för det övergripande 
erfarenhetsutbytet på strategisk nivå. 

Utöver arbetsgruppen skulle förvaltningarna kunna lära mycket av varandras arbeten även 
på en mer verksamhetsnära nivå. Genom dialog, presentationer eller kanske studiebesök 
mellan enheter och förvaltningar skulle erfarenheter och kunskap kunna spridas på ett bättre 
sätt inom kommunen. Kommunen bör utveckla ett forum för detta. Projektledarna på 
respektive enhet skulle kunna mötas i ett nätverk för att ta del av varandras erfarenheter, och 
ge ett forum för diskussioner. Detta skulle med fördel kunna arrangeras som en 
halvdagskonferens per termin.  

 

Jämställdhetsintegrera alla relevanta utbildningar 
Jämställdhet är en kunskapsfråga, och utbildning är en färskvara. För att kommunen ska 
säkerställa att detta perspektiv fortsatt beaktas i alla verksamheter bör kommunen vara tydlig 
med att jämställdhet är en del av kärnverksamheten. Därför bör ett jämställdhetsperspektiv 
vara ett relevant inslag i de utbildningssatsningar som kommunen gör. Kommunen bör 
jämställdhetsintegrera sina egna utbildningssatsningar. 
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Skapa riktlinjer för hur utvärderingsuppdrag, analysarbete eller 
kartläggningar som läggs ut på studenter och praktikanter ska genomföras.  

Förvaltningarna har här olika förhållningssätt, och för att på bästa möjliga sätt ta tillvara på 
arbete som bedrivs och skapa ett fungerande underlag krävs god kommunikation mellan 
kommunen och studenter/praktikanter. Inom ramen för detta utvecklingsarbete har 
studenter använts på olika sätt, och med olika beställningar och resultat. Någon förvaltning 
har exempelvis lämnat över utvecklingsarbetet på studentuppsatser, som först i ett slutskede 
fått vetskap om målsättningar med utvecklingsarbetet. Det ger varken bra underlag eller 
hållbarhet i arbetet. Genom att ha rutiner för hur uppdrag formuleras och förmedlas och 
handleds kan kommunen bättre säkra användbarheten av studenters och praktikanters 
arbeten. 
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Lagrådsförslag angående nya bestämmelser om gatukost-
nader (KS/2013:494) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med godkännande av detaljplan 
(KS/2013:494), gatukostnadsutredning (KS/2008:209) och genomförande 
av Skårdal tills utfallet av lagrådsremissen klargjorts. 
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att följa 
utvecklingen och återkomma med nytt förslag.  
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen gav i oktober 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att upprätta ett förslag till detaljplan för Skårdal. Avsikten var att få till fler 
bostäder och en väl fungerande gatu- och VA-försörjning för området. För 
att finansiera utbyggnad av gator i området har kommunledningsförvalt-
ningen fått i uppdrag att upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning. Ut-
redningen skulle ligga till grund för kommande debitering av gatukostnads-
avgift. För vatten och avlopp planerades att anläggningsavgifter skulle debi-
teras enligt gällande VA-taxa. 
 
Förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning har varit på samråd och 
utställda enligt nedan;  
 

1. 2008, samråd under juni och oktober för detaljplan och 
gatukostnadsutredning  

2. 2010, samråd under mars och april för detaljplan, fastighetsplan och 
gatukostnadsutredning. 

3. 2011, utställningen under mars och april av detaljplan, 
fastighetsplan och gatukostnadsutredning. 

4. 2012, utställningen under september och oktober av detaljplan och 
gatukostnadsutredning.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för Skårdal 2013-08-
27. Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att detaljplanen och gatu-
kostnadsutredningen får avvakta godkännande och antagande tills den 
lagrådsremiss som regeringen överlämnade till Lagrådet den 2013-11-07 ut-
retts. I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen 
(2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader 
ska reformeras. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-03. 
  



  TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Kommunledningsförvaltningen 
 2013-12-03 Dnr KS/2013:494 
 

Kommunledningsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post helene.hill@@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Heléne Hill 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Lagrådsförslag angående nya bestämmelser om gatukost-
nader  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  avvakta med godkännande av detaljplan 
(KS/2013:494), gatukostnadsutredning (KS/2008:209) och genomförande 
av Skårdal tills utfallet av lagrådsremissen klargjorts,  samt att ge 
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att följa utvecklingen och 
återkomma med nytt förslag.  
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen gav i oktober 2007 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att upprätta ett förslag till detaljplan för Skårdal. Avsikten var att få till fler 
bostäder och en väl fungerande gatu- och VA-försörjning för området. För 
att finansiera utbyggnad av gator i området har kommunledningsförvalt-
ningen fått i uppdrag att upprätta ett förslag till gatukostnadsutredning. Ut-
redningen skulle ligga till grund för kommande debitering av gatukostnads-
avgift. För vatten och avlopp planerades att anläggningsavgifter skulle debi-
teras enligt gällande VA-taxa. 
 
Förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning har varit på samråd och 
utställda enligt nedan;  
 

1. 2008, samråd under juni och oktober för detaljplan och 
gatukostnadsutredning  

2. 2010, samråd under mars och april för detaljplan, fastighetsplan och 
gatukostnadsutredning. 

3. 2011, utställningen under mars och april av detaljplan, 
fastighetsplan och gatukostnadsutredning. 

4. 2012, utställningen under september och oktober av detaljplan och 
gatukostnadsutredning.  

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för Skårdal 2013-08-
27. Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att detaljplanen och gatu-
kostnadsutredningen får avvakta godkännande och antagande tills den 
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lagrådsremiss som regeringen överlämnade till Lagrådet den 2013-11-07 ut-
retts. I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen 
(2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader 
ska reformeras. 
 
 
Lagrådsremiss 
I lagrådsremissen föreslås att de bestämmelser i plan- och bygglagen 
(2010:900) som reglerar fastighetsägares skyldighet att betala gatukostnader 
ska reformeras. Bestämmelserna avser sådana detaljplanelagda områden 
inom vilka kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser har 
skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller vidta en annan åtgärd som 
är avsedd att tillgodose föreliggande behov av allmänna platser och av an-
ordningar som normalt hör till sådana platser. Nu gällande bestämmelser 
om gatukostnader föreslås bli ersatta med en möjlighet för kommuner att 
genom antagande av en taxa (gatuavgift) finansiera anläggande eller förbätt-
ring m.m. av sådana allmänna platser. Kommunens uttag enligt taxan ska 
inte få överstiga kommunens självkostnader och gatuavgiften ska fördelas 
mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt.  
De nya bestämmelserna om gatuavgifter föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015. Förslaget i sin helhet finns under www.regeringen.se 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Mattias Jansson Heléne Hill 
Kommundirektör Exploateringschef 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Planadministratören på samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Heléne Hill, kommunledningsförvaltningen 
Nina Vesterli, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Agneta Engver, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Inger Larsson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i 
Botkyrka kommun (KS/2013:665) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimat-
rådgivningen i Botkyrka. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun bedriver sedan många år energi- och klimatrådgivning, 
med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. En av kommunen godkänd 
verksamhetsplan ska skickas till Energimyndigheten senast den 31 januari 
för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetsplan för 2014 innehåller bland 
annat prioriterade områden, målgrupper och samarbetspartners för verksam-
heten. Botkyrka kommun ingår i ett regionalt samarbete med 26 andra 
kommuner; Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. En 
sammanställning av samarbetets projektplaner för 2014 utgör bilaga till 
Botkyrkas verksamhetsplan. 
 
Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2013-12-18 § 54. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-10. 
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Klimat- och planeringsberedningen 
 2013-12-18 DnrKS/2013:665 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 54 
Godkännande av verksamhetsplan 2014 för energi- och 
klimatrådgivningen i Botkyrka kommun (KS/2013:665) 

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i 
Botkyrka. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun bedriver sedan många år energi- och klimatrådgivning, med ekonomiskt 
stöd från Energimyndigheten. En av kommunen godkänd verksamhetsplan ska skickas till 
Energimyndigheten senast den 31 januari för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetsplan 
för 2014 innehåller bland annat prioriterade områden, målgrupper och samarbetspartners för 
verksamheten. Botkyrka kommun ingår i ett regionalt samarbete med 26 andra kommuner; 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. En sammanställning av samarbetets 
projektplaner för 2014 utgör bilaga till Botkyrkas verksamhetsplan. 
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Kommunledningsförvaltningen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen   
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 623 99 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post erik.bergstrom@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Erik Bergström 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Verksamhetsplan 2014 för Energi- och klimatrådgivningen i Botkyrka 
kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i 
Botkyrka. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun bedriver sedan många år energi- och klimatrådgivning, med ekonomiskt 
stöd från Energimyndigheten. En av kommunen godkänd verksamhetsplan ska skickas till 
Energimyndigheten senast den 31 januari för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetsplan 
för 2014 innehåller bland annat prioriterade områden, målgrupper och samarbetspartners för 
verksamheten. Botkyrka kommun ingår i ett regionalt samarbete med 26 andra kommuner; 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. En sammanställning av samarbetets 
projektplaner för 2014 utgör bilaga till Botkyrkas verksamhetsplan. 
 
 
 
Mattias Jansson  Sara Wrethed 
Kommundirektör  Verksamhetschef 
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Verksamhetsplan 2014 för Energi- och 
klimatrådgivningen i Botkyrka kommun 
 

1. Kommun 
Botkyrka 
 

2. År 
2014 
 

3. Budget 
Statligt bidrag 345 000 kr 
Kommunala medel            0 kr 
Summan av de två posterna ovan 345 000 kr 

 
 

4. Prioriterade områden och verksamhetsmål 
A. Ange vilka områden som ska prioriteras i energi- och klimatrådgiv-

ningen i din kommun.  
Aktivteter planeras och erbjuds för alla målgrupper - företag, före-
ningar och allmänheten (bl a transporter). Eftersom det är svårt att 
förutse intresset, så blir däremot arbetsinsatsen beroende på det. 
 

B. Verksamhetsmål 
Kommunen arbetar sedan flera år med hållbar utveckling, vilket ska 
framgå inom all verksamhet. Några delar av detta arbete är Borg-
mästaravtalet, Klimatstrategin och Energiplanen. Kommunfullmäkti-
ges flerårsplan anger målen för nämnderna, och nämndernas ettårs-
plan beskriver hur målen ska nås. Energi- och klimatrådgivningens 
verksamhet omfattas av några av dessa mål (kommunstyrelsen och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden). 
 
Verksamhetsmål för Energi- och klimatrådgivningen är de för respek-
tive aktivitet under punkten 4C.  Aktiviteterna knyter till stor del an till 
projektplanerna i det regionala samarbetet, vilka också ligger också i 
linje med kommunens arbete med hållbar utveckling.  
 
 



 
 2 (4) 
Datum     

2013-12-10   
 

 

C. Fyll i planerade aktiviteter i tabell enligt nedan. 

Prioriterat 
område 

Målgrupp Samarbetspar
tner 

Aktivitet * Mål  Tid & 
Plats 

Alla Alla Reg. telefon- 
rådgivningen 
(backup) 

Rådgivning via 
telefon (alt besök i 
kom.hus), A1 

God lokal- 
kännedom & 
tillgänglighet 

2014 

Företag Företag Ev. konsult 
 

Energismart 
företag (besök) 
B6.1 + B6.4 

10 företag 
eller brf:er 
har fått besök 

Vår 

Förening Bostadsrätts-
förening 

Ev. konsult Energismart BRF 
(besök), B7 

10 företag 
eller brf:er 
har fått besök 

Höst 

Allmänhet 
(transporter) 
 

Allmänhet Tjänstemän, 
ev. föreningar 

Delta i Earth Hour Genomförd 
aktivitet 
 

29 mars 

Allmänhet 
(klimat) 

Allmänhet Tjänstemän, 
ev. föreningar 

Delta i Hållbarhets- 
veckan 

Genomförd 
aktivitet 

Vår? 

Allmänhet 
(transporter) 

Allmänhet  Energikontoren 
Sverige 

Delta i Trafikant- 
veckan, B3.1 

Genomförd 
aktivitet 

16-22 
sept. 

Företag Företag Näringslivs-
enheten,  
Företagarna 

Delta i lämpliga 
forum med info, 
planeras senare  

Fördjupat 
samarbete 

2014 

Allmänhet 
Förening 

Småhus- 
gare i samf. 

Konsument- 
rådgivaren 

Information till 
medlemmar i 
samfälligheter 

Alla 
föreningar får 
information 

2014 

Allmänhet Allmänhet Miljöenheten Delta i uppgrad.  
av miljöbarometern 

Uppgifterna 
uppgraderade 

Januari 
Juni 

Allmänhet 
 
 

Skolår 4-9 Tekniska 
museet 
 

Energi- och klimat-
tema för skolår 4-9, 
B1 

Berörda 
lärare nås via 
intranätet 

Vår  
Höst 

Allmänhet 
 

Allmänhet Företaget 
Byggfakta 

Lagfartsprojektet, 
B4 

Utskick med 
info. når alla 

2014 
 

Allmänhet Villaägare 
med olja 

Miljöenheten Informations- 
utskick 

Alla berörda 
nås av info. 

Sommar 

 
* = Beteckning hänvisar till projekt inom det regionala samarbetet (se bilaga) 
 
 

5. Uppföljning och utvärdering 
Beskriv hur du planerar att följa upp och utvärdera effekterna av verksam-
heten, samt hur resultatet av uppföljningen och utvärderingen ska använ-
das för att förbättra den framtida verksamheten: 
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Alla regionala projekt som man kan delta i lokalt innehåller uppföljning 
och utvärdering i projektplanerna. Vid egna lokala aktiviteter och rådgiv-
ning  förs alltid statistik. En sammanställning av alla genomförda aktivi-
teter görs tertialvis och utgör underlag för utvärdering och planering inför 
kommande år. 
 
 

6. Organisation  
A. Ange hur energi- och klimatrådgivningen bedrivs: 
Egen anställd rådgivare och regionalt samarbete genom hemsida, gemen-
samma projekt och telefonrådgivning (svarar dock på det mesta lokalt). 
Samarbetet sker mellan 27 kommuner, samordnat av Kommunförbundet 
Stockholms Län, KSL. Energi- och klimatrådgivaren i Botkyrka fungerar 
dessutom som biträdande projektledare till 50%  i det samarbetet. 

 
B. Ange var energi- och klimatrådgivningen är placerad i kommunen: 
På samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. 
 
C. Ange hur många procent av en heltid som energi- och klimatrådgivningen 

utgör:  
Energi- och klimatrådgivaren tjänstgör 30% lokalt men viss tid från det region-
ala samarbetets medarbetare tillgodogörs lokalt (ger totalt ca 45%). 

 
 

7. Kompetensutveckling 
Ange om du avser att medverka på/delta i: 
 
Obligatoriska basutbildningar: 
Om det kommer fler, då jag gått de som finns. 
 
Nätverksträffar för energi- och klimatrådgivare anordnade av energikontor: 
Ja. 
 
Kraftsamling för erfarenhetsutbyte med andra energi- och klimatrådgivare, ener-
gikontor, Energimyndigheten, samt deltagande i utveckling av verksamheten: 
Ja. 
 
Annat nätverksarbete (om ja, vilka): 
Med tjänstemän på samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna, 
som arbetar med miljö-, energi- och klimatfrågor, tillsyn inom miljö- och hälso-
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skydd samt livsmedel, bygglov, energieffektiviseringsstödet, konsument-, trygg-
hets- och näringslivsfrågor samt fjärrvärmebolagen. 
 
Andra aktiviteter anordnade av ditt regionala energikontor: 
Ja. 
 
Andra utbildningar än basutbildningarna: 
Ja, när det erbjuds relevanta utbildningar och att det passar tidsmässigt. 

 
 
 Bilaga: 

  
Sammanställning av projektplaner för Energi- och klimatrådgivningen i 
Stockholmsregionen 2014 



      
     BILAGA 

      

 

 
Projektplaner för Energi- och klimatrådgivningen 
(EKR) i Stockholmsregionen 2014 
Avsnitt A. Gemensam kommunikation 
A1. Drift och utveckling av telefonrådgivningen – Svara på telefonsamtal och mail, föra 
statistik, utveckla telefonrådgivningen enligt beslut som fattas och i dialog med 
telefonväxelföretaget (Gagnef). 
A2. Drift och utveckling av webbrådgivningen – Uppdatera extern och kommuninformation 
samt interna webben. Utveckla webben i enlighet med beslut som fattas. 
A3. Förankringsarbete – Kommunbesök, årligt seminarium för politiker/nyckeltjänstemän, 
Nyhetsbrev, information till kommunala förvaltningar. 
A4. Gemensamt material – Underhåll av befintligt och utveckling av nytt material 
(trycksaker, demonstrationsutrustning). 
A5. Gemensamt PR-arbete och annonsering (Facebooksida, annonser mm). 
A6. Mässor – genomföra minst två mässaktiviteter. 

Avsnitt B. Målgruppsinriktade projekt 
B1. Tekniska museet  
B2. Byggnation  
B3. Transportprojekt 

B3.1 Trafikantveckan 
B3.2 Klimatmatchen 

B4. Lagfartsprojektet 
B5. Energismart småhus 
B6. Företagsprojekt 

B6.1 Energismart Företag 
B6.2 Energismart tillsyn 
B6.3 EKC 
B6.4 Handlingsplan och åtgärder för införande av Energieffektiviserings-
direktivet (EPBD2) 

B7. Energismart BRF 

Avsnitt C. System (=aktiviteter som rör vårt arbetssätt. Ingår i värdkommunernas uppgift 
och arbetstid)  
C1. Kompetensutveckling – Ut- och fortbildning av rådgivare och kommunrepresentanter. 
C2. Kvalitetssäkring, rapportering och administration – Vårt arbetssätt och hur vi rapporterar 
verksamheten. 
C3. Buffert – Budgetreserv i tid och pengar. 
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Svar på revisionsrapport - Granskning avseende borgenså-
taganden (KS/2013:500) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2013-12-17 som svar på genomförd revisionsgranskning av kommunens 
hantering av borgensåtaganden.  
 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan 
utgången av 2014 ta fram ett förslag till borgenspolicy som även inkluderar 
en översyn av hur kommunen ska ta ut avgifter för sina borgensåtaganden. 
 
Sammanfattning 
På revisionens uppdrag har PWC granskat kommunens hantering av bor-
gensåtaganden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens 
rutiner kring och riskbedömning av borgensåtaganden i huvudsak är ända-
målsenliga. Samtidigt påpekas dock att riktlinjerna i vissa avseenden är 
föråldrade och behöver ses över. Dessutom behöver rapporteringen kring 
borgensåtagandena avseende hyresgarantier förbättras. Utifrån granskningen 
har revisionen lämnat följande rekommendationer. 
 

• Omarbeta borgenspolicyn i inaktuella delar och efter politiskt fast-
ställande publicera den på kommunens intranät. I detta sammanhang 
behöver även förnyat politiskt ställningstagande ske kring principer 
och nivåer för borgensavgifter inkl. kreditavgifter.   

 
• Komplettera kommunstyrelsens reglemente med ansvar för borgen 

gentemot det kommunala bostadföretaget alternativt att denna typ av 
delegation rensas bort ur styrelsens delegationsordning.  

 
• Säkerställ att fattade delegationsbeslut kring borgen för hyresgaran-

tier återrapporteras till kommunstyrelsen.  
 

• Komplettera borgensförteckningen framledes med aktuella borgens-
åtaganden för kommunala hyresgarantier.   
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Kommunledningsförvaltningen har kommenterat de synpunkter som förs 
fram i rapporten och föreslår att förvaltningen får i uppdrag att under 2014 
ta fram ny borgenspolicy där även en översyn görs av avgiftsmodellen för 
kommunens borgensåtaganden. Därutöver föreslås att kommunledningsför-
valtningen omedelbart ska åtgärda rutinerna för rapportering av kommunala 
hyresgarantier.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse, 
2013-12-17. 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Svar på revisionsrapport avseende borgensåtaganden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjänste-
skrivelse och överlämnar denna som svar på den genomförda granskningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att innan utgången av 2014 ta 
fram ett förslag till borgenspolicy som även inkluderar en översyn av hur 
kommunen ska ta ut avgifter för sina borgensåtaganden. 
 
Sammanfattning 
På revisionens uppdrag av revisionen har PWC granskat kommunens hante-
ring av borgensåtaganden. Den sammanfattande bedömningen är att kom-
munstyrelsens rutiner kring och riskbedömning av borgensåtaganden i hu-
vudsak är ändamålsenliga. Samtidigt påpekas dock att riktlinjerna i vissa av-
seenden är föråldrade och behöver ses över. Dessutom behöver rapportering-
en kring borgensåtagandena avseende hyresgarantier förbättras. Utifrån 
granskningen har revision lämnat följande rekommendationer. 
 

• Omarbeta borgenspolicyn i inaktuella delar och efter politiskt fast-
ställande publicera den på kommunens intranät. I detta sammanhang 
behöver även förnyat politiskt ställningstagande ske kring principer 
och nivåer för borgensavgifter inkl. kreditavgifter.   

 
• Komplettera kommunstyrelsens reglemente med ansvar för borgen 

gentemot det den kommunala bostadföretaget alternativt att denna 
typ av delegation rensas bort ur styrelsens delegationsordning.  

 
• Säkerställ att fattade delegationsbeslut kring borgen för hyresgaran-

tier återrapporteras till kommunstyrelsen.  
• Komplettera borgensförteckningen framledes med aktuella borgens-

åtaganden för kommunala hyresgarantier.   
 
Kommunledningsförvaltningen har i denna skrivelse kommenterat de syn-
punkter som förs fram i rapporten och föreslår att förvaltningen får i uppdrag 
att under 2014 ta fram ny borgenspolicy där även en översyn görs av av-
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giftsmodellen för kommunens borgensåtaganden. Därutöver föreslås att 
kommunledningsförvaltningen omedelbart ska åtgärda rutinerna för rapporte-
ring av kommunala hyresgarantier.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund 
Revisionen har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av kommu-
nens borgensåtaganden. I granskningsrapporten som är daterad 2013-09-09 
konstateras att den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens 
rutiner kring och riskbedömning av borgensåtaganden i huvudsak är ända-
målsenliga. I rapporten lyfts några områden fram där man anser att kommu-
nen behöver se över nuvarande hantering. Mot den bakgrunden har man läm-
nat följande rekommendation till åtgärder: 
 

• Omarbeta borgenspolicyn i inaktuella delar och efter politiskt fast-
ställande publicera den på kommunens intranät. I detta sammanhang 
behöver även förnyat politiskt ställningstagande ske kring principer 
och nivåer för borgensavgifter inkl. kreditavgifter.   

 
• Komplettera kommunstyrelsens reglemente med ansvar för borgen 

gentemot det den kommunala bostadföretaget alternativt att denna 
typ av delegation rensas bort ur styrelsens delegationsordning.  

 
• Säkerställ att fattade delegationsbeslut kring borgen för hyresgaran-

tier återrapporteras till kommunstyrelsen.  
• Komplettera borgensförteckningen framledes med aktuella borgens-

åtaganden för kommunala hyresgarantier.   
 
Framförda synpunkter 
Här nedan redovisas de mer detaljerade synpunkter som finns i rapporten. 
 
Den policy som antogs av kommunfullmäktige 1993 är till sitt innehåll inte i 
alla delar aktuell. 
 
Policyn finns inte intagen i kommunens författningssamling och är inte pub-
licerad på intranätet. 
 
De riskbedömningar som görs finns inte alltid dokumenterade i anslutning 
till borgensbeslutet eller i underliggande beslutsunderlag. 
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Tillämpningen av de fastställda principerna för avgiftsuttag synes ha varierat 
över tid. 
 
Inga delegationsbeslut avseende kommunala hyresgarantier har återrapporte-
rats till kommunstyrelsen 
 
I vissa delar hänger fastställd delegationsordning och den faktiska besluts-
ordningen inte ihop. Det innebär att beslut av kommunstyrelsen om borgen 
för AB Botkyrkabyggen saknar stöd i kommunstyrelsens reglemente. 
 
För närvarande redovisas inga borgensåtaganden avseende hyresgarantier i 
kommunens bokslut.   
 
Kommunledningsförvaltningens kommentarer till granskningsrapportens 
synpunkter 
 
Den policy som antogs av kommunfullmäktige 1993 är till sitt innehåll inte i 
alla delar aktuell 
Kommunledningsförvaltningen delar revisionens synpunkter om att vissa de-
lar av den fastställda policyn inte längre är aktuella. Speciellt gäller detta då 
kommunen valt att ge lån via internbanken i stället för att gå i borgen för lån 
som tas upp direkt av de helägda och vissa delägda bolag. 
 
Policyn finns inte intagen i kommunens författningssamling och är inte publi-
cerad på intranätet 
Självklart bör kommunens borgenspolicy finnas med i kommunens författ-
ningssamling och också finnas tillgänglig på kommunens intranät. När en ny 
policy tagits fram ska vi se till att den tas in i författningssamlingen och blir 
publicerad på intranätet. 
 
De riskbedömningar som görs finns inte alltid dokumenterade i anslutning till 
borgensbeslutet eller i underliggande beslutsunderlag 
Enligt nuvarande policy ska en riskbedömning göras i samband med nya 
borgensåtaganden. Detta sker givetvis men vi delar rapportens synpunkt att 
denna bedömning bör göras skriftligt och att denna bedömning ska finnas 
med i beslutsunderlaget. 
 
Tillämpningen av de fastställda principerna för avgiftsuttag synes ha varierat 
över tid 
I samband med att kommunens internbank tog över en stor del av de lån som 
tagits upp av kommunens bolag ändrades förutsättningarna för avgifter. Detta 
gör att det finns behov av att se över avgifterna och hur de ska tillämpas. 
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Inga delegationsbeslut avseende kommunala hyresgarantier har återrapporte-
rats till kommunstyrelsen 
Vi kan konstatera att några rutiner för detta inte upprättades i samband med 
kommunfullmäktige beslutade om hyresgarantier. Medborgarkontoren som 
tog över hanteringen av hyresgarantierna från socialförvaltningen 2012 har 
sett över rutinerna och kommer från och med nu återrapportera alla beslut om 
nya hyresgarantier. 
 
I vissa delar hänger fastställd delegationsordning och den faktiska beslutsord-
ningen inte ihop 
Eftersom inga nya borgensåtaganden har fattats kopplade det kommunala bo-
stadsbolaget i och med att all nyutlåning nu sker direkt från internbanken 
finns inget behov av denna delegation längre. Vi föreslår därför att denna 
punkt i nuvarande delegationsordning omedelbart tas bort. 
 
Inga borgensåtaganden avseende hyresgarantier redovisas i kommunens bok-
slut 
Vi kommer att redovisa denna uppgift från och med bokslutet för 2013. 
 
Förslag till åtgärder 
För att åtgärda de punkter som lyfts fram i rapporten föreslås kommunled-
ningsförvaltningen få i uppdrag att under 2014 se över gällande borgenspo-
licy inklusive hur avgifter ska tas ut av kommunen för borgensåtaganden. 
 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör Niclas Johansson 
 Ekonomichef 
_________ 
Expedieras till 
Revisionen 
Kommunledningsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
 
       
 
Borgensåtaganden 
 
På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunens borgens-
åtaganden. Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsens rutiner kring och riskbedömning av borgensåtaganden i huvud-
sak är ändamålsenliga. Vi baserar den sammanfattande bedömningen på följande: 
 
   Politisk fastställd policy innehåller de väsentliga aspekterna på borgensåta-

ganden och bedöms därmed i huvudsak vara ändamålsenlig. Policyn finns i 
dock inte i kommunens författningssamling på intranätet och vissa delar av 
policyn är vidare inaktuella. Följsamheten kring policyn är i huvudsak till-
fredsställande, även om det finns områden där följsamheten är behöver 
förbättras. Detta gäller främst beslutsunderlagets innehåll och procentuellt 
avgiftsuttag.  

 
   Delegationsordningen kring borgensbeslut bedöms i sig vara ändamålsen-

lig, men att delegation av beslut kring borgensåtande till AB Botkyrka-
byggen saknar stöd i kommunstyrelsens reglemente. Utifrån samverkan via 
internbank när det gäller upplåning kommer nya borgensåtaganden för    
bostadsföretaget inte att vara aktuella. Vidare kan vi konstatera att delega-
tionsbeslut kring borgen för hyresgarantier inte återrapporteras till kom-
munstyrelsen.  

 
   Borgensåtagandena bedöms vara redovisade på ett fullständigt sätt i     

kommunens borgensförteckning, förutom att borgensåtagande för hyres-
garantier helt saknas. 

 
   Borgensåtagandena bedöms vara redovisade på ett tillfredsställande sätt i 

årsredovisning och att en relevant riskbedömning av dessa görs även. 
Ettårsplanen är vidare utvecklad inom granskat område, både när det gäller 
borgensram samt riskbedömning kring borgensåtaganden.  

 
   Nuvarande borgensåtaganden bedöms vara förenliga med gällande externt 

regelverk.  
 
   Inga direkt infriade borgensåtaganden har förekommit under granskad      

period, förutom när det gäller hyresgarantier. De senare avser dock margi-
nella belopp.  

 
   Indirekt infriade borgensåtaganden har förekommit under granskad            

period  i och med att kommunen tillfälligt övertagit betalningen av ränta  
och amortering för Tumba Tennisklubbs banklån avseende anläggningen 
Pelletäppan. Detta för att undvika ett direkt infriande av kommunens          
borgensåtagande på 4,6 mnkr.   
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   Rutinerna för att bevaka och följa upp regressrätten bedöms vara ändamåls-
enliga. 

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer: 
 
   Omarbeta borgenspolicyn i inaktuella delar och efter politiskt fastställande  

publicera den på kommunens intranät. I detta sammanhang behöver även 
förnyat politiskt ställningstagande ske kring principer och nivåer för      
borgensavgifter inkl kreditavgifter.   

 
   Komplettera kommunstyrelsens reglemente med ansvar för borgen gente-

mot det den kommunala bostadföretaget alternativt att denna typ av dele-
gation rensas bort ur styrelsens delegationsordning.  
 

   Säkerställ att fattade delegationsbeslut kring borgen för hyresgarantier    
återrapporteras till kommunstyrelsen.  

      
   Komplettera borgensförteckningen framledes med aktuella borgens-

åtaganden för kommunala hyresgarantier.   

Granskningsresultatet i sin helhet framgår av bifogad revisionsrapport. 
 
Vi önskar styrelsens syn på granskningsresultatet och en redovisning av vilka   
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommendationer.  
 
Svaret på denna skrivelse ställs till kommunens revisorer och inges till revisions-
kontoret på plan 9 i kommunalhuset, senast 2013-11-29. 
  
 
För kommunens revisorer     
 
 
 
Lena Ingren  
Vice ordförande        
 
 
För kännedom   
Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunledning 
Politiska sekreterare 
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1. Sammanfattande bedömningar och 
rekommendationer  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat kommunens           
borgensåtaganden, med avseende på rutiner och riskbedömning.  

Granskningen ska besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsens rutiner kring och 
riskbedömningen av borgensåtaganden är ändamålsenliga. Utifrån revisionsfrågan 
har ett antal kontrollmål formulerats inom nedanstående områden: 

 Riktlinjer 
 Beslutsordning 
 Borgensförteckning 
 Redovisning och riskbedömning 
 Borgensåtagandenas laglighet  
 Infriade borgensåtaganden 
 Regressrätt 
 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och revisionskriterierna utgår från externt 
och intern regelverk inom området. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommun-
styrelsens rutiner kring och riskbedömning av borgensåtaganden i huvudsak är  
ändamålsenliga. Vi baserar den sammanfattande bedömningen på följande: 

 Politisk fastställd policy innehåller de väsentliga aspekterna på 
borgensåtaganden och bedöms därmed i huvudsak vara ändamålsenlig. 
Policyn finns i dock inte i kommunens författningssamling på intranätet och 
vissa delar av policyn är vidare inaktuella. Följsamheten kring policyn är i 
huvudsak tillfredsställande, även om det finns områden där följsamheten är 
behöver förbättras. Detta gäller främst beslutsunderlagets innehåll och 
procentuellt avgiftsuttag. 
 

 Delegationsordningen kring borgensbeslut bedöms i sig vara ändamålsenlig, 
men att delegation av beslut kring borgensåtande till AB Botkyrkabyggen 
saknar stöd i kommunstyrelsens reglemente. Utifrån samverkan via 
internbank när det gäller upplåning kommer nya borgensåtaganden för 
bostadsföretaget inte att vara aktuella. Vidare kan vi konstatera att 
delegationsbeslut kring borgen för hyresgarantier inte återrapporteras till 
kommunstyrelsen.  
 

 Borgensåtagandena bedöms vara redovisade på ett fullständigt sätt i 
kommunens borgensförteckning, förutom att borgensåtagande för 
hyresgarantier helt saknas. 
 

 Borgensåtagandena bedöms vara redovisade på ett tillfredsställande sätt i 
årsredovisning och att en relevant riskbedömning av dessa görs även. 
Ettårsplanen är vidare utvecklad inom granskat område, både när det gäller 
borgensram samt riskbedömning kring borgensåtaganden.  
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 Nuvarande borgensåtaganden bedöms vara förenliga med gällande externt 
regelverk. 
 

 Inga direkt infriade borgensåtaganden har förekommit under granskad 
period, förutom när det gäller hyresgarantier. De senare avser dock 
marginella belopp.  
 

 Indirekt infriade borgensåtaganden har förekommit under granskad            
period  i och med att kommunen tillfälligt övertagit betalningen av ränta  
och amortering för Tumba Tennisklubbs banklån avseende anläggningen 
Pelletäppan. Detta för att undvika ett direkt infriande av kommunens 
borgensåtagande på 4,6 mnkr.   
 

 Rutinerna för att bevaka och följa upp regressrätten bedöms vara ändamåls-
enliga. 

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer: 

 Omarbeta borgenspolicyn i inaktuella delar och efter politiskt fastställande  
publicera den på kommunens intranät. I detta sammanhang behöver även 
förnyat politiskt ställningstagande ske kring principer och nivåer för 
borgensavgifter inkl kreditavgifter.   
  

 Komplettera kommunstyrelsens reglemente med ansvar för borgen 
gentemot det den kommunala bostadföretaget alternativt att denna typ av 
delegation rensas bort ur styrelsens delegationsordning.  
 

 Säkerställ att fattade delegationsbeslut kring borgen för hyresgarantier 
återrapporteras till kommunstyrelsen.       
 

 Komplettera borgensförteckningen framledes med aktuella borgens-
åtaganden för kommunala hyresgarantier.   
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2. Inledning  
2.1. Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat kommunens           
borgensåtaganden, med avseende på rutiner och riskbedömning. Granskningen har 
skett inom ramen för revisionsplan 2013.  

Mot ovanstående bakgrund, och utifrån en bedömning av väsentlighet och risk,    
har ovanstående granskning genomförts.  

2.2. Revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen ska besvara nedanstående revisionsfråga.  

Är kommunstyrelsens rutiner kring och riskbedömningen av borgensåtaganden 
ändamålsenliga? 
 
Utifrån revisionsfrågan har ett antal kontrollmål formulerats inom nedanstående 
områden: 

 Riktlinjer 
 Beslutsordning 
 Borgensförteckning 
 Redovisning och riskbedömning 
 Borgensåtagandenas laglighet  
 Infriade borgensåtaganden 
 Regressrätt 
 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och revisionskriterierna utgår från externt 
och intern regelverk inom området. Detta i form av handelsbalk, kommunallag, 
kommunal redovisningslag, lag om vissa kommunala befogenheter, normgivning 
från Rådet för kommunal redovisning, kommunstyrelsens reglemente, delegations-
ordning samt riktlinjer för handläggning av ärenden om kommunal borgen.  

En närmare avgränsning har skett utifrån den revisionsfråga och de kontrollmåls-
områden som redovisats ovan. 

2.3. Metod och redovisning 
Granskningsmetod är dokumentstudier samt genomgång av ekonomisk redo-
visning. Detta har kompletterats via intervjuer med ansvariga handläggare och 
chefscontroller. 

Granskningsresultatet, per kontrollmål, redovisas i ett sammanhållet avsnitt med 
vidhängande kommentarer. Vidare finns ett allmänt avsnitt kring regelverk och 
ekonomisk omfattning samt ett avsnitt med sammanfattande bedömningar och       
rekommendationer. Det senare avsnittet återfinns först i revisionsrapporten.   
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3. Regelverk och ekonomisk  
omfattning 

3.1. Externt 
Innebörden av ett borgensåtagande beskrivs på följande sätt i Handelsbalken kap 
10, § 8 (1736:0123): ”Går någon i löfte för annans mans gäld; betale han det     
gälden är själv ej gälda gitter”.   

Den kategori som i huvudsak förekommer inom kommunala borgensåtaganden är 
proprieborgen, dvs att ingå borgen såsom för egen skuld. Skulle gäldenären inte 
klara av sina amorteringar får borgenären omedelbart kräva borgensmannen på 
betalning utan att först kontrollera gäldenärens betalningsförmåga (jmf skillnaden 
mot enkel borgen).   

Syftet med att kommunerna går i borgen för främst de kommunala företagen, är   
att förbilliga finansieringen av verksamhet och service som är av intresse för 
kommunen. I stället för att själva driva verksamhet eller äga fastigheter kan 
kommunerna genom borgen stödja kommunala bolag, föreningar o dyl utan att 
direkt utsätta sig för verksamhetsmässiga risker. Beslutet att gå i borgen grundas 
alltså på politiska överväganden med beaktande av eventuella ekonomiska 
konsekvenser och risker. 

Det finns ingen skyldighet för en kommun att gå i borgen, men i olika lagstift-
niningar finns begränsningar för inom vilka områden borgen kan ingås. Detta i 
form av kommunallagen (kompetensreglerna) samt lag om vissa kommunala 
befogenheter (delavsnitt 4.2, 4.5 och 4.7).  En kommun får dock, enligt den 
sistnämnda lagen, ställa ut en hyresgaranti1 för ett enskilt hushåll om hyresgarantin 
innebär att hushållet får en hyresbostad med besittningsrätt och garantin är en 
förutsättning för att hyresgästen ska få hyra bostaden.  

En kommun som lämnar en kommunal hyresgaranti kan enligt förordningen 
(2007:623) om statligt stöd för kommunala hyresgarantier få ett statligt bidrag       
på 5 tkr per garanti. För 2013 finns det cirka 42 mnkr avsatta för detta bidrag. 
Boverket beslutar om bidraget. 

När det gäller redovisning av borgensåtaganden finns regler i kommunala 
redovisningslagen och via normgivning från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR), som behandlas i delavsnitt 4.3 och 4.4.  

                                                             
1 Hyresgarantin är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet 
att betala hyra. För att hyresgarantin ska omfattas av det statliga bidraget så ska hyresgarantin ställas 
ut för en person som har ekonomisk förmåga att klara boendekostnaderna men som ändå har svårt att 
få en hyresrätt med besittningsskydd. Det kan till exempel röra sig om ungdomar som saknar fast 
anställning eller har någon betalningsanmärkning. Men hyresgarantin är även tänkt att omfatta andra 
grupper med ekonomisk förmåga att klara boendekostnaderna men som har svårt att ta sig in på 
bostadsmarknaden. 
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3.2. Internt regelverk 
Kommunstyrelsen har via av fullmäktige fastställt reglemente, som gäller fr o m 
2013-01-01, inte getts någon uttrycklig beslutsbefogenhet kring borgensåtaganden. 
I reglementen som gällde längre tillbaka i tiden hade kommunstyrelsen besluts-
befogenhet att ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen2. Borgensbeslut i 
kommunen ska därför fattas samfällt av kommunfullmäktige, utifrån ärendenas 
principiella beskaffenhet och reglerna i kommunallagen 3 kap 9 §.  
 
Kommunfullmäktige beslöt 1991-12-19 att uppdra till kommunstyrelsen att snarast 
införa avgift för kommunens borgensåtaganden. Vidare bemyndigades kommun-
styrelsen att fastställa avgiftens storlek. Kommunstyrelsen beslutade, med verkan   
fr o m 1992-01-01, att: 

 Kommunen för sina borgensåtaganden ska ta ut en avgift om inte i samband 
med beslut om ingående av borgen särskilt anger att avgift inte ska tas ut.  

 Avgiften ska vara årlig och motsvara ett belopp om 0,25 % av den totala 
låneskulden som låntagaren har med kommunal borgen som säkerhet. 

 I de fall låntagaren är en ideell förening ska en avgift tas ut efter särskild 
prövning i form av ett engångsbelopp som högst får uppgå till 1 % av 
borgenssumman. 

 
I en revisionsskrivelse till kommunstyrelsen 1991-11-18 påtalade vi behovet av att 
utarbeta en policy för borgensåtaganden. I kommunstyrelsens svar på skrivelsen 
redovisades de principer som hittills legat till grund för beviljande av borgen samt 
en allmän synpunkt på svårigheterna att inlemma dessa principer i ett regelverk. 
Kommunstyrelsen gav sin förvaltning i uppdrag att i anslutning till kommunens 
årsredovisning fr o m 1992 redovisa en översiktlig riskbedömning beträffande 
borgensåtagandena.  
 
Vid granskningen av årsredovisning för 1992 påtalade vi bl a att en riskbedömning 
saknades kring borgensåtaganden samt att kommunens ”policy” kring borgens-
åtagande behövde kompletteras och sedan fastställas av kommunfullmäktige. Det 
sistnämnda bl a utifrån de rekommendationer som lämnats av dåvarande 
Referensgruppen i redovisningsfrågor3.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 1993-10-28 en policy i form av riktlinjer för 
handläggning av ärenden om kommunal borgen. Policyn innehåller följande 
huvudrubriker: 
 
 Verksamhet/ändamål – grundläggande principer 
 Riskbedömning 
 Säkerhet för att minska kommunens risk 
 Försäkring av egendom 
 Avgift 
 Beslut 
 Redovisning 

                                                             
2 Denna typ av uppgift/delegation är intagen i normalförslag till kommunstyrelsereglemente från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), enligt cirkulär 1991:147. Delegationen är tillämplig för 
kommuner som äger bostadsföretag och ingår borgen för deras upplåning. 
    
3 Det normgivande organets riktlinjer publicerades i oktober 1992 i skriften Kommunala 
borgensåtaganden; riktlinjer-redovisning-riskaspekter ISBN 91-88404-02-1. 
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Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen reviderades senast 2012-05-07. 
Under ärendegruppen ekonomi m m finns delegation kring borgensåtaganden, som 
närmare kommenteras i delavsnitt 4.2.  

3.3. Ekonomisk omfattning 
I nedanstående tabell redovisas kommunens totala borgensåtaganden och eget    
kapital för perioden 2003 till 2012 (belopp i mnkr)4.  

 

Kommunens borgensåtagande har ökat med 1 309,8 mnkr under perioden 2004 till 
2010, från 1 091,9 mnkr till 2 990,4 mnkr. Mellan 2010 och 2012 har borgens-
åtagandena dock minskat och uppgår till 1 672,5 mnkr 2012.  

Det egna kapitalet har ökat med 947,8 mnkr i kommunen under perioden, från 
2 803,1 mnkr 2004 till 3 750,9 mnkr 2012. Detta utifrån positiva bokslutsresultat 
under hela perioden. Utifrån ovanstående beskrivna utveckling har borgens-
åtaganden i procent av eget kapital ökat från 39,0 % 2003 till 67,7 % 2010, för att 
sedan succesivt minska till 44,6 % 2012. 

I bilaga 1 återfinns en detaljsammanställning av kommunens borgensåtaganden   
under perioden 2004 till 2012, fördelat på olika kategorier av låntagare. I bilagan 
redovisas även de totala borgensåtagandena i relation till eget kapital för perioden 
2004 till 2012.  

En detaljsammanställning av kommunens totala borgensåtaganden 2012-12-31 
redovisas i bilaga 3. Av sammanställningen framgår bland annat att 96,1 % av 
borgensåtagandena avser kommunala bolag. Övriga borgensåtaganden är främst 
gentemot föreningslivet och bostadsrättsföreningar.  

En sammanställning över de borgensbeslut som fattats av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen under perioden 2008 till 2012 återfinns i bilaga 4. Under denna 
period har vi även identifierat två fall av återrapportering av delegationsbeslut kring 
                                                             
4 Uppgifterna har hämtade från kommunens årsredovisning för respektive år. 
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borgen till kommunstyrelsen, som båda avser AB Botkyrkabyggen. Övriga borgens-
beslut har tagits av kommunfullmäktige.  

Kommunen är sedan 2006 medlem i Kommuninvest och har tecknad solidarisk 
borgen för andelen av den organisationens förpliktelser via sitt kreditmarknads-
bolag. Detta åtagande redovisas närmare i bilaga 1. 

Förlustansvar för statliga bostadslån behandlas i delavsnitt 4.6 (infriade borgens-
åtaganden) och 4.7 (regressrätten). 

4.    Granskningsresultat 
4.1. Riktlinjer  
Kontrollmål: Ändamålsenliga riktlinjer kring borgensåtaganden och 
följsamheten kring dessa  

Verifiering har skett via genomgång av riktlinjer i form av policy för borgens-
åtaganden och följsamheten kring dessa. Detta material har kompletterats via 
intervjuer. 

Kommentarer  

Den policy som kommunfullmäktige antog 1993-10-28, kring riktlinjer för 
handläggning av kommunal borgen, är till sitt innehåll inte i alla delar aktuellt. 
Detta gäller främst beskrivningen kring gällande beslutsordning. Vidare finns 
policyn inte publicerad i kommunens författningssamling på intranätet.   
 
Följsamheten kring policyn har granskats utifrån nedanstående rubriker som är 
hämtade från policydokumentet  
 
Verksamhet/ändamål 
De verksamheter som beviljats borgen under perioden bedöms ligga inom den ram 
som fastställts i policyn, dvs kommunala bolag och föreningar. 
  
Riskbedömning 
Enligt uppgift sker en riskbedömning i varje enskilt fall. Denna bedömning finns 
dock inte alltid dokumenterad i borgensbeslut eller underliggande beslutsunderlag.  
 
Säkerhet 
Säkerhet har i normalfallet tagits ut för industri- och hantverkshus (brf). För 
kommunala bolag krävs ingen säkerhet. För övriga gäldenärer görs en bedömning 
från fall till fall om säkerhet ska krävas, vilket i normalfallet resulterar i att säkerhet 
inte tas ut. Inventering har skett av lämnade säkerheter, enligt nedanstående 
sammanställning (belopp i tkr).  
 

Låntagare 
Borgen 
2012 

Belopp på 
säkerhet 

Typ av 
säkerhet 

Botkyrka hantverkshus brf 12 905 33 900 Pantbrev 
Eriksbergs industrihus brf 10 000 20 000 Pantbrev 
Norra Botkyrka folkets hus 29 406 30 500 Pantbrev 
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Samtliga säkerheter täcker den aktuella borgen per 2012-12-315. Ett problem i 
sammanhanget är att aktuella fastighetsvärden inte alltid historiskt har täckt 
borgensbeloppet vid ett eventuellt infriande. När det gäller låntagare utanför den 
kommunala sfären prövas frågan om insyn i verksamheten, via adjungerad ledamot 
i styrelsen. Kommunal revisor har tillsatts för de två industri- och hantverkshusen 
(brf).  
 
Försäkring av egendom 
Huruvida kravet på försäkring av egendom ställts framgår inte alltid i borgensbeslut 
eller underliggande beslutsunderlag.  
 
Avgift  
Tillämpningen av de fastställda principerna för avgiftsuttag synes ha varierat över 
tid. Detta framgår bl a utifrån de olika borgensbesluten och storleken på debiterade 
avgifter under granskad period, vilka framgår av bilaga 1.   
 
I bilaga 2 återfinns en sammanställning över vilka procentuella borgensavgifter som 
debiterats för åren 2006, 2008, 2010 och 2012. Av sammanställningen framgår att 
det finns avvikelser kring kommunstyrelsens principbeslut på en borgensavgift på 
0,25 %. Detta gäller vissa år för AB Botkyrkabyggen6, UBAB/Hågelbyparken AB och 
Södertörns Energi AB (se not 16).  
 
Beslut  
Angiven beslutsordning kring borgen följs. Formella förutsättningar för denna 
beslutsordning saknas dock i vissa delar, vilket kommenteras i delavsnitt 4.2. 
  
Kommunfullmäktige fastställer årligen en ram för kommunens samlade borgens-
åtaganden i ettårsplanen och det åligger kommunstyrelsen att bevaka att ramen 
hålls. Vi kan konstatera att fastställd borgensramen inte överskridits under 
granskad period. 
 
Redovisning 
Redovisning av borgensåtaganden sker i enlighet med vad som stadgas i policyn. 
Standarden på redovisningen och gjorda riskbedömningar kommenteras i 
delavsnitt 4.4.  
 
Politisk fastställd policy innehåller de väsentliga aspekterna på 
borgensåtaganden och bedöms därmed i huvudsak vara ändamåls-
enlig. Policyn finns i dock inte i kommunens författningssamling på 
intranätet och vissa delar av policyn är vidare inaktuella. Vi bedömer 
vidare att följsamheten kring policyn i huvudsak är tillfredsställande, 
även om det finns områden där följsamheten behöver förbättras. Detta 
gäller främst beslutsunderlagets innehåll och procentuellt 
avgiftsuttag. 

  

                                                             
5 Krav på säkerhet har inte ställts när det gäller HSB Snickaren brf, eftersom detta borgensåtagande 
historiskt har hanterats inom ramen för förlustansvar egnahem. Numera särredovisas detta i 
kommunens borgensförteckning.  
 
6 En översyn av ägardirektiven för AB Botkyrkabyggen AB pågår och där kommer bl a frågan kring 
affärsmässiga borgens- och kreditavgifter att regleras, utifrån förändrad lagstiftning för allmännyttiga 
bostadsföretag. 
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Vi rekommenderar att borgenspolicyn omarbetas i inaktuella delar  
och efter fastställande av fullmäktige publiceras på kommunens 
intranät. I detta sammanhang behöver även förnyat politiskt 
ställningstagande ske kring principer för borgensavgifter inkl 
kreditavgifter.      

4.2. Beslutsordning  
Kontrollmål: Ändamålsenlig beslutsordning kring borgensåtaganden 
och följsamheten kring denna  

Verifiering har skett via genomgång av beslutsordning för borgen, enligt gällande 
reglemente och delegationsordning, samt kommunstyrelsens protokoll för perioden 
2010 till 2012. Detta material har kompletterats via intervjuer. 

Kommentarer  

Kommunstyrelsen har via av fullmäktige fastställt reglemente inte getts någon 
uttrycklig beslutsbefogenhet kring borgensåtaganden. I reglementen som gällde 
längre tillbaka i tiden hade kommunstyrelsen beslutsbefogenhet att ingå borgen till 
stöd för bostadsförsörjningen, enligt normalförslag från SKL (se not 3.) Borgens-
beslut i kommunen ska därför fattas samfällt av kommunfullmäktige, utifrån 
ärendenas principiella beskaffenhet och reglerna i kommunallagen 3 kap 9 §.       
Vår genomgång visar att så skett under granskad period, förutom när det gäller 
borgensbeslut avseende AB Botkyrkabyggen. 
  
Numera finns endast ett lån kvar med borgen gentemot AB Botkyrkabyggen på 250 
mnkr och enligt uppgift kommer inga nya borgensåtaganden att vara aktuella 
eftersom att upplåning numera sker via internbanken. Kvarvarande borgen kommer 
även denna att försvinna när kvarvarande lån ska läggas om.  

Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen innehåller delegation kring 
borgensåtaganden, enligt nedanstående sammanställning. 

Ärendetyp Delegat och ersättare 
1. Borgensåtagande gentemot det kommunala 
bostadsföretaget 

Ekonomichef med chefscontroller 
som ersättare 

2. Förnyelse av kommunal borgen i samband 
med omsättning eller omplacering av 
befintliga lån 

Ekonomichef med chefscontroller 
som ersättare 

3. Borgensåtagande i samband med den 
kommunala hyresgarantin samt redovisning 
av utfärdade hyresgarantier till SBK 

Enhetschefen för medborgar-
kontoren med kommunikations-
chefen som ersättare  

  
Vi kan konstatera att delegation enligt ärendetyp 1 saknar stöd i kommunstyrelsens 
reglemente, där borgensåtagande gentemot det kommunala bostadsföretaget 
numera inte ingår. Denna delegation är inte heller aktuell i och med samverkan 
inom ramen för internbanken.  

Under perioden 2008 till 2012 har två delegationsbeslut återrapporterats som 
omfattas av ärendetyp ett och två. När det gäller delegationsbeslut enligt ärendetyp 
3 har inga sådana återrapporterats till kommunstyrelsen under granskad period, 
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trots att sådana borgensbeslut fattats. Fram t o m 2011 handlades dessa 
borgensbeslut av socialförvaltningen.  

Utifrån Boverkets offentliga statistik kan vi konstatera att kommunen beviljats 
bidrag för hyresgarantier i 43 fall och med 215 tkr under perioden 2007-07-01 till 
2013-02-267.  Denna typ av borgen redovisas inte i kommunens årsredovisning 
under granskad period.  

Vi bedömer att delegationsordningen kring borgensbeslut i sig är 
ändamålsenlig, men att delegation av beslut kring borgensåtande till 
AB Botkyrkabyggen AB saknar stöd i kommunstyrelsens reglemente. 
Utifrån samverkan via internbank när det gäller upplåning kommer 
nya borgensåtaganden för bostadsföretaget inte att vara aktuella. 
Vidare kan vi konstatera att delegationsbeslut kring borgen för 
hyresgarantier inte återrapporteras till kommunstyrelsen.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen reglemente kompletteras 
med ansvar för borgen gentemot det kommunala bostadföretaget 
alternativt att denna typ av delegation rensas bort ur delegations-
ordningen.  

Vi rekommenderar vidare att återrapportering av fattade delegations-
beslut kring borgen för hyresgarantier återrapporteras till kommun-
styrelsen.         

4.3. Borgensförteckning  
Kontrollmål: Förekomst av borgensförteckning samt dess innehåll och 
substans 

Verifiering har skett via genomgång av förekomst av borgensförteckning samt dess 
innehåll och substans. Detta har kompletterats via intervjuer. 

Kommentarer  

Ansvarig handläggare har lagt upp borgensåtaganden för varje gäldenär/lånetyp i 
ett pärmsystem. Materialet förvaras på handläggarens tjänsterum, förutom 
orginalhandlingar i form av säkerheter m m som förvaras i arkiv.  

Handläggaren infordrar varje år information från kreditinstitut om storleken på   
den lånesumma som omfattas av kommunens borgen. Omfattningen redovisas i en 
borgensförteckning, som bilaga till huvudboken, och i sammandrag i årsredovis-
ningen (inom linjen i balansräkningen). Enligt den tidigare Referensgruppen för 
redovisningsfrågor8  förslag bör följande uppgifter ingå i en borgensförteckning      
(= bokslutsbilaga): 

 Beslutsår och paragraf 
 Gäldenär 
 Kvarvarande belopp på balansdagen 
 Eventuell säkerhet 

                                                             
7 Totalt har bidrag utbetalts på 4,3 mnkr till 24 kommuner, avseende 857 bidragsberättigade 
hyresgarantier. 
8 Numera Rådet för kommunal redovisning (RKR).  
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När det gäller uttalanden från Referensgruppen i redovisningsfrågor har en 
genomgång gjorts varvid kunnat konstateras att samtliga uttalanden, utom det             
som behandlar utformningen av delårsrapporter, har inarbetats eller är under 
inarbetande i lagstiftningen eller annan normering. Detta i enlighet med 
information från Rådet för kommunal redovisning, daterad december 2003. 

Någon nu gällande normgivning finns dock inte kring borgensförteckning, utan 
detta får numera anses ligga inom internredovisningsområdet. Av kommunens 
policy för borgensåtaganden framgår inte heller vilka uppgifter som  borgens-
förteckningen ska innehålla. 

Kommunens borgensförteckning, i form av bokslutsspecifikationen per 2012-12-31, 
innehåller följande uppgifter: 

 Lånenummer  
 Aktnummer  
 Låntagare  
 Långivare  
 Aktuell borgen  
 

Vi har vidare stämt av borgensåtaganden mot engagemangsbevis per 2012-12-31 
och inga avvikelser har konstaterats, förutom att endast ett av två åtaganden för 
HSB Snickaren brf medtagits. Det borgensåtagande som inte medtagits uppgår till 
12,6 mnkr.   

I dagsläget redovisas inte alls borgensåtaganden kring hyresgarantier. Omfatt-
ningen på dessa är dock begränsade utifrån vad som konstaterades i delavsnitt     
4.2.    

Vi bedömer att borgensåtagandena redovisas på ett fullständigt i 
kommunens borgensförteckning, förutom att borgensåtagande för 
hyresgarantier helt saknas. 

Vi rekommenderar att borgensförteckningen framledes kompletteras 
med aktuella borgensåtaganden för hyresgarantier.   

4.4. Redovisning och riskbedömning  
Kontrollmål: Tillfredsställande redovisning av borgensåtaganden och 
riskbedömning kring dessa i årsredovisning och ettårsplan 

Verifiering har skett via genomgång av redovisning och riskbedömning kring       
borgensåtaganden i årsredovisning och ettårsplan för 2008 till 2012. Detta har 
kompletterats via intervjuer. 

Kommentarer  

Borgensåtaganden är en typ av ansvarsförbindelse. Upplysningar om ansvars-
förbindelser regleras i kommunala redovisningslagen (KRL) 5 kap, § 2. Där framgår 
att ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen i balansräk-
ningen. 
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RKR:s rekommendation 10.2 behandlar avsättningar och ansvarsförbindelser. Av 
rekommendationen framgår att för varje slag av ansvarsförbindelse ska lämnas en 
kortfattad beskrivning av dess karaktär och, 

 en uppskattning av dess finansiella effekt,  
 en indikation om osäkerheten beträffande beloppet eller tidpunkten för    

utbetalningar samt 
 möjligheten att eventuell gottgörelse erhålls 

Utifrån ovanstående behöver årsredovisningen innehålla upplysningar om 
borgensåtagandena, gjorda riskbedömningar samt omfattningen av infriade 
borgensåtaganden under året. Vidare ska åtaganden som vid bokslutstillfället är 
verifierade att infrias skuldföras i balansräkningen. 

Kommunens årsredovisning för 2008 till 2012 innehåller ovanstående uppgifter, 
inkl en riskbedömning kring borgensåtagandena.  

I ettårsplan 2008 till 2012 fastställs en årlig borgensram för de olika kategorierna 
av borgensåtaganden och i detta sammanhang redovisas även en riskbedömning av 
borgensåtagandena. 

Vi bedömer att borgensåtagandena redovisas på ett tillfredsställande 
sätt i årsredovisning och att en relevant riskbedömning av dessa även 
görs. Vi bedömer vidare att ettårsplanen är utvecklad inom granskat 
område, både när det gäller borgensram samt riskbedömning kring 
borgensåtaganden.   

4.5. Borgensåtagandenas laglighet 
Kontrollmål: Ingångna borgensåtaganden och dess laglighet 

Verifiering har skett via genomgång av borgensåtaganden och dess laglighet, utifrån 
kommunallagen och lagen om vissa kommunala befogenheter. Detta har 
kompletterats via intervjuer. 

Kommentarer  

Lagen om kommunalt stöd till boende (1993:406) medger att ”en kommun får 
lämna enskilda hushåll stöd i syfte att minska deras kostnader för att anskaffa 
eller inneha en permanentbostad”. Stödet kan ske i form av kommunal borgen, ge 
ett större bostadsbidrag än vad staten fastställt. Lagen innebär också att borgen till 
bostadsrättsföreningar eller privata bostadsbolag inte är tillåten efter 1993-07-019. 
Denna lag har numera upphört och reglerna är intagna i lag om vissa kommunala 
befogenheter (2009:47). 

Vi kan konstatera att kommunen inte har några borgensåtaganden gentemot 
bostadsrättsföreningar, som tillkommit efter att ovanstående lagregler trädde ikraft. 

                                                             
9 Av förarbetena (prop 1992/93:242) framgår att stödåtgärderna kan t ex vara borgen eller 
bostadsbidrag utöver de regler som staten har fastställt. Syftet med lagen sägs bl a vara att ta bort 
möjligheterna för en kommun att särskilt gynna vissa ägare av i första hand flerbostadshus framför 
andra - enskilda, bolag, stiftelser eller bostadsrättsföreningar (prop s 29 f). 
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I övrigt gäller den så kallade kommunala kompetensen som kommer till uttryck i 
kommunallagens 2 kapitel, 1 §. I kommentarerna till lagtexten framgår följande: 
”Om det med hänsyn till arten av ett visst ändamål anses vara ett allmänt intresse 
att en kommun främjar ett visst ändamål, är det berättigat, även om åtgärden 
kommer bara en mindre del av kommunens område eller ett mindre antal av 
medlemmarna tillgodo”.   

Vid analys av ingångna borgensåtaganden har vi inte återfunnit några borgens-
åtaganden som faller utanför den kommunala kompetensen.                  

Vi bedömer att nuvarande borgensåtaganden är förenliga med 
gällande externt regelverk. 

4.6. Infriade borgensåtaganden 
Kontrollmål: Omfattningen på infriade borgensåtaganden  

Verifiering har skett via genomgång av omfattningen på infriade borgensåtaganden 
under 2008 till 2012. Detta har kompletterats via intervjuer. 

Kommentarer  

Det finns ingen tillräckligt bra statistik över hur mycket kommunerna infriar i    
borgensåtaganden varje år. Statistiska Centralbyrån (SCB) begär årligen dessa 
uppgifter av kommunerna, men av olika anledningar blir statistiken bristfällig.      
En av de väsentligaste orsakerna är att kommunerna i många fall väljer andra 
lösningar än infrianden, s.k. indirekta borgensinfrianden10. Med indirekt infriade 
borgensåtaganden menas i denna rapport aktieägartillskott (villkorade och 
ovillkorade), förlusttäckningsbidrag, subventioner (utöver de som kontinuerligt 
ges), efterskänkta lån, övertag av verksamhet/lån samt i vissa fall nyemissioner.  

Indirekt infriade borgensåtaganden hade sannolikt förekommit även utan 
kommunal borgen. Aktieägartillskott, förlusttäckningsbidrag o dyl är inget som 
kommit till genom borgensinstitutets införande utan hade betalts ut till de 
kommunala företag även om borgen som företeelse inte existerat. Dock hade den 
nämnda typen av utbetalningar varit att anse som infriade åtaganden av något slag.  

Några av ovanstående indirekt infriade borgensåtaganden har inte kunnat 
identifierats under granskad period, förutom när det gäller kommunens 
borgensåtagande gentemot Tumba tennisklubb (TK).  

Kommunen kommun har på olika sätt under åren stöttat Tumba TK när det gäller 
tennisanläggningen Pelletäppan. Föreningen har i olika omgångar gjort 
upprustningar av anläggningen för vilka kommunen gått i borgen eller lämnat lån. 
Under 2010 kontaktades kommunen av föreningen då man återigen konstaterat att 
anläggningen behövde rustas upp på grund av fuktproblem i omklädningsutrym-
mena och inläckage av vatten genom tältduken på vissa banor. Som ett led i de 
diskussioner som varit mellan kommunen och föreningen gjordes en besiktning av 
anläggningen andra hösten 2012. Det framkom då att anläggningen var i ett mycket 

                                                             
10 Begreppet indirekt infriade borgensåtaganden och dess klassificering har hämtats från rapporten, 
strukturer/effekter och metoder för hantering av kommunala borgensåtaganden, som Komrev utar-
betat i samarbete med KEFU (ISSN 1102-8483).  
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dåligt skick och skulle kräva en kraftig upprustning. Mot den bakgrunden har 
föreningen och kommunen kommit fram till att anläggningen måste stängas av 
säkerhetsskäl. Det innebär att föreningen har tappat merparten av sina intäkter, 
även om viss ungdomsverksamhet fortfarande bedrivs i Alfa Lavals tennisanläggning 
och i Tumba sporthall.  
 
Föreningen har i dagsläget lån med kommunal borgen som uppgår till 4,6 mnkr. 
Därutöver har kommunen även lämnat ett lån direkt till föreningen som för 
närvarande uppgår till ca 0,6 mnkr. Föreningen har skött sina betalningar av räntor 
och amorteringar, men det kan konstatera att storleken på amorteringarna har varit 
långt ifrån tillräcklig för att betala tillbaka lånen under anläggningens livslängd. För 
föreningen innebar stängningen av Pelletäppan att man inte under rådande 
omständigheter kan fullfölja de åtaganden man har gentemot banken och 
kommunen. 
 
Kommunen är formellt sett ägare till anläggningen, då föreningen genom en så 
kallad säkerhetsöverlåtelse överfört ägandet till kommunen som säkerhet för de lån 
som kommunen gått i borgen för. Föreningen har dock haft det fulla ansvaret för att 
sköta och underhålla anläggningen samt att svara för räntor och amorteringar på de 
lån som funnits. 
 
Utifrån ovanstående har kommunstyrelsen 2012-10-08 fattat beslut om hantering av 
kommunens fordran och det lån kommunen gått i borgen för. Detta innebär bland 
annat att kommunen temporärt betalar ränta och amortering på föreningens 
banklån, för att undvika ett infriande av borgensåtagandet på 4,6 mnkr. Frågan om 
kommunens fordran på föreningen, som avser nuvarande anläggning, kommer 
enligt beslutet att diskuteras utifrån en eventuellt ny anläggning kopplat till  
föreningens ekonomiska förutsättningar.   
 
För statliga bostadslån har kommunen i princip ansvar för eventuella förluster     
upp till 40 procent av låneskulden vid förlusttillfället. Förlustansvar gäller för lån 
beslutade enligt bostadsfinansieringsförordningen 1974:946 och senare författ-
ningar, det vill säga lån som beslutats fr o m 1975-01-01. Detta system upphörde 
1993-07-01, varför inga nya lån tillkommit efter detta. Av bilaga 1 framgår vidare att 
denna typ av borgensåtaganden har minskat från 9,6 mnkr 2004 till 1,9 mnkr 2012.  

Av kommunens underlagsmaterial kring förlustansvar för statliga lån och upp-
rättade årsredovisningar har inga infriade borgensåtaganden kunnat konstateras 
under granskad period. Borgensåtaganden kring hyresgarantier har dock infriats på 
totalt 49 tkr under 2012 och hittills under 2013.  

Vi bedömer att inga direkt infriade borgensåtaganden har förekommit 
under granskad perioden, förutom när det gäller hyresgarantier. De 
senare avser dock marginella belopp.  

När det gäller indirekt infriade borgensåtaganden har ett sådant 
konstaterats under granskad period i form av att kommunen 
temporärt betalar ränta och amortering på Tumba tennisklubbs 
banklån, för att undvika ett infriande av borgensåtagandet på 4,6 
mnkr.  
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4.7. Regressrätten 
Kontrollmål: Ändamålsenliga rutiner för att bevaka och följa upp       
regressrätten vid infriade borgensåtaganden  

Verifiering har skett via genomgång av rutiner för att bevaka och följa upp 
regressrätten vid eventuellt infriade borgensåtaganden. Detta har kompletterats via 
intervjuer. 

Kommentarer  

Borgensmannen har en regressrätt gentemot gäldenären i de fall då borgens-
mannen infriat ett borgensåtagande, dvs han har då rätt att kräva tillbaka beloppet 
av gäldenären. Nedan beskrivs den tänkta rutinen avseende det kommunala 
förlustansvaret avseende statliga bostadslån.  

Får inte SBAB full täckning för sin fordran vid försäljningen eller på auktionen 
uppstår en förlust. Genom det kommunala förlustansvaret (40 % av låneskulden vid 
förlusttillfället) kommer kommunen att få svara för del av, eventuellt hela förlusten. 
Då det tidigare informationssambandet mellan länsbostadsnämnden och det 
kommunala förmedlingsorganet upphör, bör nya rutiner upprättas så att 
kommunen har ett nära informationsutbyte med SBAB och andra aktörer. 

I och med att kommunen till följd av förlustansvaret betalar SBAB, får kommunen 
en motsvarande fordran på låntagaren (regressfordran). Detta gäller såväl vid 
exekutiva försäljningar som vid rena underhandsförsäljningar. Om inte låntagaren  
frivilligt, efter krav, betalar vad han är skyldig kommunen, kan kommunen vidta 
rättsliga åtgärder för att driva in fordringen. Vanligtvis ger ett sådant indrivnings-
försök inte något resultat, i vart fall inte i nära anslutning till en tvångsförsäljning. 
Fordringen behöver dock bevakas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ombesörjer att brev om regressrätten skickas ut till 
de egnahemsägare om kommunen tvingas infria sitt borgensåtagande. Kommunens 
centrala ekonomifunktion fakturerar infriat belopp och hanterar ärendet t o m 
inkassokrav (ej betalningsföreläggande), varefter fordran lyfts ut ur restlängden och 
överlämnas till anlitat inkassoföretag för långtidsbevakning. När det gäller 
hyresgarantier tillämpas samma rutiner gentemot gäldenären. Handläggningen 
sker dock i sin helhet inom kommunledningsförvaltningen. 

Vi bedömer att rutinerna för att bevaka och följa upp regressrätten är 
ändamålsenliga. 

2013-08-30 

Jan Nilsson                      
Projektledare/uppdragsansvarig  
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Bilaga 1: Borgensåtaganden och eget kapital 2004 till 2012   
Borgensåtganden i mnkr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Hel- och delägda kommunala bolag 999,6 1221,6 1 292,7 1 307 1 612,7 1 913,8 2 329,3 1 595,0 1 607,0 
Övriga bolag (Slagsta Marina AB) 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,3 3,1 0,0 
Ideella föreningar 49,0 42,4 41,2 37,2 39,8 41,1 38,5 38,6 24,3 
Bostadsrättsföreningar 33,7 32,3 33,9 31,1 29,6 28,3 27,9 27,5 39,3 
Kommunalt förlustansvar egna hem 9,6 7,3 5,9 4,5 4,4 3,6 2,7 2,3 1,9 
Summa 1 091,9 1 303,6 1 377,3 1 383,4 1 690,1 1 990,4 2 401,7 1 666,5 1 672,5 
Solidarisk borgen Kommuninvest 11 Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

          Borgensåtaganden kontra eget kapital 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Borgensåtaganden i mnkr 1 091,9 1 303,6 1 377,3 1 383,4 1 690,1 1 990,4 2 401,7 1 666,5 1 672,5 
Eget kapital i mnkr 2 803,1 2 854,8 3 035,8 3 079,6 3 149,9 3 246,4 3 447,4 3 596,5 3 750,9 
Borgensåtaganden i % av eget kapital 39,0 % 45,7 % 45,4 % 44,9 % 53,7 % 61,3 % 69,7 % 46,3 % 44,6 % 

          Borgensavgifter mnkr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Enligt årsredovisning inkl kreditavgifter12 0,5 1,4 2,4 2,5 2,5 2,9 7,1 9,1 16,2 

    
                                                             
11 Botkyrka kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening som äger kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Bolaget lånar endast ut medel till 
medlemmarna i den ekonomiska föreningen och deras helägda bolag. På grund av den unika låntagarprofilen och solidarisk borgen för sina åtaganden har 
kreditmarknadsbolaget högsta möjliga kreditbetyg från två oberoende kreditvärderingsinstitut, för både kort- och långfristig upplåning. Medlemskommunerna har även 
andel av bolagets tillgångar som i matchar förpliktelserna, varför vi valt att inte ta med detta beloppsmässigt i sammanställningen. Kommunens andel av 
kreditmarknadsbolagets totala förpliktelser 2012-12-31 uppgår 3854,6 mnkr och andelen av de totala tillgångarna 2012-12-31 uppgår till 3 929,4 mnkr.   
 
122012 har inga borgensavgifter debiterats AB Botkyrkabyggen i och med att befintligt lån inkl borgen ingår i kreditram som bolaget numera debiteras en kreditavgift för. 
När det gäller 2012 har kreditavgifter, som redovisas som borgensavgifter, debiterats med 6,0 mnkr. En annan förändring mellan 2011 och 2012 är att borgensavgifter 
Södertörns Energi AB ökat med 4,4 mnkr, från 1,2 till 5,6 mnkr. Detta beror på att tidigare revers har upplösts och ersatts via lån med kommunal borgen.      
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Bilaga 2: Borgensavgifter i procent  
Nedan redovisas vilka borgensavgifter i procent för åren 2006, 2008, 2010                  
och 2012. 

Borgensavgift i % 2006 2008 2010 2012 
AB Botkyrkabyggen13 0,15 0,15 0,15 0,30 
Botkyrka hantverkshus brf 0,25 0,25 0,25 0,25 
Eriksbergs industrihus brf 0,25 0,25 0,25 0,25 
BEKOB14  0,15 0,15 _ _ 
UBAB/Hågelbyparken AB15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Söderenergi AB 0,25 0,25 0,25 0,25 
SYVAB 0,25 0,25 0,25 0,25 
SRV Återvinning AB 0,25 0,25 0,25 0,25 
Södertörns Energi AB16 0,25 0,25 0,25 0,80 

 

  

                                                             
13 Bolaget debiteras numera en kreditavgift för lån via internbanken som redovisas som 
borgensavgifter. Tidigare år som följts upp har en borgensavgift utgått med 0,15 %, vilket kan jämföras 
med kommunstyrelsens principbeslut på 0,25 %.  
 
14 Botkyrka Etablerings Kommanditbolag (BEKOB) har avvecklats under perioden. 
 
15 Upplev Botkyrka AB (UBAB)/Hågelbyparken AB har debiterats o,15 % under granskade år, vilket 
kan jämföras med  kommunstyrelsens principbeslut på 0,25 %.  
 
16 Södertörns Energi AB (ägarbolaget) har debiterats en borgensavgift på 0,80 % för 2012, enligt en 
uppgörelse mellan ägarkommunerna i samband med att reversen upplöstes och ersattes via lån med 
kommunal borgen. Något beslut kring denna högre borgensavgift har enligt uppgift inte tagits i 
kommunstyrelsen (jmf styrelsens principbeslut angående en borgensavgift på 0,25 %).  
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Bilaga 3: Borgensåtaganden 2012 
Kommunens totala borgensåtaganden 2012-12-31, utifrån årsredovisning, fördelar 
sig enligt nedanstående tabell (belopp i tkr). 

Låntagare Långivare    Borgen  2012   %-förd 
Botkyrka hantverkshus brf Nordea 12 905 53,1% 
Eriksbergs industrihus brf Nordea 10 000 41,1% 
HSB Snickaren brf  Swedbank 1 414 5,8% 
Bostadsrättsföreningar tot   24 319 1,5% 
IFK Tumba Handbollsklubb SEB 25 0,1% 
IFK Tumba Tennisklubb Swedbank 4 600 11,7% 
Tullinge Tennisklubb Swedbank 1 413 3,6% 
IFK Tumba Hockey SEB 1 350 3,4% 
Tullinge Triangelpojkar fotboll Handelsbanken (HB) 2 500 6,4% 
Tullinge Triangelpojkar  Handelsbanken (HB) 60 0,2% 
Norra Botkyrka folkets hus Swedbank 29 406 74,7% 
Ideella föreningar tot   39 354 2,4% 
Hågelbyparken Nordbanken 1 150 0,1% 
SYVAB Nordea 88 350 5,5% 
Söderenergi AB Nordea,HB m fl 464 549 28,9% 
Södertörns fjärrvärme AB  Nordea 70 037 4,4% 
Södertörns Energi AB Kommuninvest 675 000 42,0% 
SRV återvinning AB Nordea 57 877 3,6% 
Botkyrkabyggen AB Dexia och HB 250 000 15,6% 
Kommunala bolag tot   1 606 963 96,1% 
Kommunalt förlustansvar17 SBAB m fl  1 905 100% 

Förlustansvar tot   1 905 0,1% 

Borgensåtagande totalt   1 672 541 100,0% 
 

                                                             
17 Förlustansvaret avser borgensåtaganden för statliga lån egnahem inkl kreditgarantier brf, som är ett 
system som upphörde 1993-07-01. Detta innebär att inga nya lån tillkommer, varför dessa borgens-
åtagande på sikt helt kommer att försvinna.  
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Bilaga 3: Borgensbeslut i KF och KS 
2008 till 2012  
KF 2008-05-29, § 130, borgen för lån till Tullinge tennisklubb 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna borgen för ett lån på 2,0 mnkr med en 
löptid på högst 15 år. Bakgrunden till detta är Tullinge tennisklubb har hemställt 
om detta för att rusta upp tennishallen, främst tak och golv.  

KF 2008-05-29, § 131, lösen av lån och borgen för lån till IFK Tumba 
handboll 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna borgen för ett lån i SEB på 146 312 kr. 
Bakgrunden till detta är IFK Tumba handboll har hemställt att få lösa det lån som 
föreningen har hos kommunen och ersätta det med ett lån hos SEB med kommunal 
borgen. Detta för att få bättre överblick över sin ekonomi och ett jämnare 
likviditetsflöde, i och med att föreningen sedan tidigare har lån hos banken.  

KF 2009-03-26, § 41, kommunal borgen för Södertörns Energi AB 

Kommunfullmäktige beslutar att medge en borgen på 29,o mnkr. Bakgrunden till 
detta är bolagets upptagande av lån avseende villkorat aktieägartillskott till 
Söderenergi. Lånet är på totalt 58,0 mkr, som Botkyrka och Huddinge kommuner 
borgar för med vardera hälften.  

KF 2009-03-26, § 41, kommunal borgen för SRV Återvinning AB 

Kommunfullmäktige beslutar att medge en borgen på 29 515 tkr. Bakgrunden till 
detta är bolagets hemställan om kommunal borgen för en garanti som 
miljödomstolen kräver avseende återställning av den deponi som används i 
verksamheten. Garantin är på totalt 81,0 mnkr och Botkyrkas andel är 31,5 %. För 
borgensåtagandet kommer en årlig borgensavgift tas ut på 0,25 % avseende det 
aktuella beloppet.    

KF 2010-02-25, § 41, kommunal borgen för SRV Återvinning AB 

Kommunfullmäktige beslutar att medge en borgen på 19,0 mnkr. Bakgrunden till 
detta är bolagets hemställan om kommunal borgen för en ekonomisk säkerhet 
avseende tillstånd för deponiverksamheten, utifrån kommunens ägarandel (se 
ovanstående beslut).    

KS 2010-05-03, § 133, delegationsärenden (borgen för lån till AB 
Botkyrkabyggen) 

Kommunstyrelsen noterar anmälan av delegationsbeslut fattat av ekonomichefen, 
när det gäller borgen för upptaget lån av AB Botkyrkabyggen. 
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KS 2010-11-08, § 240, delegationsärenden (borgen för lån till AB 
Botkyrkabyggen) 

Kommunstyrelsen noterar anmälan av delegationsbeslut fattat av ekonomichefen, 
när det gäller borgen för upptaget lån av AB Botkyrkabyggen. 

KF 2011-03-31, § 40, kommunal borgen för Folkets hus i Hallunda 

Kommunfullmäktige beslutar att medge att Folkets Hus får ta upp ett lån på 2,0 
mnkr med kommunal borgen. Lånet avser åtgärder i syfte att hålla fastigheten i gott 
skick samt installation av ny AV-utrustning i samlingslokalerna m m.    

KF 2011-10-27, § 159, kommunal borgen för SRV Återvinning AB 

Kommunfullmäktige beslutar att medge en borgen på 9 450 tkr. Bakgrunden till 
detta är bolagets hemställan om kommunal borgen för ett lån för byggnation av 
förbehandlingsanläggning på 30,0 mnkr, utifrån kommunens ägarandel på 30,5 %.  
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Svar på revisionsrapport - Granskning av investeringspro-
jekt (KS/2013:389) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjäns-
teskrivelse 2013-12-18 och överlämnar denna som svar på den genomförda 
granskningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet med en 
ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag till kommunsty-
relsen senast i mars 2014.  
 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja arbetet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska nämnden ska 
senast i juni 2014 återrapportera arbetet med handlingsplanen till kommun-
styrelsen.  
  
Kommunstyrelsen ska inta en mer restriktiv hållning till ombudgetering av 
investeringsmedel redan avseende ombudgetering av 2013 års investerings-
budget. Kommunledningsförvaltningen får dessutom i uppdrag att överväga 
kommunens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014. 
 
Sammanfattning 
På revisionens uppdrag har PwC genomfört en granskning av investerings-
projekt i Botkyrka kommun. Den sammanfattande bedömningen i revisions-
rapporten är att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styr-
ning, uppföljning och slutredovisning av investeringsobjekt under granskad 
period. Även om det lyfts fram att det pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete 
inom fastighetsenheten och att uppföljningen har förbättrats under 2013 re-
dovisas ett stort antal allvarliga brister samt ett antal rekommendationer för 
att åtgärda dessa. 
 
Tekniska nämnden har yttrat sig över revisionsrapporten 2013-11-11. Ytt-
randet består i huvudsak av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskri-
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velse ”Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten av-
seende investeringsprojekt”. Tjänsteskrivelsen innehåller en handlingsplan 
med ett stort antal åtgärder för att komma till rätta med de redovisade bris-
terna. 
 
Flera av synpunkterna och rekommendationerna i revisionsrapporten berör 
även kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslås därför ge 
kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden följande uppdrag: 
 

1) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet 
med en ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag 
till kommunstyrelsen senast i mars 2014.  

2) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja ar-
betet med samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska 
nämnden ska senast i juni 2014 återrapportera arbetet med hand-
lingsplanen till kommunstyrelsen. 

3) Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att överväga kommu-
nens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014. 

4) Dessutom ska kommunstyrelsen inta en mer restriktiv hållning till 
ombudgetering av investeringsmedel redan avseende ombudgetering 
av 2013 års investeringsbudget.  

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 
2013-12-18. 
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2013-11-11 § 73. 
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Referens Mottagare 
Niclas Johansson 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Förslag till yttrande över revisionsskrivelse - Granskning 
av investeringsprojekt 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens tjäns-
teskrivelse och överlämnar denna som svar på den genomförda granskning-
en. 
 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet med en 
ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag till kommunsty-
relsen senast i mars 2014.  
 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja arbetet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska nämnden ska 
senast i juni 2014 återrapportera arbetet med handlingsplanen till kommun-
styrelsen.  
  
Kommunstyrelsen ska inta en mer restriktiv hållning till ombudgetering av 
investeringsmedel redan avseende ombudgetering av 2013 års investerings-
budget. Kommunledningsförvaltningen får dessutom i uppdrag att överväga 
kommunens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014. 
 
Sammanfattning 
På revisionens uppdrag har PwC genomfört en granskning av investerings-
projekt i Botkyrka kommun. Den sammanfattande bedömningen i revisions-
rapporten är att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styr-
ning, uppföljning och slutredovisning av investeringsobjekt under granskad 
period. Även om det lyfts fram att det pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete 
inom fastighetsenheten och att uppföljningen har förbättras under 2013 re-
dovisas ett stort antal allvarliga brister samt ett antal rekommendationer för 
att åtgärda dessa. 
 
Tekniska nämnden har yttrat sig över revisionsrapporten 2013-11-11. Ytt-
randet består i huvudsak av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskri-
velse ”Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten av-
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seende investeringsprojekt”. Tjänsteskrivelsen innehåller en handlingsplan 
med ett stort antal åtgärder för att komma till rätta med de redovisade bris-
terna. 
 
Flera av synpunkterna och rekommendationerna i revisionsrapporten berör 
även kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslås därför ge 
kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden följande uppdrag: 
 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet 
med en ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag 
till kommunstyrelsen senast i mars 2014.  

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja ar-
betet med samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska 
nämnden ska senast i juni 2014 återrapportera arbetet med hand-
lingsplanen till kommunstyrelsen. 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att överväga kommu-
nens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014. 

• Dessutom ska kommunstyrelsen inta en mer restriktiv hållning till 
ombudgetering av investeringsmedel redan avseende ombudgetering 
av 2013 års investeringsbudget.  

 
 
 
Ärendet 
Bakgrund 
På revisionens uppdrag har PwC genomfört en granskning av investerings-
projekt i Botkyrka kommun. Den sammanfattande bedömningen i revisions-
rapporten är att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styr-
ning, uppföljning och slutredovisning av investeringsobjekt under granskad 
period. Även om det lyfts fram att det pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete 
inom fastighetsenheten och att uppföljningen har förbättras under 2013 re-
dovisas ett stort antal allvarliga brister samt ett antal rekommendationer för 
att åtgärda dessa. 
 
Synpunkterna i granskningen följer till viss del kommunens uppdelning 
mellan så kallade korta och långa investeringsprojekt. Med korta investe-
ringsprojekt avses normalt projekt som ska avslutas under året. Det kan t.ex. 
röra sig om ventilationsåtgärder eller köksombyggnader. Med långa investe-
ringsprojekt avses projekt som sträcker sig över en längre tidsperiod än ett 
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år eller över ett årsskifte, som t.ex. en ny förskola eller en större ombygg-
nation. 
 
De allvarligaste bristerna som konstateras i revisionsrapporten är följande:  
 

• Det finns generella brister kring styrning och uppföljning av korta 
investeringsprojekt eftersom dessa inte hanteras i beslutsstödsyste-
met och i vissa fall även fungerat som ”budgetregulatorer”.  

• Även omfattande brister i styrning och uppföljning av flera av de 
långa investeringsprojekten har konstaterats i granskningen.  

• De korta investeringsprojekten blir slentrianmässigt föremål för 
ombudgetering från år till år, trots att nya medel årligen avsätts för 
vissa av dessa investeringsprojekt. 

• Fallstudier visar bland annat att kontering inte skett konsekvent 
mellan olika investeringsprojekt, vilket resulterat i omfattande om-
föringar inför bokslut 2012. I projektet Tumba idrottshus gjordes 
omföringar mellan olika projekt samt mellan drift och investeringar 
på totalt 8,9 miljoner kronor, vilket anses vara helt oacceptabelt ur 
både styrnings- och uppföljningssynpunkt. 

• Tekniska nämndens nuvarande delegationsordning beskrivs som 
fragmentarisk, vilket innebär att nämnden saknar en av grundförut-
sättningarna för en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern 
kontroll. Dessutom sker slutredovisningar av investeringsprojekt 
inte i enlighet med de krav som ställs i redovisningsreglementet. 
Att nämnden ännu inte åtgärdat dessa brister, trots tidigare påpe-
kanden från revisorerna, bedöms vara anmärkningsvärt. 

• Lokalanskaffningsprocessen bedöms inte i alla delar vara aktuell 
och ändamålsenslig. Att en ny lokalanskaffningsprocess ännu inte 
har behandlats av kommunstyrelsen, trots flera påpekanden från re-
visorerna, bedöms vara anmärkningsvärt. 

 
Utifrån de konstaterade bristerna lämnas följande rekommendationer: 
 

• Denna granskning visar att ett reviderat förslag till lokalanskaff-
ningsprocess finns framtaget och planeras att kunna behandlas av 
kommunstyrelsen under hösten 2013, efter ett formellt remissförfa-
rande till tekniska nämnden. Eftersom denna typ av process är en 
viktig policyfråga, vill vi betona vikten av att den fastställs av 
kommunfullmäktige. Ett ytterligare skäl för detta är att en ända-
målsenlig lokalanskaffningsprocess är en grundförutsättning för 
god ekonomisk hushållning inom detta område. 
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• En revidering och utveckling behöver ske av de interna riktlinjerna, 
som är kopplade till redovisningsreglementet, utifrån gällande 
normgivning inom området. Vi kan konstatera att ett arbete med 
denna inriktning pågår inom kommunledningsförvaltningen, och 
vår rekommendation i detta sammanhang är att de reviderade rikt-
linjerna publiceras i den ekonomihandbok som finns på intranätet.  

• Tekniska nämnden behöver säkerställa att investeringsredovisning 
kring korta investeringsprojekt i alla delar uppfyller kraven i det av 
fullmäktige fastställda redovisningsreglementet.  

• Vi vill påtala vikten av att det finns dokumenterade underlag till in-
formationsärenden kring fastighetsinvesteringsprojekt på tekniska 
nämndens sammanträden, t ex sammanställning i Excel med kom-
mentarer till de olika projekten. Vidare bör ställningstagande ske 
kring uppföljning av nämndens samlade investeringsbudget utifrån 
samma frekvens som sker för driftbudgeten, samt säkerställande av 
en rättvisande kontering mellan olika investeringsprojekt.  

• De korta investeringsprojekten behöver hanteras och följas upp i 
beslutsstödsystemet samt en översyn ske av avskrivnings- och om-
budgeteringsrutinerna. Detta gäller även de korta projekten inom 
gata och park, som ansvarsmässigt ligger under samhällsbyggnads-
nämnden.  

• Tekniska nämnden behöver säkerställa att kraftfulla åtgärder vidtas 
för att tillse att förvaltningsgemensamma rutiner snarast utarbetas 
för slutredovisning av investeringsprojekt. Vidare behöver tekniska 
nämnden i dialog med kommunstyrelsen ta ställning till rekom-
mendationen om att höja gränsen för slutredovisning av investe-
ringsprojekt. 

• Tekniska nämnden behöver säkerställa att en tillräcklig årlig intern 
kontroll genomförs, som även återredovisas till nämnden senast in-
nan verksamhetsberättelsen beslutas. Vidare behöver samverkans-
formerna utvecklas mellan byggprojektledargruppen och kommu-
nens centrala upphandlingsenhet, för att även säkerställa den inter-
na kontrollen i upphandlingsprocessen. Vi kan konstatera att ett så-
dant arbete redan har påbörjats, utifrån fastställd upphandlings- och 
inköpspolicy.   

• Tekniska nämnden behöver säkerställa att en heltäckande och 
ändamålsenlig delegationsordning inkl återrapporteringsrutiner 
snarast fastställs.  

 
Tekniska nämnden har yttrat sig över revisionsrapporten 2013-11-11. Ytt-
randet består i huvudsak av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskri-
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velse ”Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten av-
seende investeringsprojekt”. 
 
I tjänsteskrivelsen välkomnar förvaltningen den gjorda granskningen och 
medger de påpekade bristerna, vilka kan förklaras av bristande interna pro-
cesser och rutiner, samt av hög omsättning på chefssidan. Förvaltningen har 
upprättat en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna. Hand-
lingsplanen omfattar bland annat fastställandet av en ny delegationsordning 
och lokalförsörjningsprocess, säkerställande av att redovisningsregler följs, 
säkerställande av redovisningen till nämnden och en processbeskrivning av 
kalkylering och uppföljning av projekt.   
 
Kommunledningsförvaltningens kommentarer till granskningsrapportens 
synpunkter och rekommendationer 
 
De brister som redovisas är mycket allvarliga 
Kommunledningsförvaltningen delar den sammanfattande bedömningen i 
revisionsrapporten att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsobjekt under 
granskad period. Flera av de brister som redovisas är mycket allvarliga mot 
bakgrund av bland annat krav på en rättvisande redovisning och en ända-
målsenlig styrning. Även om det finns brister som även berör kommunled-
ningsförvaltningen så är de insatser som ska göras enligt samhällsbyggnads-
förvaltningens handlingsplan av särskilt stor vikt. Kommunstyrelsens upp-
siktsansvar medför dock att kommunledningsförvaltningen måste följa den 
fortsatta utvecklingen och de åtgärder som nu vidtas.  
 
En ny och mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess måste fastställas inom 
kort 
Behovet av en ny lokalförsörjningsprocess lyfts fram i såväl rapportens re-
kommendationer som i samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Det 
har under en längre tid pågått ett samarbete mellan samhällsbyggnadsför-
valtningen och kommunledningsförvaltningen i framtagandet av en ny pro-
cess. Det finns nu ett utkast som dock behöver diskuteras och förankras med 
förvaltningarna innan politiskt ställningstagande. Erfarenheten visar dock 
att det inte räcker med att politiskt fastställa en ny process. En ny process 
behöver diskuteras och implementeras för att få praktiskt genomslag. Vä-
sentliga delar av den nu gällande lokalförsörjningsprocessen följs i prakti-
ken inte. 
 
Interna riktlinjer kopplade till redovisningsreglementet avseende drift och in-
vesteringar 
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Ett arbete pågår inom kommunledningsförvaltningen. En uppdatering av 
riktlinjerna i ekonomihandboken på intranätet kommer att ske senast i janu-
ari 2014.  
 
Uppföljning av korta investeringar i beslutsstöd 
Det finns en modell för uppföljning av investeringsprojekt i beslutsstödssy-
stemet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock velat ha en annan uppfölj-
ningsmodell som bygger på objekt. Mot den bakgrunden pågår ett samar-
bete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvalt-
ningen om hur även korta investeringar ska kunna följas i beslutsstöd. Det 
kan dock komma att kräva vissa utvecklingsinsatser. Kommunledningsför-
valtningen vill dock framhålla att flertalet av de brister som lyfts fram i re-
visionsrapporten avseende korta investeringsprojekt inte hänger samman 
med möjligheten att följa dessa i beslutsstöd. 
 
Ombudgeteringar av korta investeringsprojekt 
En av rekommendationerna i revisionsrapporten är att göra en översyn av 
ombudgeteringsrutinerna för korta investeringsprojekt. Kommunlednings-
förvaltningen konstaterar att det finns betydande ombudgeterade, och där-
med ”sparade”, investeringsanslag samtidigt som det ofta ges nya årliga an-
slag inom samma område. Det är en inte helt lyckad ordning eftersom det 
skapar en otydlighet om vad som egentligen är årets investeringsbudget. 
Dessutom finns en risk att det bidrar till de brister som konstaterats i rappor-
ten, t.ex. att korta investeringsprojekt fungerat som ”budgetregulatorer”. 
Det finns därför anledning att redan inför 2014 vara mer restriktiv med om-
budgeteringar av investeringsmedel, dels göra en översyn av ombudge-
teringsrutinerna med inriktning mot att minska omfattningen av ombudgete-
ringar.  
 
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen och tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunledningsförvaltningen och tekniska 
nämnden följande uppdrag:  
 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa arbetet 
med en ny lokalförsörjningsprocess och återkomma med ett förslag 
till kommunstyrelsen senast i mars 2014. 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att följa och stödja ar-
betet med samhällsbyggnadsförvaltningens handlingsplan. Tekniska 
nämnden ska senast i juni 2014 återrapportera arbetet med hand-
lingsplanen till kommunstyrelsen. 

• Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att överväga kommu-
nens principer för ombudgetering av investeringsprojekt. Uppdraget 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2014. 
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• Dessutom ska kommunstyrelsen inta en mer restriktiv hållning till 
ombudgetering av investeringsmedel redan avseende ombudgetering 
av 2013 års investeringsbudget. 

 
 
 
Mattias Jansson 
Kommundirektör Niclas Johansson 
 Ekonomichef  
 
 
_________ 
Expedieras till 
Kommunens revisorer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 73 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av investe-
ringsprojekt (sbf/2013:221) 

 
Beslut 
Tekniska nämnden behåller nuvarande beloppsgräns för slutredovisningar 
50 basbelopp, cirka 2,2 mnkr, punkt 6b i handlingsplanen. 
 
Tekniska nämnden godkänner övriga delar i samhällsbyggnadsförvaltning-
ens tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-30, som yttrande över revisionsrappor-
ten avseende granskning av investeringsprojekt. 
 
Sammanfattning 
Kommunens fastighetsinvesteringar omsätter betydande belopp och påver-
kar den kommunala ekonomin över lång tid. Bl a mot denna bakgrund har 
kommunens revisorer vid olika tillfällen granskat verksamheten, senast vå-
ren 2013, vilket resulterat i den rapport som nu redovisas för nämnden. 
 
I rapporten konstateras att flera åtgärder vidtagits med anledning av tidigare 
granskningar och att ett ambitiöst utvecklingsarbete pågår vid fastighetsen-
heten, men man konstaterar samtidigt att stora brister kvarstår och måste åt-
gärdas, dels internt inom fastighetsverksamheten, dels i samarbete med 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Förvaltningen välkomnar den gjorda granskningen och medger de påpekade 
bristerna, som bl a kan förklaras av bristande interna processer och rutiner, 
samt av hög omsättning på chefssidan, som lett till svag kontinuitet i tidi-
gare utvecklingsarbete. 
 
Vidare har förvaltningen vid flera tillfällen redovisat underskott i investe-
ringsprojekt, vilket delvis kan förklaras av faktorer som tas upp i rapporten. 
Bl a har en fastställd lokalförsörjningsprocess länge saknats i kommunen, 
vilket gjort att rutiner för övergripande ekonomiska beslut haltat. Dessutom 
har det brustit i återrapportering till nämnden, såväl under som efter pro-
jektens genomförande. Brister har även konstaterats i avskrivnings- och 
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ombudgeteringsrutiner, samt i nämndens delegationsordning m m. Det finns 
även brister i analys och kvalitetssäkring av kalkyler vilket ofta inneburit 
investeringsbudgetering som inte varit tillräckligt verklighetsförankrad. 
 
Förvaltningen tar rapportens påpekanden på största allvar och en handlings-
plan har upprättats med utgångspunkt från rapporten för att åtgärda de redo-
visade bristerna. 
 
Ärendet 
Tekniska nämnden har fått revisionsrapporten, granskning av investerings-
projekt, för besvarande. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse date-
rad 2013-10-30. 
 
Särskilda yttranden 
Lennart Lundell (M), Michael Erikson (M) och Staffan Sundin (M) lämnar 
ett särskilt yttrande, bilaga. 
 
Sture Nordberg (TUP) och Lennart Åslund (TUP) lämnar ett särskilt ytt-
rande, bilaga. 
 
__________ 
 
 
 
Expedieras till 
Revisionskontoret 
Kommunledningsförvaltningen 
Maude Andersson Pekkanen 
Gunilla Melkersson 

 



 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 SÄRSKILT YTTRANDE 

Tekniska nämnden 
2013-11-11 

 
Revisionsrapport – investeringsprojekt 
 
Det är otillfredsställande att det finns så stora brister i kommunens 
fastighetsinvesteringar. Det är stora belopp som påverkar den kommunala ekonomin. 
 
Vi moderater har under flera år påpekat såväl muntligt som i våra ett- och flerårsplaner 
att man skall genomföra lokalförsörjningsprocessen fullt ut. Vi har skrivit att 
kommunalledningen skall ta sitt ansvar för fastighetsenheten, eftersom det är stora 
investeringar och underhållskostnader.  
 
Vi har under flera år påpekat att underhållet är en viktig del för att minska 
kapitalförstöringen. 
 
I svaret har förvaltningen redovisat en handlingsplan i åtta punkter, vilket är bra för att 
komma tillrätta med problemen. För att detta skall fungera är det viktigt att det sker en 
löpande uppföljning. När punkterna är genomförda skall dessa redovisas för nämnden. 
 
Vi har tidigare påpekat att det har förekommit stora underskott mot budget, vid ett 
flertal investeringsprojekt. Det är viktigt att man gör noggranna förstudier och korrekta 
kalkyler på samtliga projekt. Dessa skall vara så underbyggda att de kommer att hålla 
den fastställda budgeten. 
 
 
 
Lennart Lundell   Michael Erikson Staffan Sundin 



Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka 
kommun i valet 2010. 

           
                     
                     Särskilt	  yttrande	  

Tekniska	  nämnden	  

	   	   2013-11-11	  
 
Ärende 3: Yttrande över revisionsrapport – Granskning av investeringsprojekt  
   (sbf/2013:221) 

 
Tullingepartiet ser allvarligt på den skarpa kritik som revisionen riktar mot tekniska nämnden. I en 
tid där man ska vända på varje krona så skjuter kostnaderna för Botkyrka i höjden. Flera projekt blir 
dyrare än nödvändigt eftersom att man inte har koll på kostnaderna.  
 
Det är anmärkningsvärt att Botkyrka inte vidtagit åtgärder redan från dag ett. Trots påpekanden från 
revisorerna angående lokalanskaffningsprocessen har kommunens åtgärder lyst med sin frånvaro. 
Tullingepartiet står dock bakom den nu framtagna åtgärdsplanen som förhoppningsvis innehåller 
tillräckliga åtgärder för att råda bot på de allvarliga förhållandena som revisionen har 
uppmärksammat.  
 
Problematiken ska ses i ljuset av att Botkyrka växer och att Tullinge är den del av kommunen som 
haft den starkaste befolkningstillväxten sedan millennieskiftet. Befolkningstillväxten ställer stora 
krav på kommunen, särskilt vad gäller samordning, planering och framförhållning. För att klara 
dessa utmaningar måste kommunen arbeta på ett strukturerat sätt där man alltid söker 
effektivitetsvinster för att på bästa sätt förvalta medborgarnas skattepengar. Tyvärr är detta ärende 
ett exempel på de svårigheter och samordningsproblem som kan uppstå i en för stor kommun.  
 
En sund ekonomisk stabilitet är Tullingepartiets ledstjärna och vi eftersträvar därför alltid allmänna 
lokal- och administrationseffektiviseringar. Eftersom kommunens fastighetsinvesteringar omsätter 
betydande belopp måste inriktningen vara att hitta så effektiva lokallösningar som möjligt som sett 
över tid innebär låga lokalkostnader per kommuninvånare. Vad gäller lokalbehov för den 
kommunala verksamheten är vår uppfattning att detta i första hand skall lösas genom nyttjande av 
kommunens egna lokaler. Vi vill därför att kommunen i första hand utnyttjar befintliga lokaler 
istället för att bygga nytt, detta gäller t ex det tänkta idéhuset i Tullinge Centrum.  
 
Enligt kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En av baksidorna med den stora 
kommunen är den ökade svårigheten att sätta sig in i alla frågor, särskilt för fritidspolitiker och 
medborgare med begränsad tid. Kommunens lokalinvesteringar bör hanteras från ett övergripande 
perspektiv samtidigt som nämndledamöterna får tillgång till löpande information. Att pengar då 
flyttas och används på ett sätt som gör det svårt att följa upp ekonomin är oacceptabelt. I en 
medelstor kommun, där kontrollen kan utföras på ett effektivare sätt än i stora kommuner, är det 
lättare att skapa sig en helhetsbild och följa upp att öronmärkta pengar används på rätt sätt. Alla 
ansvariga har ögonen på sig i den mindre enheten vilket skapar förutsättningar för effektivitet. 
 
Sture Nordberg (TUP)  Lennart Åslund (TUP) 
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Tekniska nämnden 
 
 
 
 
 

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten 
avseende investeringsprojekt 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskri-
velse, daterad 2013-10-30, som yttrande över revisionsrapporten avseende 
granskning av investeringsprojekt. 
 
Sammanfattning 
Kommunens fastighetsinvesteringar omsätter betydande belopp och påver-
kar den kommunala ekonomin över lång tid. Bl a mot denna bakgrund har 
kommunens revisorer vid olika tillfällen granskat verksamheten, senast vå-
ren 2013, vilket resulterat i den rapport som nu redovisas för nämnden. 
 
I rapporten konstateras att flera åtgärder vidtagits med anledning av tidigare 
granskningar och att ett ambitiöst utvecklingsarbete pågår vid fastighetsen-
heten, men man konstaterar samtidigt att stora brister kvarstår och måste åt-
gärdas, dels internt inom fastighetsverksamheten, dels i samarbete med 
kommunledningsförvaltningen (klf). 
 
Förvaltningen välkomnar den gjorda granskningen och medger de påpekade 
bristerna, som bl a kan förklaras av bristande interna processer och rutiner, 
samt av hög omsättning på chefssidan, som lett till svag kontinuitet i tidi-
gare utvecklingsarbete. 
 
Vidare har förvaltningen vid flera tillfällen redovisat underskott i investe-
ringsprojekt, vilket delvis kan förklaras av faktorer som tas upp i rapporten. 
Bl a har en fastställd lokalförsörjningsprocess länge saknats i kommunen, 
vilket gjort att rutiner för övergripande ekonomiska beslut haltat. Dessutom 
har det brustit i återrapportering till nämnden, såväl under som efter pro-
jektens genomförande. Brister har även konstaterats i avskrivnings- och 
ombudgeteringsrutiner, samt i nämndens delegationsordning mm. Det finns 
även brister i analys och kvalitetssäkring av kalkyler vilket ofta inneburit 
investeringsbudgetering som inte varit tillräckligt verklighetsförankrad. 
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Förvaltningen tar rapportens påpekanden på största allvar och en handlings-
plan har upprättats med utgångspunkt från rapporten för att åtgärda de redo-
visade bristerna. Planen redovisas nedan. 
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Handlingsplan 
 
 
1. Delegationsordning fastställs 
Nuvarande delegationsordning är bristfällig och behöver utvecklas. Detta 
har påpekats i tidigare revisioner och ett arbete har påbörjats men ännu inte 
slutförts. Detta behöver slutföras omgående för att möjliggöra uppföljning 
och återrapportering av delegationsbeslut. Ansvar och befogenheter ska tyd-
ligt framgå. 
Det måste vara glasklart vem som fastställer delegationsordning. För närva-
rande finns oklarheter kring vad som utgår från kommunfullmäktige och 
vad som utgår från tekniska nämnden. 
Tydlighet är mycket viktigt för att klargöra att ansvaret för budgethållning 
och projektekonomi är en viktig del i fastighetsverksamheten. En tydlig de-
legationsordning visar inom vilka gränser organisationen verkar och vilket 
ansvar det innebär, också för enskilda medarbetare. 
 
Ansvarig: Förvaltningschef 
 
Färdigtidpunkt: 31 januari 2014 
 
 
2. Lokalförsörjningsprocess fastställs 
En ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess är enligt rapporten en förutsätt-
ning för god ekonomisk hushållning, vilket även påpekats i tidigare gransk-
ningar. Ett förslag har antagits av tekniska nämnden men har inte fastställts 
av kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen. Ett gemensamt ar-
bete har därför inletts mellan kommunledningsförvaltningen och samhälls-
byggnadsförvaltningen under året i syfte att ta fram ett nytt gemensamt för-
slag senast 2013-12-31. En utgångspunkt för detta arbete är en process som 
bygger på flera beslutstillfällen med successivt fördjupat beslutsunderlag, 
samt med möjlighet till omtag i processen om t ex ändrade förutsättningar så 
kräver. Lokalförsörjningsprocessen ska omfatta den kommunala verksam-
hetens totala behov av lokaler och ska vara ett underlag inför den årliga 
framåtsikten.  
Lokalförsörjningsprocessen ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Ansvarig: Förvaltningschef och fastighetschef driver frågan tillsammans 
med kommunledningsförvaltningen. 
 
Färdigtidpunkt: Kommunfullmäktigebeslut februari 2014 
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3a. Säkerställa att redovisningsregler följs 
Tillsammans med kommunens upphandlingsenhet ska mallar för beställ-
ningsskrivelser tas fram för de beställningar som sker inom enheten. 
Alla beställningar ska göras utifrån godkänt underlag. I underlaget ska också 
framgå att leverantören är en av kommunen godkänd leverantör.  
En instruktion ska tas fram som komplement till de regler som tydligt för-
klarar skillnaden mellan investering och underhållskostnad.  
I nuvarande reglemente framgår det att inga ombokningar får ske mellan 
underhållskonton och investeringsprojekt utan att förvaltare och projektle-
dare är överens. Detta har inte följts och regeln bör dessutom ändras. Fas-
tighetschefen som är övergripande budgetansvarig ska ansvara för att rätt 
kostnader belastar underhållsåtgärder eller projekt. Större ombokningar ska 
rapporteras till nämnden.  
 
Ansvarig: Fastighetschef  
 
Färdigtidpunkt: 2014-03-01 
 
 
3b. Interna riktlinjer, redovisning 
I samband med att kommunen inför en ny kontoplan kommer förvaltningen 
att ta fram tydliga direktiv som talar om vad som avses med drift respektive 
investering (se 3a). Rätt kontering ska ingå i investeringskalkylerna så att 
uppföljning underlättas.  
 
Ansvarig: Ekonomichef  
 
Färdigtidpunkt: 2014-03-01 
 
 
4a. Åtgärda så att korta projekt uppfyller krav på redovisning 
Förvaltningen vill minimera kategorin ”korta” projekt och istället använda 
normala projekttyper. ”Korta” projekt används idag för investeringar som 
inte kan härledas till specifik förvaltning. Exempel är energieffektivisering. 
För att kunna ha samma rutiner för kalkylering och slutredovisning bör 
”korta” projekt i möjligast mån ersättas av normala projekt. 
 
Ansvarig: Ekonomichef utreder tillsammans med kommunledningsförvalt-
ningen 
 
Färdigtidpunkt: 2013-12-31 
 
 
4b. Uppföljning av korta investeringar i Beslutstöd 
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För att kunna ha en bra rutin för prognos och avvikelserapportering behöver 
vi ha verktyget Beslutstöd. Idag fungerar inte den i Beslutstöd avseende pro-
jetkttyp korta investeringar. Det som saknas idag är en teknisk funktion. 
Ekonomienheten kommer att ta in offert från leverantören av kommunens 
ekonomisystem och därefter besluta hur man går vidare med en beställning. 
 
Ansvarig: Ekonomichef  
 
Färdigtidpunkt: 2014-02-01 
 
 
5. Redovisningen till nämnden säkerställs. 
För att kunna följa investeringsprojekten kontinuerligt och upptäcka avvi-
kelser i tid är en regelbunden redovisning till nämnden nödvändig. En ny ru-
tin med muntliga redovisningar vid varje sammanträde infördes därför våren 
2013, som nu även kompletterats med att skriftliga underlag tas fram som 
skickas till nämndledamöterna månadsvis avseende fastighetsenhetens inve-
steringsprojekt. 
Inför investeringsredovisning till nämnd, punkt 5 i denna handlingsplan, 
sker genomgång med förvaltningsledning, förvaltningsekonom och enhetens 
ledning av pågående projekt. 
 
Ansvarig: Fastighetschef  
 
Färdigtidpunkt: Klart 
 
 
6b. Höja beloppsgränsen för slutredovisningar 
Idag är beloppsgränsen för slutredovisningar av investeringsprojekt 50 bas-
belopp, ca. 2,2 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den grän-
sen höjs till 150 basbelopp ca 6,5 mnkr. Beslutsunderlag ska tas fram för att 
ändra beloppsgränsen. Förslaget till beloppsgräns bygger på en gräns för 
upphandling av investeringsprojekt och driftsprojekt inom förvaltningen. 
 
Ansvarig: Fastighetschef  
 
Färdigtidpunkt: 2013-12-31 
 
 
7. Slutredovisningar ska redovisas i årsredovisningen  
Detta införs i samband med årsredovisningen 2014. 
 
Ansvarig: Ekonomichef  
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Färdigtidpunkt: 2014-02-01 
 
 
 
8. Processbeskrivning av kalkylering och uppföljning av projekt 
I samband med nytt Fastighetsinformationssystem tas processbeskrivning 
fram för kalkyler och uppföljning för byggprojekt. Införandet av delsystem 
planeras under 2014. 
I processbeskrivningen ska klart framgå hur kalkyler tas fram och vilket in-
nehåll som krävs. Kalkyler ska bland annat utgå från dokumenterade tidi-
gare erfarenheter tillgängliga uppgifter i branschrelaterade databaser och 
analys av det aktuella marknadsläget.  
Det ska även framgå hur och hur ofta uppföljning av projektkalkyler ska ge-
nomföras. Viktigt är att fastslå hur återrapportering av eventuella avvikelser 
sak rapporteras och hanteras. Det gäller rapportering till styrgrupp och 
nämnd.  
 
Ansvarig: Fastighetschef  
 
Färdigtidpunkt: 2014-03-31 
 
       
Uppföljning av handlingsplanen 
Uppföljningen av denna plan ska ske minst vid delårsrapporteringstill-
fällena. Uppföljningen kan även påkallas av nämnd.  
 
 
Magnus Andersson Maude Andersson-Pekkanen  
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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Granskning av investeringsprojekt 
 
På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av ovanstående område. 
 
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att tekniska 
nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredo-
visning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock 
förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med muntlig information 
vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt.  
 
Generella brister finns vidare kring styrning och uppföljning av korta investerings-
projekt, eftersom dessa inte hanteras i beslutsstödsystemet och i vissa även fall 
fungerat som ”budgetregulatorer”. Vidare kan konstateras att olika avskrivnings-
principer används för olika typer av investeringsprojekt samt att de korta projekten 
slentrianmässigt blir föremål för ombudgering år från år, trots att nya medel årlig-
en avsätts för vissa av dessa investeringsprojekt. Omfattande brister i styrning och 
uppföljning av flera av de granskade långa investeringsprojekten har även konsta-
terats i denna granskning.  
 
Genomförda fallstudier visar bland annat på att kontering inte skett konsekvent 
mellan olika investeringsprojekt, vilket resulterat i omfattande omföringar inför 
bokslut 2012. Exempelvis att i slutfasen av projektet Tumba idrottshus, med en 
budget på 15 mnkr, göra omföringar mellan olika projekt samt mellan drift och 
investering på totalt 8,9 mnkr, är helt oacceptabelt ur både styrnings- och upp-
följningssynpunkt. Omfattande omföringar har även konstaterats mellan två av de 
andra granskade projekten, som klassificerats som långa.    
 
Utifrån nuvarande fragmentariska delegationsordning bedömer vi att tekniska 
nämnden saknar en av grundförutsättningarna för en ändamålsenlig styrning, upp-
följning och intern kontroll inom granskat området. Vi bedömer vidare att slutre-
dovisningar av investeringsprojekt inte sker i enlighet med de krav som ställs i 
redovisningsreglementet. Att tekniska nämnden ännu inte åtgärdat dessa brister, 
trots tidigare påpekanden från revisorerna, bedöms vara anmärkningsvärt.  
 
När det gäller lokalanskaffningsprocessen bedöms den inte i alla delar vara aktuell 
och ändamålsenlig. Att en ny lokalanskaffningsprocess ännu inte politiskt behand-
lats av kommunstyrelsen, trots flera påpekanden från revisorerna under de senaste 
åren, bedöms vara anmärkningsvärt. Vi bedömer även att detta menligt påverkat 
grundförutsättningarna för god ekonomisk hushållning i olika investeringsprojekt 
samt möjligheten för tekniska nämnden att genomföra en meningsfull och plan-
lagd intern kontroll av lokalanskaffningsprocessen.  
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Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:  
   
    Denna granskning visar att ett reviderat förslag till lokalanskaffningspro-

cess finns framtaget och planeras att kunna behandlas av kommunstyrelsen 
under hösten 2013, efter ett formellt remissförfarande till tekniska nämn-
den. Eftersom denna typ av process är en viktig policyfråga, vill vi betona 
vikten av att den fastställs av kommunfullmäktige. Ett ytterligare skäl för 
detta är att en ändamålsenlig lokalanskaffningsprocess är en grundförut-
sättning för god ekonomisk hushållning inom detta område. 

    En revidering och utveckling behöver ske av de interna riktlinjerna, som är 
kopplade till redovisningsreglementet, utifrån gällande normgivning inom 
området. Vi kan konstatera att ett arbete med denna inriktning pågår inom 
kommunledningsförvaltningen, och vår rekommendation i detta samman-
hang är att de reviderade riktlinjerna publiceras i den ekonomihandbok 
som finns på intranätet.  

   Tekniska nämnden behöver säkerställa att investeringsredovisning kring 
korta investeringsprojekt i alla delar uppfyller kraven i det av fullmäktige 
fastställda redovisningsreglementet.  

   Vi vill påtala vikten av att det finns dokumenterade underlag till infor-
mationsärenden kring fastighetsinvesteringsprojekt på tekniska nämndens 
sammanträden, t ex sammanställning i Excel med kommentarer till de 
olika projekten. Vidare bör ställningstagande ske kring uppföljning av 
nämndens samlade investeringsbudget utifrån samma frekvens som sker 
för driftbudgeten, samt säkerställande av en rättvisande kontering mellan 
olika investeringsprojekt.  

   De korta investeringsprojekten behöver hanteras och följas upp i besluts-
stödsystemet samt en översyn ske av avskrivnings- och ombudgeterings-
rutinerna. Detta gäller även de korta projekten inom gata och park, som   
ansvarsmässigt ligger under samhällsbyggnadsnämnden.  

   Tekniska nämnden behöver säkerställa att kraftfulla åtgärder vidtas för att 
tillse att förvaltningsgemensamma rutiner snarast utarbetas för slutredo-
visning av investeringsprojekt. Vidare behöver tekniska nämnden i dialog 
med kommunstyrelsen ta ställning till rekommendationen om att höja 
gränsen för slutredovisning av investeringsprojekt. 

   Tekniska nämnden behöver säkerställa att en tillräcklig årlig intern kontroll 
genomförs, som även återredovisas till nämnden senast innan verksamhets-
berättelsen beslutas. Vidare behöver samverkansformerna utvecklas mellan 
byggprojektledargruppen och kommunens centrala upphandlingsenhet, för 
att även säkerställa den interna kontrollen i upphandlingsprocessen. Vi kan 
konstatera att ett sådant arbete redan har påbörjats, utifrån fastställd upp-
handlings- och inköpspolicy.   

   Tekniska nämnden behöver säkerställa att en heltäckande och ändamåls-
enlig delegationsordning inkl återrapporteringsrutiner snarast fastställs.  
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Under det senaste decenniet har fastighetsenheten strukturerats om ett antal 
gånger och utredningar har genomförts, men förslagen i dessa har inte genom-
förts. Detta har inneburit att förutsättningarna har saknats för ändamålsenliga 
rutiner, verksamhetsstöd och styrning. En effekt av detta är även att enheten   
under ett antal år fått ett allt sämre resultat i genomförda kundundersökningar, 
vilket är förödande för en intern serviceorganisation.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det för närvarande pågår ett ambitiöst utveck-
lingsarbete inom fastighetsenheten, vilket i sig är positivt. Arbetet berör både     
organisations- och verksamhetsutveckling inkl systemstöd och processkartlägg-
ning. Det är dock inte den första revisionsrapporten där vi konstaterar att ett       
utvecklingsarbete pågår inom enheten, varför det är av synnerlig vikt att tekniska 
nämnden säkerställer ”målgång” i detta arbete inom ramen för den reviderade   
lokalanskaffningsprocess, som beräknas behandlas under hösten 2013 i kommun-
styrelse och kommunfullmäktige. 
 
Granskningsresultatet i sin helhet framgår av bifogad revisionsrapport. 
 
Vi önskar styrelsens och nämndens syn på granskningsresultatet och en redovis-
ning av vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekom-
mendationer.  
 
Svaret på denna skrivelse ställs till kommunens revisorer och inges till revisions-
kontoret på plan 9 i kommunalhuset, senast 2013-11-15. 
  
 
 
För kommunens revisorer     
 
 
 
Lennart Lindström     Lena Ingren  
Ordförande       Vice ordförande 
 
 
För kännedom   
Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunledning 
Politiska sekreterare 
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1. Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att tekniska 
nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredo-
visning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock 
förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med muntlig information 
vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt.  

Generella brister finns vidare kring styrning och uppföljning av korta investerings-
projekt, eftersom dessa inte hanteras i beslutsstödsystemet och i vissa även fall 
fungerat som ”budgetregulatorer”. Vidare kan konstateras att olika avskrivnings-
principer används för olika typer av investeringsprojekt samt att de korta projekten 
slentrianmässigt blir föremål för ombudgering år från år, trots att nya medel årligen 
avsätts för vissa av dessa investeringsprojekt. Omfattande brister i styrning och 
uppföljning av flera av de granskade långa investeringsprojekten har även 
konstaterats i denna granskning.  

Genomförda fallstudier visar bland annat på att kontering inte skett konsekvent 
mellan olika investeringsprojekt, vilket resulterat i omfattande omföringar inför 
bokslut 2012. Exempelvis att i slutfasen av projektet Tumba idrottshus, med en 
budget på 15 mnkr, göra omföringar mellan olika projekt samt mellan drift och 
investering på totalt 8,9 mnkr, är helt oacceptabelt ur både styrnings- och upp-
följningssynpunkt. Omfattande omföringar har även konstaterats mellan två av de 
andra granskade projekten, som klassificerats som långa.    

Utifrån nuvarande fragmentariska delegationsordning bedömer vi att tekniska 
nämnden saknar en av grundförutsättningarna för en ändamålsenlig styrning, 
uppföljning och intern kontroll inom granskat området. Vi bedömer vidare att 
slutredovisningar av investeringsprojekt inte sker i enlighet med de krav som ställs   
i redovisningsreglementet. Att tekniska nämnden ännu inte åtgärdat dessa brister, 
trots tidigare påpekanden från revisorerna, bedöms vara anmärkningsvärt.  

När det gäller lokalanskaffningsprocessen bedöms den inte i alla delar vara aktuell 
och ändamålsenlig. Att en ny lokalanskaffningsprocess ännu inte politiskt 
behandlats av kommunstyrelsen, trots flera påpekanden från revisorerna under de 
senaste åren, bedöms vara anmärkningsvärt. Vi bedömer även att detta menligt 
påverkat grundförutsättningarna för god ekonomisk hushållning i olika 
investeringsprojekt samt möjligheten för tekniska nämnden att genomföra en 
meningsfull och planlagd intern kontroll av lokalanskaffningsprocessen.  

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:  
   
 Denna granskning visar att ett reviderat förslag till lokalanskaffningsprocess 

finns framtaget och planeras att kunna behandlas av kommunstyrelsen 
under hösten 2013, efter ett formellt remissförfarande till tekniska 
nämnden. Eftersom denna typ av process är en viktig policyfråga, vill vi 
betona vikten av att den fastställs av kommunfullmäktige. Ett ytterligare 
skäl för detta är att en ändamålsenlig lokalanskaffningsprocess är en 
grundförutsättning för god ekonomisk hushållning inom detta område. 
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 En revidering och utveckling behöver ske av de interna riktlinjerna, som är 
kopplade till redovisningsreglementet, utifrån gällande normgivning inom 
området. Vi kan konstatera att ett arbete med denna inriktning pågår inom 
kommunledningsförvaltningen, och vår rekommendation i detta samman-
hang är att de reviderade riktlinjerna publiceras i den ekonomihandbok som 
finns på intranätet.  

 Tekniska nämnden behöver säkerställa att investeringsredovisning kring 
korta investeringsprojekt i alla delar uppfyller kraven i det av fullmäktige 
fastställda redovisningsreglementet.  

 Vi vill påtala vikten av att det finns dokumenterade underlag till infor-
mationsärenden kring fastighetsinvesteringsprojekt på tekniska nämndens 
sammanträden, t ex sammanställning i Excel med kommentarer till de olika 
projekten. Vidare bör ställningstagande ske kring uppföljning av nämndens 
samlade investeringsbudget utifrån samma frekvens som sker för drift-
budgeten, samt säkerställande av en rättvisande kontering mellan olika 
investeringsprojekt.  

 De korta investeringsprojekten behöver hanteras och följas upp i besluts-
stödsystemet samt en översyn ske av avskrivnings- och ombudgeterings-
rutinerna. Detta gäller även de korta projekten inom gata och park, som 
ansvarsmässigt ligger under samhällsbyggnadsnämnden.  

 Tekniska nämnden behöver säkerställa att kraftfulla åtgärder vidtas för att 
tillse att förvaltningsgemensamma rutiner snarast utarbetas för slutredo-
visning av investeringsprojekt. Vidare behöver tekniska nämnden i dialog 
med kommunstyrelsen ta ställning till rekommendationen om att höja 
gränsen för slutredovisning av investeringsprojekt. 

 Tekniska nämnden behöver säkerställa att en tillräcklig årlig intern kontroll 
genomförs, som även återredovisas till nämnden senast innan verksamhets-
berättelsen beslutas. Vidare behöver samverkansformerna utvecklas mellan 
byggprojektledargruppen och kommunens centrala upphandlingsenhet, för 
att även säkerställa den interna kontrollen i upphandlingsprocessen. Vi kan 
konstatera att ett sådant arbete redan har påbörjats, utifrån fastställd 
upphandlings- och inköpspolicy.   

 Tekniska nämnden behöver säkerställa att en heltäckande och ändamåls-
enlig delegationsordning inkl återrapporteringsrutiner snarast fastställs.  

Under det senaste decenniet har fastighetsenheten strukturerats om ett antal 
gånger och utredningar har genomförts, men förslagen i dessa har inte genom-
förts. Detta har inneburit att förutsättningarna har saknats för ändamålsenliga 
rutiner, verksamhetsstöd och styrning. En effekt av detta är även att enheten 
under ett antal år fått ett allt sämre resultat i genomförda kundundersökningar, 
vilket är förödande för en intern serviceorganisation.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det för närvarande pågår ett ambitiöst 
utvecklingsarbete inom fastighetsenheten, vilket i sig är positivt. Arbetet berör både 
organisations- och verksamhetsutveckling inkl systemstöd och processkartläggning. 
Det är dock inte den första revisionsrapporten där vi konstaterar att ett utvecklings-
arbete pågår inom enheten, varför det är av synnerlig vikt att tekniska nämnden 
säkerställer ”målgång” i detta arbete inom ramen för den reviderade lokalanskaff-
ningsprocess, som beräknas behandlas under hösten 2013 i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Lokalanskaffningsprocessen är en strategisk process i kommunen, som har bäring 
på god ekonomisk hushållning. Kommunen har fastställt ett regelverk inom detta 
område. I samband med tidigare granskning av investeringsprojekt inkl slutredo-
visningar har konstaterats brister i följsamhet till fastställt regelverk, vilket bl a 
resulterat i ett ökat upplåningsbehov och en högre internhyra för berörda verk-
samheter.  

Mot ovanstående bakgrund har de förtroendevalda revisorerna prioriterat en  
granskning av investeringsprojekt, med tyngdpunkt på fastighetsinvesteringar,   
inom ramen för revisionsplan 2013.   
 
2.2. Revisionsfråga och avgränsning 
Följande revisionsfråga har formulerats: Är tekniska nämndens styrning, 
uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt ändamålsenlig?  

Utifrån revisionsfrågan har följande kontrollmål formulerats: 

 Aktuellt och ändamålsenligt internt regelverk  
 Följsamhet till internt regelverk 
 Uppföljning av investeringsprojekt  
 Slutredovisning av investeringsprojekt  
 Intern kontroll inom området 
 Delegation och dess återrapportering 
 

Granskningsobjekt är tekniska nämnden, men även kommunstyrelsen berörs 
utifrån sitt lednings- och samordningsansvar för en ändamålsenlig  lokalanskaff-
ningsprocess. Revisionskriterier är kommunallagen (god ekonomisk hushållning, 
intern kontroll och delegation) samt internt regelverk i form av redovisningsregle-
mente, fastställd lokalanskaffningsprocess samt reglemente för budgetansvar och 
intern kontroll.  

2.3. Metod och redovisning 
Granskningsmetod är dokumentstudier, genomgång av redovisningsmaterial samt 
intervjuer med verksamhetsansvarig personal. 

Granskningen avgränsas till de kontrollmål som redovisats i delavsnitt 2.2. Vidare 
har vi genomfört fyra övergripande fallstudier i form investeringsprojekten Tumba 
idrottshus, Malmsjö skola/förskola, Riksstenshallen och Rikstens skola (etapp 1). 
Detta för att praktiskt belysa lokalanskaffningsprocessen samt konkret styrning och 
uppföljning av fastighetsinvesteringsprojekt.  

Utifrån formulerade kontrollmål redovisas granskningsresultatet under ett 
sammanhållet avsnitt i rapporten. Vidare finns allmänna avsnitt kring externt        
och internt regelverk samt avslutande kommentarer. I rapportens första avsnitt 
återfinns våra sammanfattande bedömningar och rekommendationer. 



Granskning av investeringsprojekt 

 
Maj 2013 
Botkyrka kommun 4 av 35 
PwC 
 

 

3. Regelverk 
3.1. Kommunallag 
I kommunallagen 8 kap 1 § framgår att kommuner och landsting ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Utifrån att lokalkostnaderna, efter 
personalkostnaderna, är den tyngsta kostnadsposten i kommunens budget är 
lokalanskaffningsprocessen en väsentlig del i förutsättningarna kring god 
ekonomisk hushållning. I prop. 2003/04:105 utvecklas förutsättningarna för god 
ekonomisk hushållning bland annat på följande sätt: ”Kommuner och landsting 
måste för att kunna styra verksamheterna säkerställa processer av betydelse för 
förutsättningarna att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Exempel på områden är verksamhetsplaner, kvalitetspolicy, investeringsplaner, 
lokalförsörjningsplaner, upphandlings- och konkurrenspolicy samt 
kompetensförsörjningsplaner”. 

I kommunallagen 6 kap 33 § till 37 § framgår regler kring vilka ärenden som kan 
delegeras, till vem delegation kan ges samt regler kring återrapportering. I regel-
verket framgår även att om en nämnd med stöd av delegation uppdrar åt en för-
valtningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd att besluta 
istället, s k vidaredelegation.  

Tekniska nämnden har 2011-02-06 fattat beslut om en delegationsordning, med 
rätt till vidaredelegation för förvaltningschefen. Delegationsordningen redovisas i 
sin helhet i bilaga 1.   

3.2. Redovisningsreglemente  
Kommunfullmäktige har fastställt ett redovisningsreglemente, som senast 
reviderades 2010-10-28. Reglementet behandlar regler kring årsredovisning och 
verksamhetsberättelse, delårsrapport, löpande ekonomi- och verksamhets-
uppföljning samt klassificering mellan drift och investering. När det gäller det 
sistnämnda och beloppsgräns o dyl hänvisas i reglementet till kommunens interna 
riktlinjer, daterade 1998-02-18, som anger ett basbelopp (not 1) som generell 
beloppsgräns. De interna riktlinjerna innehåller även definitioner av anläggnings-
tillgångar, anskaffningsvärde, av- och nedskrivning, försäljning och utrangering, 
underhåll och standardhöjande åtgärder samt ny-, till- och ombyggnad.   

I reglementet framgår att investeringsredovisningen ska ge en samlad bild av 
nämndens investeringsverksamhet. Den ska lämna information om pågående och 
färdigställda investeringsprojekt i förhållande till fattade beslut. Redogörelsen ska 
omfatta en totalkalkyl för respektive investeringsprojekt, årets investeringsutgift 
samt en prognos för färdigställandet.  

Av reglementet framgår vidare att avslutade investeringsprojekt över 50 basbelopp1 
ska slutredovisas inom sex månader. Undantag är byggentreprenader, som ska 

                                                             
1 Prisbasbeloppet är 44,5 tkr för 2013, vilket innebär att beloppsgränsen för separat slutredovisning av 
investeringsprojekt ligger på 2 225 tkr.  



Granskning av investeringsprojekt 

 
Maj 2013 
Botkyrka kommun 5 av 35 
PwC 
 

 

slutredovisas inom tolv månader från godkänd slutbesiktning. Slutredovisningen 
ska vidare bifogas närmast därpå följande årsredovisning. 

3.3. Lokalanskaffningsprocess  
Kommunstyrelsen har fastställt ett policydokument 2008-04-07, i form av regler 
för lokalanskaffningsprocessen, som är en beskrivning av processen för anskaffning 
av lokaler och investeringar i fastigheter. Processen är uppdelad i följande skeden: 

 Initierings- och förstudieskede   
 Program- och förprojekteringsskede samt begäran om anslag 
 Byggskede  

Av processbeskrivningen avseende byggskedet framgår att tekniska nämnden har 
ansvar för att behandla en efterkalyl, dvs slutredovisning. I underliggande tjänste-
utlåtande till kommunstyrelsens beslut om lokalanskaffningsprocessen står bland 
annat följande: ”Byggprojekt ska slutredovisas åtta månader efter inflyttning och 
återföljas av en återkoppling med förhyrande förvaltnings kommentarer”.  

Under 2010 gjorde en extern konsult, på formellt uppdrag av fastighetschefen och              
i dialog med kommunledningsförvaltningen, en översyn av lokalanskaffnings-
processen. I konsultrapporten2 konstaterades att kommunens styrdokument inte 
tillämpades i alla delar.  

Styrkorna med nuvarande lokalanskaffningsprocess uppges i konsultrapport             
vara att systemet gjort det möjligt för kommunen att ha höga byggambitioner, 
samarbeta med nyskapande arkitekter och delta i försöksverksamheter. Andra 
styrkor uppges vara att förvaltningarna överlag är mycket intresserade av 
lokalfrågor och är ofta beredda att pröva alternativa lösningar.        

Svagheterna med nuvarande lokalanskaffningsprocess uppges i konsultrapporten 
bland annat vara följande: 

 Ansvaret för lokalfrågor är splittrat på flera händer. Härav följer att 
kommunen inte talar med en röst på hyres-, bostadsrätts- och 
fastighetsmarknaden. Det blir därför svårt för ansvariga tjänstemän att 
skaffa sig kvalificerad överblick över priser, utbud och efterfrågan, 
ackumulera erfarenhet samt bygga upp spetskunnande inom hyres-           
och avtalsrätt. Sammantaget innebär detta att kommunens position på 
marknaden blir svagare än vad den skulle varit om ansvaret varit samlat. 

 Verksamheternas beslutsunderlag har inte alltid tillräcklig stadga. 
Behovsanalyserna kan vara både ytliga och kortsiktiga. Exempelvis beaktar 
förvaltningarna sällan samhällsbyggnadsmässiga förändringar vid sidan av 
det egna ansvarsområdet, vilket kan leda till att trappstegseffekter inte 
beaktas. 

 Förvaltningarnas krav och önskemål på projekten tenderar att eskalera 
under beredningstiden, med följd att kostnadskalkylerna spricker. För 
byggprojekt gäller dessutom att nya önskemål regelmässigt tillkommer 
under genomförandetiden, vilket ytterligare driver upp kostnaderna. De 
mothållande krafterna är svaga. 

                                                             
2 Översyn av lokalförsörjningssystemet, Yngve Andrén Konsult AB, daterad 2010-10-28. 
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 Byggprojektens tidsplaner blir oftast väldigt pressade till följd av att 
färdigställandetiden normalt läggs fast i ett tidigt skede innan alla 
dimensionerande parametrar är klarlagda. Följden blir att utredningstiden 
växer men ofta ändå inte räcker till och att produktionstiden krymper med 
ökad risk för fel, ändringar och kostnadsöverdrag som konsekvens. 

 Det politiska ansvaret för fastighetsaffärer och –förvaltning är fördelat på 
två nämnder, eftersom samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
exploateringsfastigheter och tekniska nämnden för bruksfastigheter.  

Utifrån ovanstående analys lämnades i konsultrapporten förslag till en reviderad 
lokalanskaffningsprocess. Detta förslag lämnades över till kommunlednings-
förvaltning för beredning inför politiskt beslut.   

3.4. Reglemente för budgetansvar och intern 
kontroll 

Kommunfullmäktige fastställde ursprungligen ett reglemente för budgetansvar och 
intern kontroll 1999-04-29. Efter detta har reglementet reviderats vid olika tid-
punkter, senast i februari 2006. Detta bl a med anledning av de förändringar som 
skett avseende attester vid övergången till system för skanning av fakturor. 

I reglementets § 4 framgår bl a att nämnden ansvarar för utformning och utförande 
av den interna kontrollen. Förvaltningschefen ansvarar för att initiativ tas för att 
åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Utformningen av den interna 
kontrollen ska vidare ske utifrån respektive nämnds behov och förutsättningar. I 
den interna kontrollen ingår bland annat att: 

 Fastställa en tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning, som t ex delega-
tionsförteckningar och budgetansvar samt ange i vilken omfattning anmälan 
om utövad delegation ska ske. 

 Utforma nämndens interna ekonomisystem, dvs system och rutiner för 
verksamhetsplanering, budgetering, budgetuppföljning och redovisning 
inom de övergripande riktlinjer för redovisning m m som finns. I detta ingår 
bl a att fastställa och rapportera in internbudget i redovisningssystemet, 
göra regelbundna uppföljningar av ekonomi- och verksamhetsutfall samt att 
göra avstämningar av nämndens tillgångs- och skuldkonton. 

 Göra stickprovskontroller av inköpsverksamheten, lönerapporteringen och 
debiteringsverksamheten. 

 Fastställa rutiner för attest av ekonomiska rutiner. 

 Personalen känner till och följer de lagar och regler som berör deras 
respektive verksamhetsområde.  

Inom ramen för granskning 2013 av reglemente för budgetansvar och intern 
kontroll har vi lyft fram att ett ambitiöst utvecklingsarbete kring den interna 
kontrollen pågår i kommunen, vilket är positivt. Detta bland annat via kommun-
ledningsförvaltningens översyn av reglemente och tillämpningsföreskrifter inom 
området.  

Kommunfullmäktige har 2012-12-13 fastställt en ny upphandlings- och 
inköpspolicy, som även innehåller ett avsnitt kring intern kontroll inom detta 
område. 
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4. Granskningsresultat 
4.1. Aktuellt och ändamålsenligt internt 

regelverk 
Kontrollmål: Aktuellt och ändamålsenligt regelverk i form av 
redovisningsreglemente och lokalanskaffningsprocess.  

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av regelverk samt dess status och 
ändamålsenlighet.  

Kommentarer  

Kommunfullmäktige har fastställt ett redovisningsreglemente, som senast revi-
derades 2010-10-28. Reglementets innehåll behandlades närmare i delavsnitt 3.4.   
I reglementet hänvisas till interna riktlinjer, daterade 1998-02-18, som inte ingår i 
kommunens ekonomihandbok som finns på intranätet. Den normgivning som 
tillkommit sedan detta datum, från Rådet för kommunal redovisning (KRL), 
motiverar en genomgång och uppdatering av de interna riktlinjerna. Inom ramen 
för fallstudien av Tumba idrottshus har vidare problem identifierats kring 
klassificering av vad som är periodiskt underhåll och investering.     

Inom ramen för granskning under 2013 av reglemente för budgetansvar och intern 
kontroll har vi konstaterat att en översyn pågår inom området och att skilda 
reglementen för budgetansvar och intern kontroll har utarbetats. I detta 
sammanhang har vi påtalat att reglerna kring budgetansvar och attester med     
fördel kan infogas i befintligt redovisningsreglemente. Detta för att begränsa              
antal styrdokument inom området.      

I revisionsrapport om strategisk investeringsplanering, daterad 2009-11-15,  
påtalades bland annat behovet av att genomföra en översyn av kommunens 
lokalanskaffningsprocess, som fastställdes av kommunstyrelsen 2008-04-07.  

I delavsnitt 3.3 redovisas utdrag ur en extern konsultrapport från 2010 kring 
översyn av lokalanskaffningsprocessen, som redan då påtalade att omfattande 
svagheter bedömdes finnas i befintlig process. Resultatet i denna konsultrapport 
kan till stor del verifieras inom ramen för denna granskning, det vill säga via 
genomförda intervjuer och fallstudier.    

Vår granskning visar att konsultrapporten inte har behandlats som något formellt 
beslutsärende i tekniska nämnden, utan har hanterats på tjänstemannanivå inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan överlämnats till kommunlednings-
förvaltningen som underlag för politiskt beslut.  

I tidigare revisionsrapport kring slutredovisning av investeringsprojekt, daterad 
2011-01-20, konstaterade vi att i kommunstyrelsens regler för lokalanskaffnings-
processen framgår att slutredovisning ska göras inom åtta månader efter inflytt-
ning, vilket inte överensstämmer med det av kommunfullmäktige antagna 
redovisningsreglementet, där det framgår att slutredovisning ska ske inom               
12 månader efter slutbesiktning. Vi konstaterade vidare att båda besluten vilar på 
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tjänsteutlåtanden, med delvis motstridiga riktlinjer, som upprättats av kommun-
ledningsförvaltningen. Rådande förhållande, med delvis motstridiga riktlinjer i 
olika styrdokument, bedömdes redan då skapa en osäkerhet i organisationen kring 
om vad som gäller kring slutredovisning av investeringsprojekt.  

Utifrån ovanstående rekommenderade vi i revisionsrapporten kommunstyrelsen att 
ändra reglerna i lokalanskaffningsprocessen kring slutredovisning av investerings-
projekt, så att de harmoniserar med reglerna i redovisningsreglementet. I kommun-
styrelsens svar på rapporten 2011-04-11 uppdrogs till kommunledningsförvalt-
ningen att se över reglerna för lokalanskaffningsprocessen. Vi kan konstatera att 
detta uppdrag ännu inte slutförts av kommunledningsförvaltningen, trots att det 
gått mer än två år sedan uppdraget gavs. Detta aktualiserar även frågan kring hur 
kommunstyrelsen följer upp att givna uppdrag blir utförda inom rimlig tid. 

I revisionsrapporten om intern kontroll i byggprocessen, daterad 2012-02-02, som 
även överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande lämnades följande kommen-
tarer kring lokalanskaffningsprocessen:  

”Det pågår ett arbete med att uppdatera och förnya flera av styrdokumenten, 
vilket i sig är positivt. Beslutsunderlag har arbetats fram under 2010 kring nya 
styrdokument inom lokalanskaffning och upphandling, utan att politiska beslut 
ännu tagits i frågorna. Vi vill betona vikten av att dessa styrdokument fastställs 
inom rimlig tid samt att inom beredningsprocessen göra bedömningar och 
avvägningar kring hur skydd mot mutbrott ska beaktas och ytterligare stärkas”.  

Frågan om behovet av revidering av lokalanskaffningsprocessen och nuläget kring 
detta har även tagits upp med kommunledningen på slutrevisionen för både 2010, 
2011 och 2012, utan att någon ”målgång” har skett i frågan.  

Tekniska nämnden har även påtalat behovet av en ändamålsenlig lokalanskaff-
ningsprocess i yttrandet till kommunledningsförvaltningen kring de två senaste 
flerårsplanerna. Det som lyfts fram är att de underlag som finns från nämnder och 
förvaltningar, i många fall inte är tillräckliga för att kunna göra säkra kostnads-
kalkyler. Mot den bakgrunden anser nämnden att en reviderad lokalanskaffnings-
process behöver fastställas i syfte att förbättra arbetsformer kring investeringar. I 
detta sammanhang poängterades ”att det är viktigt med ett snabbt beslut i denna 
fråga”.                                            

Vi bedömer att redovisningsreglementet i huvudsak är aktuellt och ändamålsenligt, 
men att de interna riktlinjerna från 1998 som är kopplade till reglementet inte är 
aktuella i alla delar. Vidare bedömer vi att det kan ifrågasättas om nuvarande 
beloppsgräns för slutredovisning av investeringsprojekt är ändamålsenlig. 

När det gäller lokalanskaffningsprocessen bedöms den inte i alla delar vara aktuell 
och ändamålsenlig. Att en ny lokalanskaffningsprocess ännu inte politiskt 
behandlats av kommunstyrelsen, trots flera påpekanden från revisorerna under de 
senaste åren, bedöms vara anmärkningsvärt. Vi bedömer även att detta menligt 
påverkat grundförutsättningarna för god ekonomisk hushållning i olika investe-
ringsprojekt samt möjligheten för tekniska nämnden att genomföra en meningsfull 
och planlagd intern kontroll av lokalanskaffningsprocessen (delavsnitt 4.5). 
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Denna granskning visar att ett reviderat förslag till lokalanskaffningsprocess finns 
framtaget och planeras att kunna behandlas av kommunstyrelsen under september 
2013, efter ett formellt remissförfarande till tekniska nämnden. Eftersom denna typ 
av process är en viktig policyfråga, vill vi betona vikten av att den fastställs av 
kommunfullmäktige. Ett ytterligare skäl för detta är att en ändamålsenlig 
lokalanskaffningsprocess är en grundförutsättning för god ekonomisk hushållning 
inom detta område. 

Vidare behöver en revidering och utveckling ske av de interna riktlinjerna, som är 
kopplade till redovisningsreglementet, utifrån gällande normgivning inom området. 
Vi kan konstatera att ett arbete med denna inriktning pågår inom kommun-
ledningsförvaltningen, och vår rekommendation i detta sammanhang är att de 
reviderade riktlinjerna publiceras i den ekonomihandbok som finns på intranätet.  

4.2. Följsamhet till internt regelverk 
Kontrollmål: Följsamhet till internt regelverk i form av 
redovisningsreglemente och lokalanskaffningsprocess.   

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av regelverk samt hur det 
praktiskt tillämpas. 

Kommentarer  

Brister i följsamheten till redovisningsreglementet har konstaterats när det gäller 
innehållet i tekniska nämndens investeringsredovisning för korta projekt (3xxx), 
eftersom för dessa redovisas inte totalbudget och totalprognos i verksamhets-
berättelse 2012. När det gäller långa projekt (6xxx) uppfyller dock investerings-
redovisningen reglementets krav (delavsnitt 4.3).  

Följsamheten till redovisningsreglementet är även bristfällig när det gäller slut-
redovisning av investeringsprojekt. Detta gäller främst tidsgräns för slutredovisning 
samt omfattningen av investeringsprojekt som slutredovisas (delavsnitt 4.4). 

I delavsnitt 3.3 redovisas utdrag ur en extern konsultrapport från 2010, som     
redan då påtalade att den av kommunstyrelsen under 2008 fastställda lokal-
anskaffningsprocessen inte tillämpades i alla delar. Detta kan till stor del verifieras 
inom ramen för denna granskning, det vill säga via genomförda intervjuer och 
fallstudier (delavsnitt 4.7). De brister i följsamheten till styrdokumentet gäller bland 
annat tidigt skede inom områdena förstudie, lokalprogram, förprojektering och 
interimshyreskontrakt. Vidare finns motstridiga uppgifter kring tecknande av 
externa hyresavtal, mellan dokumenterad lokalanskaffningsprocess, firma-
teckningsbeslut i kommunstyrelsen och delegationsordning på nämndnivå.    

Vi bedömer att följsamheten till redovisningsreglementet och fastställd lokal-
anskaffningsprocess inte är tillfredsställande i alla delar.  

Tekniska nämnden behöver säkerställa att investeringsredovisning av korta projekt 
och slutredovisning av investeringsprojekt i alla delar uppfyller kraven i det fast-
ställda redovisningsreglementet. Det senare utvecklas närmare i delavsnitt 4.4.            
När det gäller styrdokumentet för lokalanskaffningsprocessen hänvisas till de 
rekommendationer som lämnats i delavsnitt 4.1. 
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4.3. Uppföljning av investeringsprojekt  
Kontrollmål: Ändamålsenlig uppföljning av investeringsprojekt.  

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av budgetuppföljningar under 
2012 samt tekniska nämndens protokoll för samma period.  

Kommentarer  

Protokollförd uppföljning av ekonomin har skett i tekniska nämnden fem gånger 
under 2012, vilket är tre gånger mer än de obligatoriska uppföljningstillfällena. Det 
är dock endast vid de obligatoriska uppföljningarna som investeringsbudgeten 
ingår. Av reglementet för budgetansvar och intern kontroll framgår att det åligger 
nämnden att kontinuerligt hålla sig underrättad om såväl kostnader och intäkter 
som verksamhetens utveckling. Vi kan konstatera att ovanstående rapporterings-
frekvens är tillräcklig för driftbudgeten, men inte för investeringsbudgeten. Detta 
mot bakgrund av att tekniska nämndens omfattande investeringsbudget, som 
utifrån 2012 års nettoutfall var 82,6 %3 av kommunens samlade utfall.      
 
Av lokalanskaffningsprocessen framgår att återkommande information om 
projektstatus ska lämnas till tekniska nämnden. Bedöms det uppkomma 
överskridanden ska detta omgående tas upp i månadsrapporten till tekniska 
nämnden och anmälas i den förhyrande nämnden.  
 
Under 2012 har viss begränsad information lämnats till tekniska nämnden om 
pågående fastighetsinvesteringsprojekt, men den informationen har i mycket liten 
utsträckning varit ekonomiskt inriktad. Vidare har delar av informationen lämnats 
på direkt begäran från ledamöter i tekniska nämnden. Utifrån slutredovisning av 
investeringsprojektet Tumba idrottshus, som behandlades i tekniska nämnden 
2012-12-10, har nämnden tagit ställning till att få uppföljning av fastighetsenhetens 
investeringsprojekt vid varje nämndsammanträde. Vi kan konstatera att en sådan 
muntlig information har lämnats av fastighetschefen på de nämndsammanträden 
som hittills hållits under 2013.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar månadsvis ut uppgifter ur ekonomisysytemet 
för samtliga investeringsprojekt, som antingen är korta projekt (ettåriga och/eller 
förvaltningsspecifika 3xxx) eller långa projekt (fleråriga 6xxx). De långa projekten 
hanteras och följs upp i beslutsstödsystemet Hypergene, där även respektive 
projektledare lägger in prognoser. De korta projekten hanteras inte i besluts-
stödssystemet, vilket ur styrnings- och uppföljningssynpunkt är en brist.  
 
Vidare kan vi konstatera att olika principer tillämpas kring när avskrivning påbörjas 
beroende på om det är ett kort eller långt investeringsprojekt, och även mellan olika 
typer av korta investeringsprojekt tillämpas olika principer, vilket kan ifrågasättas. 
För korta projekt inom gata/park påbörjas avskrivning när projektet startas, vilket 
även gäller vissa projekt inom VA. För övriga korta projekt påbörjas avskrivning i 
slutet av varje verksamhetsår. För långa investeringsprojekt används vidare 
systemet med internränta under byggtiden.  
 
 

                                                             
3 Kommunens totala nettoutgifter för investeringar 2012 var 452,3 mnkr, varav 373,6 mnkr av dessa 
ligger ansvarsmässigt under tekniska nämnden.  
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Med nuvarande rutiner för ombudgetering kan vi konstatera att de korta investe-
ringsprojekten i vissa fall blir problematiska att slutredovisa, eftersom de innehåller 
en blandning av nya och gamla medel, utan någon enhetlig förkalkyl att slutredovisa 
mot.          
 
Det förekommer även att sammanblandning av medel har skett mellan korta 
investeringsprojekt (t ex energisparåtgärder och ventilationsombyggnader) och  
långa investeringsprojekt, samt även gentemot periodiskt underhåll (driftkostnad). 
Vidare kan vi konstatera att det förekommer att investeringsprojekt felaktigt 
klassificeras som korta, vilket gör att de inte följs upp på samma strikta sätt som om 
de klassificerats som långa projekt. Ovanstående problembeskrivning verifieras via 
genomförd fallstudie av investeringsprojektet Tumba idrottshus (delavsnitt 4.7).  
 
Nuvarande hantering har även inneburit att de korta projekten i vissa fall tenderar 
att bli ”budgetregulatorer” i långa projekt, utan att kommunikation skett mellan 
berörda projektansvariga, vilket väckt stor frustration i organisationen. I flera av  
fallstudierna har vi kunnat konstatera omfattande omföringar mellan olika projekt, 
vilket visar på brister i den löpande projektredovisningen. I ett sent skede inför 
bokslut 2012 har förvaltningens centrala ekonomifunktion tvingats genomföra 
omfattande ”rensningar” i projektredovisningen, vilket är oacceptabelt och visar att 
den löpande projektredovisningen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt under 
året.  
 
I bilaga 2 redovisas budget och utfall för ett antal korta projekt t o m 2009 och 2010 
till 2012, som visar att dessa projekt tenderar att bli oändliga med nuvarande 
system med slentrianmässig ombudgetering av överskott. Totalt har dessa projekt 
en omslutning på hela 221,8 mnkr under hela tidsperioden och 114 mnkr under 
2010 till 2012. Utifrån detta kan även ifrågasättas behovet av korta investerings-
projekt i ovanstående omfattning.     
   
Vi bedömer tekniska nämndens uppföljning av investeringsprojekt som bristfällig 
under granskad period. Uppföljningen har dock förbättrats under 2013 genom att 
ett system har införts med muntlig information vid varje nämndsammanträde om 
fastighetsenhetens investeringsprojekt.  

Generella brister finns vidare kring styrning och uppföljning av korta projekt, 
eftersom dessa inte hanteras i beslutsstödsystemet. Vidare kan konstateras att olika 
avskrivningsprinciper används för olika typer av projekt samt att de korta projekten 
slentrianmässigt blir föremål för ombudgering år från år, trots att nya medel årligen 
avsätts för vissa av dessa projekt. Av tekniska nämndens totala investeringsutfall för 
2012 på 373,6 mnkr, uppgick korta projekt till 95,6 mnkr   (25,6 %).  

I detta sammanhang vill vi påtala vikten av att det finns dokumenterade underlag 
till informationsärenden kring fastighetsinvesteringsprojekt på tekniska nämndens 
sammanträden, t ex sammanställning i Excel med kommentarer till de olika 
projekten. Vidare bör ställningstagande ske kring uppföljning av nämndens 
samlade investeringsbudget utifrån samma frekvens som sker för driftbudgeten,   
samt säkerställande av en rättvisande kontering mellan olika projekt.  
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Avslutningsvis behöver de korta investeringsprojekten hanteras och följas upp i 
beslutsstödsystemet samt en översyn ske av avskrivnings- och ombudgeterings-
rutinerna. Detta gäller även de korta projekten inom gata och park, som ansvars-
mässigt ligger under samhällsbyggnadsnämnden.  

4.4. Slutredovisning av investeringsprojekt  
Kontrollmål: Slutredovisning av investeringsprojekt enligt vad som 
stadgas i redovisningsreglementet.  

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av slutredovisningar och 
tekniska nämndens protokoll för 2011 till 2013 (t o m apr). Vidare har uppföljning 
skett kring de synpunkter som lämnades vid tidigare granskning kring slut-
redovisning av strategiska projekt, som gjordes inom 2010 års revisionsplan.  

Kommentarer  

I nedanstående sammanställning redovisas de slutredovisningar som behandlats i 
tekniska nämnden under perioden 2005 till 2013 (t o m april).    
 

 

Av sammanställningen framgår att inga slutredovisningar redovisades i tekniska 
nämnden under perioden 2006 till 2008. Utifrån att detta faktum påtalades av 
revisionen har 67 slutredovisningar behandlats av tekniska nämnden under 2008 
till 2011.  

Vi kan konstatera att under 2012 behandlades endast en slutredovisning av tekniska 
nämnden, vilket var Tumba idrottshus (delavsnitt 4.7). Denna slutredovisning finns 
vidare inte redovisad i kommunens samlade årsredovisning 2012, enligt vad som 
stadgas i redovisningsreglementet.  

Utifrån investeringsprojektet Tumba idrottshus, som karakteriserats av omfattande 
brister i styrning och uppföljning, har slutredovisning av fastighetsinvesteringar 
styrts upp bland annat via att en ny blankett inkl verbala kommentarer utarbetats. 
Hittills under 2013 har 12 investeringsprojekt slutredovisats, varav endast två av 
dessa projekt slutredovisats inom redovisningsreglementets tidsgräns på ett år från 
slutbesiktning. Bland de 10 investeringsprojekt som inte uppfyllde tidsgränsen var 
det äldsta slutbesiktiga projektet från 2010-07-30, vilket visar på den eftersläpning 
som för närvarande finns kring slutredovisning av investeringsprojekt.  
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I tidigare revisionsrapport kring slutredovisning av investeringsprojekt, daterad 
2011-01-20, konstaterade vi att slutredovisning av investeringsprojekt inte i alla 
delar sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån gällande regelverk och utarbetat 
blankettmaterial. Vi konstaterade vidare att investeringsprojekt, över gällande 
beloppsgräns, som genomförs inom VA samt gata/park inte blir föremål för 
slutredovisning. Detta påtalades även vid våra tidigare granskningar av strategiska 
investeringsprojekt 2006 och 2009. I revisionsrapporten över slutredovisningar av 
investeringsprojekt konstaterade vi vidare att tekniska nämnden ännu inte förmått 
att åtgärda detta, vilket redan då bedömdes vara otillfredsställande. I detta 
sammanhang påtalade vi att verksamhetsområdet gata/park ansvarsmässigt ligger 
under samhällsbyggnadsnämnden.  

I ovanstående revisionsrapport rekommenderade vi att kommunstyrelsen ändrar 
reglerna i lokalanskaffningsprocessen kring slutredovisning av investeringsprojekt, 
så att de överensstämmer med reglerna i redovisningsreglementet. I revisions-
rapporten rekommenderade vi även tekniska nämnden att tillskapa förvaltnings-
gemensamma rutiner för slutredovisningar av investeringsprojekt över belopps-
gränserna oavsett om det är investeringar inom fastighet, VA eller gata/park.             
I tekniska nämndens svar på rapporten 2011-04-11 framgick att samhällsbyggnads-
förvaltningen under året skulle utreda förutsättningarna kring förvaltnings-
gemensamma rutiner för slutredovisning av investeringsprojekt. Vi kan konstatera 
att det ännu inte finns några sådana rutiner, vilket inte är förenligt med det av 
fullmäktige fastställda redovisningsreglementet. 

Ovanstående brister har även diskuterats med nämnd- och förvaltningsledning 
inom ramen för granskning av ansvarsutövande för 2010, 2011 och 2012. Dessa  
diskussioner finns även dokumenterade i de årliga PM som överlämnats för 
kännedom till tekniska nämnden.  

Vi kan även konstatera att beloppsgränsen för separat slutredovisning av inves-
teringsprojekt ligger på 50 basbelopp (ca 2,2 mnkr), vilket är lågt för främst 
fastighetsinvesteringar. En höjd beloppsgräns skulle möjliggöra en mer utförlig och 
genomarbetad slutredovisning för större strategiska projekt. När det gäller projekt 
under beloppsgränserna kan dessa slutredovisas inom ramen för årsredovis-ningen.  

Vi bedömer att slutredovisningar inte sker i enlighet med de krav som ställs i 
redovisningsreglementet. Att tekniska nämnden ännu inte åtgärdat denna brist, 
trots flera påpekanden från revisorerna under de senaste åren, bedöms vara 
anmärkningsvärt.  

Vidare bedömer vi att gällande beloppsgräns för separat slutredovisning av 
investeringsprojekt är låg, främst när det gäller fastighetsinvesteringsprojekt.     
Med nuvarande beloppsgräns ska i princip samtliga investeringsprojekt inom 
fastighetsenheten separat slutredovisas till tekniska nämnden, vilket leder till           
en slentrianmässig hantering och risker för eftersläpningar.      

Tekniska nämnden behöver säkerställa att kraftfulla åtgärder vidtas för att tillse     
att förvaltningsgemensamma rutiner snarast utarbetas för slutredovisning av 
investeringsprojekt. Vidare behöver nämnden i dialog med kommunstyrelsen ta 
ställning till rekommendationen om att höja gränsen för slutredovisning av 
investeringsprojekt. 
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4.5. Intern kontroll inom området 
Kontrollmål: Tillräcklig intern kontroll inom området. 

Verifiering har skett via intervjuer och genomgång av planer för intern kontroll 
2010 till 2012 inkl dess återrapportering. 

Kommentarer  

I kommunallagen samt i reglementet för intern kontroll framgår att nämnden 
ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Kommun-
styrelsen har ett ansvar för att det finns ett ändamålsenligt regelverk inom området.  

Av reglementet för budgetansvar och intern kontroll, som redovisades i delavsnitt 
3.4, framgår att i den interna kontrollen ingår bland annat att fastställa en tydlig 
ansvars- och befogenhetsfördelning, som t ex delegationsförteckningar och budget-
ansvar samt ange i vilken omfattning anmälan om utövad delegation ska ske.  

Den planlagda interna kontrollen inom tekniska nämnden för 2010 och 2011 
bedöms sammantaget hanterats enligt kommunens övergripande riktlinjer. Vid 
granskningstillfället var resultatet av den interna kontrollen för 2012 ännu inte 
återredovisad till tekniska nämnden, vilket är en brist.   

När det gäller intern kontroll i byggprocessen vad avser verkställigheten bedöms 
denna i huvudsak som tillräcklig förutom när det gäller delegation, utifrån 
resultatet av tidigare granskning inom området 2012. Inom ramen för granskningen 
konstaterade vi även att den lösning som valts, innebärande att även upphandling 
av entreprenader hanteras av den centrala upphandlingsenheten, också främjar den 
interna kontrollen inom området.  

Granskningen av investeringsprojekt visar dock på att samarbetsformerna mellan 
enskilda projektledare och kommunens centrala upphandlingsenhet behöver 
utvecklas och kvalitetssäkras. Detta framgår av fallstudien kring Rikstens skola,    
där konflikt uppstått kring en av de upphandlingar som upphandlingsenheten 
genomfört och projektledaren därför valt att genomfört resterande upphandlingar i 
projektet självständigt.  

I kommunfullmäktiges upphandlings- och inköpspolicy, som antogs 2012-12-13, 
framgår att alla upphandlingar utöver direktupphandlingsgränsen ska hanteras av 
upphandlingsenheten, vilket uttryckligen även gäller entreprenader. I policyn 
framgår även vilken intern kontroll som ska genomföras inom området, bl a när det 
gäller uppföljning av upphandlingskontrakt/avtal.   

Vi kan konstatera att tekniska nämnden i planer för intern kontroll 2010 till 2012 
har haft olika kontrollaktiviteter kring lokalanskaffningsprocessen. Delar av dessa 
kontroller uppges inte ha kunnat genomföras på grund av att politiskt fastställd 
lokalanskaffningsprocess inte i alla delar följs. Fastighetsenheten uppges inte kunna 
kvalitetssäkra sina rutiner inom området fullt ut innan detta åtgärdas, genom 
fastställande av ny och mer ändamålsenlig process. Vid återrapportering av 
genomförd intern kontroll 2011 lyfte tekniska nämnden upp detta faktum på 
följande i sitt protokoll 2012-03-12: ”Lokalanskaffningsprocessen måste 
kvalitetssäkras. När beslutet är fattat kommer fastighetsenheten se över sina 
rutiner så att detta område kvalitetssäkras”.    
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Vi bedömer att avsaknaden av en fullständig delegationsordning inom tekniska 
nämndens ansvarsområde innebär att en viktig grundförutsättning saknas för den 
interna kontrollen, dvs en tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning. Detta är även 
en de grundförutsättningar inom området som lyfts upp i kommunens reglemente 
för budgetansvar och intern kontroll.  

Vi bedömer vidare att tekniska nämnden inte i alla delar genomfört en tillräcklig 
intern kontroll under granskad period inom området lokalanskaffningsprocessen. 
Detta uppges till viss del bero på att man inväntat att en ny och mer ändamålsenlig 
process ska fastställas, och därför vare sig prioriterat eller genomfört tillräckliga 
kontroller inom detta område. Övrig intern kontroll bedöms vidare i stort vara 
tillräcklig under 2010 och 2011. För 2012 har endast en begränsad intern kontroll 
genomförts, vilket är en brist. Den interna kontroll som genomförts under 2012 har 
inte heller återredovisats i tid till tekniska nämnden, dvs senast innan verksamhets-
berättelsen behandlas.  

Tekniska nämnden behöver säkerställa att en tillräcklig årlig intern kontroll 
genomförs, som även återredovisas till nämnden senast innan verksamhets-
berättelsen beslutas. Vidare behöver samverkansformerna utvecklas mellan 
byggprojektledargruppen och kommunens centrala upphandlingsenhet, för att även 
säkerställa den interna kontrollen i denna process.  Vi kan konstatera att ett sådant 
arbete påbörjats, utifrån politiskt fastställd upphandlings- och inköpspolicy.  

4.6. Delegation och dess återrapportering 
Kontrollmål: Ändamålsenlig delegationsordning och återrappor-
teringsrutiner inom granskat område.  

Verifiering har skett genom intervjuer samt via genomgång av delegationsordning 
samt tekniska nämndens protokoll för 2012. 

Kommentarer  

Av bilaga 1 framgår att tekniska nämndens delegationsordning, som fastställdes 
2011-02-06, endast innehåller tre ärendetyper och vi kan konstatera att ingen av 
dessa har direkt bäring på lokalanskaffningsprocessen.  

Utifrån ovanstående och frekvensen av delegationsbeslut som återrapporteras till 
nämnden, har vi tidigare år rekommenderat en översyn av delegationsordning och 
kvalitetssäkring av rutiner för återrapportering av fattade delegationsbeslut. Inom 
ramen för granskning av ansvarsutövande 2012 konstaterade vi att ett arbete med 
den inriktningen påbörjats, men inte slutförts. Detta trots att tillförordnad 
förvaltningschef informerade tekniska nämnden 2012-05-21 om att ett förslag till 
delegationsordning ”kommer efter sommaren”.   Vi konstaterade vidare att inget 
delegations-beslut har återrapporterats till tekniska nämnden under 2012.   

Nuvarande förhållande är inte acceptabelt, då delegationsordningen är det 
viktigaste instrumentet för att tydliggöra ansvars- och befogenhetsfördelningen 
inom organisationen.  Vikten av en tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning 
betonas även i kommunens reglemente för budgetansvar och intern kontroll.  
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Brister kring delegation har även uppmärksammats i granskning av intern kontroll i 
byggprocessen, inom ramen för 2012 års revisionsplan. Granskningsresultatet finns 
dokumenterat i en revisionsrapport daterad i februari 2012, som överlämnats för 
besvarande till både kommunstyrelsen och tekniska nämnden.   

Utifrån nuvarande fragmentariska delegationsordning bedömer vi att tekniska 
nämnden i saknar en av grundförutsättningarna för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning inom granskat området.   

Tekniska nämnden behöver säkerställa att en heltäckande och ändamålsenlig 
delegationsordning inkl återrapporteringsrutiner snarast fastställs.   

4.7. Fallstudier 
I detta delavsnitt redovisas fyra övergripande fallstudier i form av följande 
investeringsprojekt:  

 Tumba idrottshus 

 Malmsjö skola/förskola 

 Riksstenshallen  

 Rikstens skola (etapp 1)  

När det gäller de två första projekten är dessa slutredovisade till tekniska nämnden. 
Rikstenshallen hade tagits i bruk vid granskningstillfället och ska slutredovisas i 
närtid. Rikstens skola (etapp 1) var vid granskningstillfället i fas för slutbesiktning.   

Tumba idrottshus (projekt 3843) 

I bilaga 3 redovisas ett utdrag ur den slutredovisning av investeringsprojektet som 
behandlats av tekniska nämnden. 

I nedanstående sammanställning framgår projektets ekonomiska redovisning i 
årsredovisning 2010 till 2012 inkl tertialrapporter (belopp i tkr).  

  
Budget 
inkl OB 

Årets 
redov 

Avvik 
budg 

Äskad 
OB 

Totalt 
redov Skede 

År 2010 7 200 3 932 3 268 3 268 3 932 Bygg 
År 2011 11 068 12 279 -1 211 0 16 211 Bygg 
T1 2012 11 068 8 043 3 025 _ 21 400 Klart 
T2 2012 11 068 10 899 169 _ 27 110 Klart 
År 2012 11 068 2 075 8 993 0 18 286 Slutredov 

 

Detta projekt har hanterats som ett kort investeringsprojekt, trots att det initialt 
borde ha klassificeras som ett långt projekt4. I och med detta blir redovisningen 
missvisande, eftersom budget för korta projekt är budget inkl ombudgetering. 
Redovisningen tar inte hänsyn till att kommunfullmäktige under 2011 beviljat ett 
tilläggsanslag på 7,8 mnkr, varför den totala budgeten är 15 mnkr och inte 11,1 mnkr 
som anges i tertialrapporter och årsredovisningar.  

                                                             
4 Detta gäller även ombyggnad av det s k Röda huset till att inrymma socialbidragsenhetens verk-
samhet, där budgeten är 7 mnkr och utfallet i årsredovisning 2012 på 9,9 mnkr (underskott 41 %).   
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Trots det beviljade tilläggsanslaget blev det totala utfallet på projektet 18,3 mnkr, 
dvs ett underskott på 3,3 mnkr (21,9 %).  Huruvida detta resultat är rättvisande kan 
ifrågasättas, eftersom inför årsredovisning 2012 gjordes från detta projekt 
omföringar till andra korta projekt, periodiskt underhåll (driften) samt korrigering 
av kapitalkostnader på totalt 8,9 mnkr, enligt nedanstående sammanställning.  

Omföringar  Belopp i tkr  
Periodiskt underhåll 2 966 
Investeringsprojekt totalt 4 420 
Därav 3808 Energisparåtgärder 2 710 
Därav 3812 Utbyte av larm 828 
Därav 3833 Ventilationsombyggnader 882 

Korrigering av kapitalkostnad 1 465 
Totalt 8 851 

 

Att göra omföringar på 8,9 mnkr, i slutfasen av ett projekt med en totalbudget på    
15 mnkr, är helt oacceptabelt. Innan omföringarna gjordes var alltså 27,1 mnkr 
bokförda på projektet, dvs närmare det dubbla budgetbeloppet. Per 2012-12-31 var 
totalt debiterat på projektet 29,7 mnkr och totalt krediterat 11,4 mnkr, dvs ett 
nettoutfall på 18,3 mnkr. Detta visar på omfattningen av de sammantagna 
omföringarna/rättningarna under hela projekttiden, dvs 2010 till 2012.  

Budgetutfallsprognoserna för investeringsprojektet i avlämnade tertialrapporter 
under 2012 bedöms inte ha varit tillförlitliga. I tertialrapport per april (T1) prog-
nostiserades ett nollresultat, medan motsvarande prognos i tertialrapport per 
augusti (T2) var ett underskott på 0,8 mnkr. Prognosfelet i T1 är 21,9 %, medan 
prognosfelet i T2 är 16,7 %. I detta sammanhang kan konstateras att projektet 
slutbesiktigades redan i maj 2012, vilket innebär att avlämnade utfallsprognoser i 
tertialrapporterna för 2012 visar på ”noll koll”.    

Ovanstående fallstudie visar även på ett tydligt sätt den sammanblandning av medel 
som skett mellan olika projekt, samt mellan investering och periodiskt underhåll. 
Ur styrnings- och uppföljningssynpunkt karaktäriseras detta projekt av mycket 
omfattande brister. Vidare har projektledare bytts under projektets gång. I bilaga 3, 
under rubriken genomförande av projektet, redovisas exempel på brister i projektet.   

Slutredovisningen av detta projekt innebar att tekniska nämnden tog ställning till 
att få uppföljning av fastighetsenhetens investeringsprojekt vid varje nämnd-
sammanträde fr o m 2013. Fastighetsenheten presenterade även i samband med 
slutredovisningen ett antal åtgärdsförslag för att kvalitetssäkra styrning och 
uppföljning av projekt, som närmare kommenteras i avsnitt 5. 

Felaktig internhyra för projektet har även debiterats kultur- och fritidsförvaltningen 
under 2012. Vidare uppges att tekniska nämndens slutredovisning inkl beslut om 
hantering av underskott5 inte kommunicerats med kultur- och fritidsförvaltningen. 
Sammantaget har kommunikationen i projektet mellan fastighetsenheten samt 
kultur- och fritidsförvaltningen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt, utifrån 
verksamhetsdrivande förvaltnings perspektiv.    

                                                             
5 Kultur- och fritidsnämnden får begära tilläggsanslag för att finansiera den ökade internhyran. 
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Malmsjö skola/förskola (projekt 6272) 

Malmsjö skola har tidigare granskats inom ramen för strategiska investerings-
projekt och finns dokumenterat i en separat revisionsrapport daterad i januari 
2010, där följande sammanfattande bedömning gjordes:  

”Vi kan konstatera att projektet Malmsjö skola initialt hade en bristfällig styrning, 
främst när det gällde ambitionsnivå kontra underlag och kostnadsramar. Efter 
att beslutsunderlaget kompletterats och investeringsram beviljats bedöms styr-
ning och uppföljning av projektet hittills varit tillräcklig. Förutom uppföljning i de 
obligatoriska tertialrapporterna har tekniska nämnden under 2009 erhållit sex 
projektuppföljningsrapporter. Uppföljningsrapporterna är skriftliga och 
redovisas som ett anmälningsärende på nämndens sammanträde”.  

Mot bakgrund av detta har vi endast gjort en begränsad uppföljning av investerings-
projektet, utifrån lämnad slutredovisning. I bilaga 4 redovisas ett utdrag ur den 
slutredovisning av investeringsprojektet som behandlats av tekniska nämnden.      
Av slutredovisningen framgår bland annat att projekteringen gjordes med stor 
noggrannhet, genom att använda 3D-teknik. Vidare framgår att projektet upp-
handlades i sju olika delar för att få fler anbudsgivare och därmed ökad konkurrens 
och prispress.  

I och med projektets ekonomiska omfattning har tekniska nämnden krävt att 
löpande på sina sammanträden få en redovisning av projektets status och ekonomi.  

Efter projektets avslut inträffade ett haveri på en av limträbalkarna i skolans 
sporthall. En utredning visade att balkarna var klent konstruerade och behövde 
förstärkas. För att få igång hallen inom rimlig tid har projektet lagt ut kostnader    
för arbetet inom ramen för budgeten. Krav har ställts till både konstruktören och 
entreprenören på ersättning för utlägg. En rättslig prövning kommer att fastställa 
ansvarsfrågan.  

I nedanstående sammanställning framgår projektets ekonomiska redovisning i 
årsredovisning 2006 till 2012 (belopp i tkr).  

  Tot budg Redov Tot redov Totalprog Avvik Skede 
År 2006 2 000 142 142 2 000 _ Förstudie 
År 2007 1 858 372 514 225 000 _ Förstudie 
År 2008 248 000 10 867 11 381 244 000 4 000 Proj 
År 2009 248 000 78 901 90 282 248 000 _ Bygg 

År 2010 248 000 133 780 224 062 243 000 5 000 Bygg 
År 2011 248 000 16 237 240 299 243 000 5 000 Bygg 
År 2012 248 000 6 263 246 562 247 000 1 000 Bygg 

 

Utifrån kommunfullmäktiges slutgiltiga medelsanvisning 2008-10-20 på 248 mnkr 
slutredovisades projektet med ett utfall på 246,5 mnkr, vilket är ett budgetöverskott 
på 1,5 mnkr (0,6 %). De utfallsprognoser som lämnats under byggskedet i projektet 
bedöms i ha varit tillförlitliga, utifrån vår uppföljning av tertialrapporter och 
årsredovisning för 2011 i relation till faktiskt utfall. Denna bedömning görs med 
beaktande av att projektutfallet belastats med 6,9 mnkr för haveri av limträbalkar i 
skolans sporthall, utifrån tidigare beskrivning.    
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Riksstenshallen (projekt 6190) 

I bilaga 5 redovisas ett utdrag ur den statusrapport för investeringsprojektet som 
lämnades av projektledaren 2012-12-21. 

Tekniska nämnden beslutade 2010-12-06 att begära att kommunfullmäktige anslår 
10 mnkr för ombyggnaden av Rikstens sporthall. Av tjänsteutlåtandet till beslutet 
framgår att kostnadsbedömningen för ombyggnaden av sporthallen, om totalt ca 
1 500 kvm BTA, är 10 mnkr i 2010 års prisläge. Det framgår vidare att bedömningen 
är grov och framtagen på ej helt färdigprojekterade handlingar och innan upp-
handling av byggentreprenad gjorts.  

Utifrån planerad tidpunkt för förvärv av mark inkl sporthallsbyggnad beräknades 
byggstart till maj 2011 och färdig hall att tas i bruk senast augusti 2012. De risker 
som lyftes fram kring projektet i tjänsteutlåtandet var följande:   

 Försenad tidpunkt för förvärv av mark/fastighet. 

 Planering och tidplaner för byggande/ändring av allmänna anläggningar, 
flytt av gator, ledningar m m.  

 Dolda fel i samband med rivning och med hänsyn till gammal fuktskada   
som kan medföra ökade kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 om att teckna ett exploateringsavtal 
med Riksten Friluftsstad AB. Inom ramen för detta avtal förvärvades även mark 
inkl sporthallsbyggnaden för 11 mnkr6, enligt köpekontrakt daterat 2011-04-11.           
Av detta kontrakt framgår bland annat att fastigheten överlåts i befintligt och av 
köparen godkänt skick. Besiktning av fastigheten, för kommunens räkning, 
genomfördes 2008-11-28 av WSP m fl avseende bygg, el och VVS. Av köpe-
kontraktet framgår att med anledning av ovanstående avstår köparen från alla 
anspråk på ersättning för eventuella fel och brister i fastigheten, inkl dolda fel.             
Det påtalas vidare att köpeskillingen har bestämts med hänsyn till detta.    

I ett sammanhållet ärende beslutade kommunfullmäktige 2011-04-28 att bevilja 
tekniska nämnden ett investeringsanslag på totalt 170 mnkr för uppförande av 
Rikstens skola (150 mnkr) och ombyggnaden av Rikstens sporthall (20 mnkr). 
Genom detta beslut lades förvärvet av fastigheten på 11 mnkr in i ombyggnads-
projektet, vilket innebär att äskade medel från tekniska nämnden på 10 mnkr 
reducerades till 9 mnkr och alltså understeg upprättad projektkalkyl med 1 mnkr.        

Vi kan konstatera att kommunfullmäktiges beslut, enligt förslag från kommun-
styrelsen, innebar att redan i detta läge var projektet underfinansierat. Det kan   
även ifrågasättas lämpligheten i att lägga in förvärvet i ett byggprojekt, som löpande  
belastas med internränta under byggtiden. Vidare är en del av förvärvet mark,     
som används för skolbyggnaden, och den andra delen av förvärvet är Rikstens-
hallen. Trots detta läggs hela utgiften för markförvärvet på projektet Rikstenshallen, 
vilket dock inte påverkar internhyran i och med att markförvärvet uppges ligga 
utanför hyresberäkningen. Däremot påverkas internhyran felaktigt av internränta 
under byggtiden. 

 

                                                             
6 Fastigheten Riksten 9:2 på ca 22 300 kvm inkl befintlig idrottshall. 
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Olika projektörer och byggledning upphandlades via ramavtalsleverantörer, och 
genom förnyad konkurrensutsättning, under maj och juni 2011. Byggentreprenaden 
upphandlades av projektledaren som en totalentreprenad och gick till Byggteknik i 
Tumba AB. Kontraktssumman uppgick till 11 mnkr.     

I nedanstående sammanställning framgår projektets ekonomiska redovisning i 
årsredovisning 2010 till 2012 inkl tertialrapporter (belopp i tkr).  

  Tot budg Redov Tot redov Totalprog Avvik Skede 
År 2010 20 000 0 0 0 0 _ 
År 2011 20 000 880 880 22 066 -2 066 Bygg 
T1 2012 20 000 12 303 13 183 20 000 0 Bygg 
T2 2012 20 000 24 364 25 244 25 821 -5 821 Bygg 

År 2012 20 000 27 080 27 960 28 841 -8 841 Drift 
 

Utifrån kommunfullmäktiges medelsanvisning för projektet på 20 mnkr blev 
utfallet 28,8 mnkr, dvs ett budgetunderskott på 8,8 mnkr (44,2 %). Detta trots att 
omföringar på totalt 4,4 mnkr har skett från projektet Rikstenshallen till projektet 
Rikstens skola. Omföringen har skett mellan statusrapport per 2012-12-21 och 
årsredovisning 2012. Om dessa omföringar inte gjorts hade projektets utfall varit 
32,3 mnkr, istället för redovisat belopp på 28,8 mnkr.   

Vid granskningstillfället var projektet Rikstenshallen i fas för slutredovisning, 
varför utfallet på 28,8 mnkr får anses vara slutgiltigt. Mot den bakgrunden är det 
noterbart att i senaste statusrapporten 2013-04-03 kring Rikstens skola, framförs  
att i utfallet på detta projekt finns 5,1 mnkr som avser mediedragningar, spill, 
dagvatten, fuktskador och hallens finplanering.  

Utöver detta framhålls att 2,8 mnkr belastar skolprojektet och därför bör flyttas 
tillbaka till idrottshallsprojektet (bilaga 6). Vidare framgår av statusrapporten att 
2,5 mnkr avser utgifter som faktureras Rikstens Friluftstad AB, eftersom de inom 
ramen för exploateringen har grävt sönder ledningsnätet som i sin tur orsakat 
vattenskadorna i hallen (bilaga 5).     

I detta sammanhang vill vi framhålla att om konteringen mellan olika investerings-
projekt inte är konsekvent och delvis styrs av taktiska skäl, så blir inte investerings-
redovisningen på projektnivå rättvisande och inte heller internhyran, mellan som i 
detta fall olika nämnder/förvaltningar. Detta bedömer vi, ur internredovisnings-
synpunkt, vara en allvarlig brist. 

Budgetutfallsprognoserna för investeringsprojektet i avlämnade tertialrapporter 
under 2012 bedöms inte ha varit tillförlitliga. I tertialrapport per april (T1) prog-
nostiserades ett nollresultat, medan motsvarande prognos i tertialrapport per 
augusti (T2) var ett underskott på 5,8 mnkr. Prognosfelet i T1 är 44,2 %, medan 
prognosfelet i T2 är 15,1 %.    

Rikstens skola 

I bilaga 6 redovisas ett utdrag ur den statusrapport för investeringsprojektet som 
lämnades av projektledaren 2013-04-03.  
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Tekniska nämnden beslutade 2010-12-06 att begära att kommunfullmäktige anslår 
140,5 mnkr av reserverade medel för nybyggnaden av Rikstens skola, etapp 17. Detta 
utifrån att redan 9,5 mnkr erhållits för projektering i ettårsplan 2010. Av tjänste-
utlåtandet till beslutet framgår att kostnadsbedömningen för nybyggnation av skola, 
om totalt ca 5 800 kvm BTA, är 150 mnkr i 2010 års prisläge, inkl redan påbörjad 
projektering. Det framgår vidare att bedömningen är grov och framtagen på ej helt 
färdigprojekterade handlingar och innan upphandling av byggentreprenad gjorts.  

Utifrån detaljplan som beräknades vinna laga kraft i början av 2011 samt planerad 
tidpunkt för markförvärv, beräknades byggstart till mars 2011 och inflyttning till 
augusti 2012. De risker som lyftes fram kring projektet i tjänsteutlåtandet var 
försenad tidpunkt för detaljplan och markförvärv, planering och tidplaner för 
byggande/ändring av allmänna anläggningar inkl flytt av gator, ledningar m m.  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 om att teckna ett exploateringsavtal 
med Riksten Friluftsstad AB. Inom detta avtal förvärvades även mark inkl sport-
hallsbyggnaden för 11 mnkr (se not 5), enligt köpekontrakt daterat 2011-04-11.  

I ett sammanhållet ärende beslutade kommunfullmäktige 2011-04-28 att bevilja 
tekniska nämnden ett investeringsanslag på totalt 170 mnkr för uppförande av 
Rikstens skola (150 mnkr) och ombyggnaden av Rikstens sporthall (20 mnkr). 
Detta utifrån att medel avsatts för detta sammantagna projekt i ettårsplan 2011  
med 95 mnkr och i ettårsplan 2012 med ytterligare 75 mnkr.  

Projektet upphandlades i 14 olika delar8, för att få fler anbudsgivare samt därmed 
ökad konkurrens och prispress. De tre första delarna av entreprenaden upphand-
lades via kommunens upphandlingsenhet9, medan projektledaren självständigt 
genomförde efterföljande upphandlingar. Orsaken till detta uppges vara var den 
”interna förtroendekris” som uppstod vid den första upphandlingen (grund-
läggning), då endast två företag lämnade anbud och Svenska RegMaster AB10 
tilldelades upphandlingen utifrån lägsta pris (11 mnkr).  

Ovanstående upphandling genomfördes digitalt i systemet Tensign och båda 
företagen hade angett att de uppfyllt skallkraven i förfrågningsunderlaget, vilket 
innebar att efter översiktlig genomgång var allt ”grönmarkerat” i den digitala 
sammanställning i systemet, som enligt uppgift utgjorde underlag för upphand-
lingsenhetens information till byggprojektledaren och för tilldelningsbeslut.  

Efter att projektledaren begärt och fått tillgång till vinnande anbud och gått igenom 
detta, visade det sig att han bedömde att företaget inte hade angett relevanta 
referenser för denna typ av arbete, vilket innebar att de kunde ha uteslutits i och 
med att samtliga skallkrav inte ansågs var uppfyllda. I detta läge hade tilldelnings-
beslut redan skickats ut och efter avstämning med kommunjuristen framkom att 
tilldelningsbeslut formellt kan återkallas, men av olika skäl valdes inte detta  

                                                             
7 För etapp 2 är ytterligare 100 mnkr anslaget. 
8 Upphandlade delar är grundläggning, stomme, fasad/stomkomplettering, målning, 
golv/plattsättning, el/tele/hiss, säkerhet, rör, luft/styr/spånsug, storkök/kökskyla, finplanering, 
etablering, service och avfallshantering. Att dela upp ett projekt i så många delar ställer stora krav på 
samordning.  
9 Upphandlingsenheten skötte även upphandlingen av projektörer. En av de upphandlade 
projektörerna, inom rör och el,  är ett estniskt företag, Amhold Lt. Det uppstod problem bl a med den 
delen av projekteringen, eftersom detta företag enligt uppgift inte var uppdaterade på det svenska 
regelverket inom området.  
10 Svenska RegMaster AB är ett företag som kommunen tidigare har haft olika juridiska tvister med.  
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alternativ. Svenska RegMaster AB erhöll i och med detta entreprenaden, vilket har 
inneburit juridiska tvister, ökade kostnader i projektet och förskjutningar i 
tidplaner. 

Utifrån den konflikt som uppkom i denna upphandling, finns olika beskrivningar 
mellan projektledare och ansvarig upphandlare kring vad som skett och inte skett i 
detta ärende. Vi nöjer oss dock med att konstatera den konflikt som uppkommit 
innebär att samverkan i dagsläget inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt mellan 
projektledargruppen och upphandlingsenheten, vilket i sig är otillfredsställande.    

Vi kan dock konstateras att utifrån den nya upphandlings- och inköpspolicyn, som 
kommunfullmäktige fastställde 2012-12-13, planeras nyrekrytering av en ny 
entreprenadupphandlare samt framtagande av mallar för den s k AF-delen i 
förfrågningsunderlag kring entreprenadupphandlingar inkl anbudsutvärdering. 
Detta för att få en standardisering och ökad kvalitetssäkring inom området. 

Svenska RegMaster AB har hittills fakturerat kommunen 19,0 mnkr i projektet, 
vilket är 8,0 mnkr (75 %) utöver lämnad anbudsumma. Orsaken till detta uppges i 
huvudsak vara felaktigt och ofullständigt genomförda arbeten11, men även vissa 
brister fanns i projekterade handlingar. I hanteringen av denna tvist har jurist 
anlitats av båda parter, i och med att det funnits både krav och motkrav.  En 
ekonomisk överenskommelse har slutits mellan parterna, vilket kostat kommunen 
7,5 mnkr extra förutom upphandlad nivå på 11 mnkr. Enligt uppgift finns fort-
farande en tvistig faktura 0,5 mnkr som inte slutgiltigt reglerats.  

En likartad problembild har funnits i projektet Tumba idrottshus, där Svenska 
RegMaster AB även varit upphandlad entreprenör. De bristfälligt genomförda 
entreprenadarbetena är enligt uppgift väl dokumenterade i detta projekt, varför 
upphandlingsenhetens bedömning är att denna entreprenör ska kunna uteslutas  
vid kommande upphandlingar.  

Redan 2008-05-09 förlorade kommunen en tvist i länsrätten12 mot Svenska 
RegMaster AB, kring en ramavtalsupphandling där kommunen uteslöt företaget i 
kvalificeringsfasen utifrån kriteriet ”allvarligt fel i yrkesutövningen”. Enligt uppgift 
förlorade kommunen målet eftersom fastighetsenheten inte hade dokumenterat 
företagets bristfälligt genomförda arbeten på ett tillfredsställande sätt. Kommunen 
tvingades i och med detta göra om utvärderingen och företaget erhöll tre ramavtal 
med kommunen (rör, ventilation och bygg). I dagsläget har Svenska RegMaster AB 
inget gällande ramavtal med kommunen.   

Vi kan konstatera att om tidigare bristfälligt utförda arbeten av Svenska RegMaster 
AB hade dokumenterats på ett tillfredställande sätt, så hade kommunen kunnat 
utesluta företaget utifrån ovanstående kriterium i granskade projekt. 

Inom ramen för projektet Rikstens skola anlitade en fristående konsult som gjorde 
en förnyad kostnadsberäkning av investeringsprojektet, som återfinns i bilaga 7. 
Den reviderade kalkylen, daterad 2011-09-12, uppgår till 179,9 mnkr. Enligt uppgift 
från projektledaren fick styrgruppen inte ta ställning till denna nya kalkyl, utan 
muntliga direktiv gavs av tidigare överordnad chef att inte informera styrgruppen. I 
och med detta fick projektledaren ett informellt uppdrag att hantera detta inom  

                                                             
11 Ett exempel som angetts är att golv med köksbrunnar fick gjutas om tre gånger.  
12 Prövningstillstånd lämnades inte. 
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befintlig budgetram. Det finns olika beskrivningar mellan projektledare och tidigare 
chef kring vilka muntliga direktiv som getts eller inte getts i denna fråga. Oaktat 
detta kan vi konstatera den reviderade projektkalkylen skulle ha lyfts upp och 
diskuterats i styrgruppen, för deras ställningstagande kring att eventuellt banta 
projektet alternativt att formellt lyfta upp ärendet för politisk behandling, t ex via   
en begäran om utökad ram i form av ett tilläggsanslag.    

Vi bedömer att ”mörkläggningen” av den reviderade projektkalkylen är anmärk-
ningsvärd och kan även konstatera att hanteringen står i strid med vad som stadgas 
i lokalanskaffningsprocessen, under byggskede, såsom: ”Bedöms uppkomma 
överskridanden ska detta omgående tas upp i månadsrapporten till tekniska 
nämnden och anmälas i den förhyrande nämnden. Tekniska nämnden 
rapporterar till kommunstyrelsen i tertialrapport eller som särskilt ärende”.  

I nedanstående sammanställning framgår projektets ekonomiska redovisning i 
årsredovisning 2010 till 2012 inkl tertialrapporter för 2012 samt senaste 
statusrapport daterad 2013-04-03 (belopp i tkr). 

  Tot budg Redov Tot redov Totalprog Avvik Skede 
År 2010 160 000 3 681 4 124 160 000 0 Proj 
År 2011 150 000 17 260 21 384 15 094 134 906 Bygg 
T1 2012 150 000 30 727 52 111 150 000 0 Bygg 
T2 2012 150 000 58 131 79 515 150 000 0 Bygg 
År 2012 150 000 110 166 131 550 165 000 -15 000 Bygg 
Status 3/4-13 150 000 26 372 157 922 175 000 -25 000 Bygg 

 

Utifrån kommunfullmäktiges medelsanvisning för projektet på 150 mnkr beräknas 
utfallet bli 175 mnkr, dvs ett budgetunderskott på 25 mnkr (16,7 %). I detta utfall 
ligger dock omförda investeringsutgifter som, enligt senast av projektledaren 
upprättad statusrapport, anses tillhöra projektet Rikstenshallen (bilaga 6). Vidare 
har etapp 1 belastats med projekteringskostnader på 11 mnkr, som enligt 
statusrapport avser etapp 2. Detta har enligt uppgift skett för ”att spara pengar”.      
I praktiken innebär detta att de både etapperna flyter ihop, trots att de är separata 
projekt och även ska slutredovisas som sådana.  Utifrån ovanstående problembild  
har diskussioner om tidigareläggning av byggstart i etapp 2 tagits upp i styr-
gruppen, dvs hösten 2013 istället för våren 2014.  

Mot bakgrund av ovanstående, och beskrivningen under Rikstenshallen, kan vi 
konstatera att i tillämpat system med omfattande omföringar är det alltid något 
projekt som blir förlorare, dvs någon projektledare som i slutändan blir sittande 
med ”Svarte Petter”. Utifrån vad som konstaterats under tidigare fallstudier 
innebär även detta att investeringsredovisningen på projektnivå inkl internhyran 
inte blir rättvisande. 

Budgetutfallsprognoserna för investeringsprojektet i avlämnade tertialrapporter 
under 2012 bedöms inte ha varit tillförlitliga, om utfallet blir i enlighet med 
statusrapport 2013-04-03. I både tertialrapport per april (T1) och tertialrapport per 
augusti (T2) lämnas en nollprognos. Prognosfelet i de två tertialrapporterna 2012 
blir 16,7 % i jämförelse med statusrapport och 10 % i jämförelse med årsredovisning 
2012.    
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5. Avslutande kommentarer 
I slutredovisningen av investeringsprojektet Tumba idrottshus, som tekniska 
nämnden behandlade 2012-12-10, kommenterar fastighetsenheten de omfattande 
bristerna i projektet och konstaterar att mer effektivt kunna följa projektens 
ekonomiska utveckling under byggtiden är avgörande för att i möjligaste mån 
undvika liknande brister i framtiden. För att utveckla den projektekonomiska 
hanteringen har därför ett antal rutiner ändrats inom fastighetsenheten, såsom: 

 Uppföljning av investeringsprojekten sker varje månad och redovisas  till 
förvaltningsledningen 

 Fortsatt utbildning av projektledarna i uppföljningssystemet 
 Alltid överföra kalkyl till kommunens kalkylmall för enhetlig 

projektredovisning 
 Uppföljning av ändrings- och tilläggsarbeten för entreprenader i en               

Excel-mall tills byggprojekthanteringssystem har införskaffats 
 Inte acceptera orimliga tidsramar som kan komma att innebära dåligt 

genomförda projekt 
 
Vidare konstaterar fastighetsenheten, i ovan refererade slutredovisning, att 
investeringsprocessen i kommunen behöver ses över så att den tidiga 
uppskattningen av ett byggprojekt kan beslutas med ett så korrekt underlag som 
möjligt i de tidiga skedena. Det konstateras vidare att detta är ett ansvar för såväl 
samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunledningsförvaltningen. 
 
En ytterligare effekt av slutredovisningen av investeringsprojektet Tumba 
idrottshus är att fr o m 2013 får tekniska nämnden en uppföljning av pågående 
investeringar vid varje nämndsammanträde. En utvecklad blankett för slutredo-
visning har även tagits fram med en kortare beskrivning av hur projektet har 
genomförts som därmed kompletterar siffrorna i redovisningen. Detta har närmare 
kommenterats i delavsnitt 4.3. 
 
Under det senaste decenniet har fastighetsenheten strukturerats om ett antal 
gånger och utredningar har genomförts, men förslagen i dessa har inte genom-
förts. Detta har inneburit att förutsättningarna har saknats för ändamålsenliga 
rutiner, verksamhetsstöd och styrning. En effekt av detta är även att enheten 
under ett antal år fått allt sämre resultat i genomförda kundundersökningar, 
vilket är förödande för en intern serviceorganisation.  
 
Vi kan konstatera att det för närvarande pågår ett ambitiöst utvecklingsarbete inom 
fastighetsenheten, vilket i sig är positivt. Arbetet berör både organisations- och 
verksamhetsutveckling inkl systemstöd och processkartläggning. Det är dock inte 
den första revisionsrapporten där vi konstaterar att ett utvecklingsarbete pågår 
inom enheten, varför det är av synnerlig vikt att tekniska nämnden säkerställer 
”målgång” i detta arbete inom ramen för den reviderade lokalanskaffningsprocess, 
som beräknas behandlas under hösten 2013 i kommunstyrelse och kommun-
fullmäktige.  
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Bil 1: Tekniska nämndens 
delegationsordning 
 

 

Våra granskningsnoteringar 

Delegationsordningen innehåller t ex inga ärendegrupper kring upphandling, 
beställarombud, tecknande av entreprenadkontrakt m m.  
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Bil 2: Budget/ utfall för korta projekt t o m 2009 och 2010 till 2012 
 

Projekt- 
nummer 

Projektbenämning 
(belopp i tkr) 

Redov 
tom 2009 

Budg OB 
2010 

Redov 
2010 

Budg OB 
2011 

Redov 
2011 

Budg OB 
2012 

Redov 
2012 

OB 
2013 

Totalt 
redov 

3802 Tillgänglighet 5 922 5 649 2 314 7 335 2 622 4 000 3 266 734 14 124 
3808 Energisparåtgärder 125 3 875 3 785 8 000 4 116 11 884 9 850 2 034 17 876 
3822 Upprustning barn/ungdom 25 269 4 807 4 288 20 519 49 19 993 2 073 17 920 31 679 
3833 Ventilationsombyggnader 40 417 6 567 5 514 5 053 2 438 6 615 6 056 559 54 425 

3844 Köksombyggnader 36 147 25 178 12 106 33 072 21 537 31 535 21 761 9 774 91 551 
3846 Div ombyggnader lokaler 0 7 000 3 002 13 000 2 300 9 000 6 856 2 144 12 158 

 
Totalt  107 880 53 076 31 009 86 979 33 062 73 029 49 862 33 165 221 813 

 

Våra granskningsnoteringar 

Att bedriva ett antal ”korta” investeringsprojekt t o m 2009 samt 2010 till 2012, utan en strukturerad styrning och uppföljning via beslutsstödsystemet, är 
otillfredsställande. Totalt uppgår dessa utvalda projekt under granskad period till så stora belopp som 221,8 mnkr. Av detta är 107, 9 mnkr redovisat t o m 
2009 och 114,0 mnkr under 2010 till 2012. Det finns även indikationer på att vissa av de korta projekten historiskt används som ”budgetregleringsposter” i 
långa projekt, vilket är helt oacceptabelt och inte förenligt med kravet på en rättvisande projektredovisning. Till dessa korta projekt finn även ett antal objekt 
kopplade, vilket ytterligare försvårar styrning och uppföljningen av projekten.  

Under granskningens gång har framkommit att projektet köksombyggnader varit så frikostigt budgeterat att vissa köksombyggnader har skjutits framåt i tid, 
vilket enligt uppgift beror på att verksamhetsdrivande nämnd/förvaltning inte haft utrymme i sin ram för ökad internhyra på grund av dessa ombyggnader. 
Vidare kan vi konstatera att projektet upprustning barn/ungdom har haft en budget inkl ombudgetering (OB) på ca 20 mnkr för både 2011 och 2012. Under 
dessa år har endast 2,1 förbrukats, vilket gör att substansen och relevansen i projektbudgeten starkt kan ifrågasättas.   
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    I nedanstående sammanställning redovisas omslutningen på studerade korta investeringskonton för 2012 (belopp i tkr). 

  

Projektnummer Projektbenämning  Debet Kredit Netto 
3802 Tillgänglighet 5 742 2 476 3 266 
3808 Energisparåtgärder 13 600 3 750 9 850 

3822 Upprustn barn och ungdom 3 050 977 2 073 
3833 Ventilationsombyggnader 6 797 741 6 056 
3844 Köksombyggnader 34 769 13 008 21 761 
3846 Div ombyggnader lokaler 9 914 3 059 6 855 

 
Totalt  73 872 24 011 49861 

 

Av sammanställningen framgår att omfattande omföringar skett på ovanstående projekt, varav vissa av dessa avser justerade kapitalkostnader.           
Omfattande omföringar finns även av olika fakturor, vilket gör att stringensen i konteringen kan ifrågasättas och vilka utgifter som belastat                              
projektet eller inte blir svåra att följa p g a rättelser/omföringar. Vid vår begränsade urvalsmässiga genomgång av bokförda fakturor har vi även                         
hittat felaktigheter, exempelvis köksombyggnad på (0,5 mnkr) som bokförts på projektet diverse ombyggnader lokaler. Detta trots att det av                       
permanent anteckning av förvaltare framgår att dessa fakturor avser köksombyggnad av ett specifikt namngivet objekt.                   

 



Granskning av investeringsprojekt 

 
Maj 2013 
Botkyrka kommun 28 av 35 
PwC 
 

 

Bil 3: Slutredovisning av Tumba 
idrottshus 
Nedan redovisas ett referat av delar av den slutredovisning som behandlats av 
tekniska nämnden  
 
Bakgrund  
 
Kommunfullmäktige beslutade i början av 2010 att bevilja 7,2 mkr för utbyggnad av 
Tumba Idrottshus för att kunna öka läktarkapaciteten, Dnr KS/2009:504. 
 
Projektering för utbyggnaden startades under våren 2010. Två upphandlingar 
genomfördes efter projektering och omprojektering under 2010. Anbuden som kom 
in överskred avsevärt de 7,2 mkr som budgeterats för om- och tillbyggnad. 
 
Efter dessa två avbrutna upphandlingar beslöts att dela upp entreprenaden i fem delar 
och erbjuda entreprenörerna etablering i befintliga lokaler samt att fastighetsenheten 
själva skulle ha hand om samordningen. Ett tredje försök till upphandling av tre delar 
av entreprenaden gjordes mars 2011. Bästa anbudet överskred fortfarande 
budgeterade medel. 
 
Vid de tre upphandlingstillfällen som gick ut var svarsfrekvensen från marknaden 
låg. Vid förfrågningstillfällena inkom endast två svar per tillfälle. Förvaltningen 
bedömde inlämnade anbud som höga i förhållande till andra upphandlade projekt, 
men konstaterade att marknaden svarat lika vid de tre tillfällena. 
 
Vi det tredje upphandlingstillfället inkom endast ett anbud och även det överskred de 
beslutade 7,2 mkr och ett tilläggsbeslut togs i april 2011 på 7,8 mkr, vilket medförde 
att projektet totala ram var 15 mkr. 
 
Genomförandet av byggprojektet 
 
Om- och tillbyggnationen startades i maj 2011 och skulle vara klar i oktober 2011. 
Rivning och pålning för tillbyggnaden hade genomförts som en egen entreprenad för 
att vinna tid. 
 
Den påskyndade projekteringen innebar att det uppkom brister i underlagen för 
entreprenadgenomförandet som medfört tillkommande kostnader. Några av de brister 
som uppdagades under byggnationen var: 
 
 Armeringen i bottenplattan var inte komplett utan fick kompletteras,  
 Stabiliseringsjärnen i vägguppbyggnaden stämde inte överens med arkitektens 

ritning och hamnade i fönsteröppningarna och fick plockas ner och placeras i 
nytt läge. 

 Värmetillförseln till ventilationsaggregatet klarade inte värmekravet och fick 
göras om. 

 De av arkitekten ritade glaspartierna stämde inte med väggkonstruktionen och 
fick demonteras och anpassas till hålen i väggen. 
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 Undertakshöjden överensstämde inte med ventilationens höjd. 
Ventilationsdonen fick demonteras, anpassas och återmonteras. 

 Budgeten för oförutsedda kostnader var dessutom för låg i förhållande till 
projektets storlek. 

 
Genomförandet av byggprojektet kantades av en del problem med, av entreprenören, 
felaktigt genomförda arbeten och kraftiga förseningar i entreprenaden som kunde 
slutbesiktigas först i maj 2012. Det låga vitet i entreprenaden medförde att 
entreprenören hellre tog kostnaden för vite än att slutföra entreprenadarbetena. 
 
I samband med om- och tillbyggnaden utfördes arbeten som innebar förbättringar och 
upprustning av de gamla lokalerna som genom ålder blivit nödvändiga. Dessa arbeten 
är upprustning av ytskikt i anslutande lokaler, ombyggnad av värmecentralen, nya 
element, nya rördragningar och ny utrustning för att effektivisera energianvändningen 
för ventilation och värme i hela hallen. Åtgärder för att förbättra elen med nya 
styrfunktioner har installerats i hela hallen och nya energieffektivare armaturer där ett 
antal även har närvarostyrning. Kostnaden för dessa arbeten hade initialt belastat om- 
och tillbyggnadsprojektet, men har nu korrigerats till rätt kostnadsställe. 
 
Hantering av uppkommet underskott 
 
Det ekonomiska överdrag som projektet redovisar, med 3,3 mnkr, föreslås hanteras i 
enlighet med internhyresmodellen, där kostnaden för objektet motsvaras av 
intäktshyror. Förvaltningen föreslår därför att hyran höjs i motsvarande grad och att 
hyresgästen, i detta fall kultur- och fritidsförvaltningen äskar medel till nya hyran. 
Enligt beräkning blir den nya hyran för lokalen 1 246 000 kr/år. Den hyra som har 
utgått 2012 uppgår till 836 000 kr/år. Denna hyra var dock felaktig och borde uppgått 
till 1 052 000 kr/år.  
 

Våra granskningsnoteringar 

Den entreprenör som refereras till i denna slutredovisning är Svenska RegMaster AB. 
Felaktigt genomförda arbeten och andra brister har kantat detta projekt, vilket  
inneburit att entreprenaddelen i projektet överskred budget med 2,8 mnkr (23,7 %).  
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Bil 4: Slutredovisning av Malmsjö 
skola/förskola 
Nedan redovisas ett referat av den slutredovisning som behandlats av 
tekniska nämnden  
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-20, Dnr KS/2008:352 att bevilja 248 
miljoner kr för ombyggnad av del av befintlig skola samt nyproduktion av ny skoldel 
och sporthall i enlighet med program och kalkyl framtaget vid förprojektering. 
 
Projektering startade med fördjupat programarbete i augusti 2008. För att snabbt  
komma igång med projektet valdes att dela upp projektet i 7 olika entreprenaddelar: 
 
 Grovschakt mark 
 Rivning skolpaviljonger 
 Rivning till byggstomme i de 3 hus som byggdes om 
 Borttransport av förskolan Älvan 
 Ombyggnad och nyproduktion av skoldelar 
 Nyproduktion avförskola 
 Finplanering av mark och lekytor 

 
Detta innebar att vi snabbt kunde komma igång med erforderliga arbeten medans 
projekteringen pågick. Genom att vi delade upp projektet kunde fler entreprenörer 
lämna pris vilket gav en lägre prisbild. 
 
Genomförandet av byggprojektet 

Projekteringen utfördes så att arbetena kunde starta med de förberedande arbetena 
medans byggprojekteringen pågick. Skolprojekteringen utfördes före förskole- 
projekteringen eftersom byggtiden för förskolan var väsentligt kortare. 
 
Först utfördes grovschakt sedan rivning paviljongskolan, samtidigt som en ny 
paviljongskola byggdes vid Hästmossevägen. Därpå följde total invändig rivning                                   
av de skoldelar som skulle byggas om samt rivning tak matsalshuset. Därefter 
påbörjades byggnationen av den nya skolan/sporthallen. Efter ca 1 år startade 
förskolebyggnationen. Slutligen startade finplaneringsarbetet sommaren 2010. 
 
Efter projektets avslut inträffade ett haveri på en av limträbalkarna i sporthallen. 
En utredning visade att balkarna var klent konstruerade och behövde förstärkas. 
För att få igång hallen inom rimlig tid har projektet lagt ut kostnader för arbetet 
inom ramen för budgeten. Krav har ställts till både konstruktören och entreprenören 
på ersättning för utlägg. En rättslig prövning kommer att utvisa vem som blir 
betalningsskyldig.   
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Bil 5: Statusrapport Rikstenshallen 
Nedan redovisas delar av den statusrapport som upprättats av PL 
(projektledaren) 2012-12-21. 
 

 

Våra granskningsnoteringar 

Av statusrapporten framgår att ca 2,5 mnkr avser utgifter som bör faktureras 
Rikstens Friluftstad AB, på grund av kommunens utgifter för återställning av VA inkl 
fuktskador. Enligt uppgift har befintliga ledningar grävts av i samband med 
exploateringen av området, vilket orsakat inläckage och omfattande fuktskador i 
hallen (spill- och dagvatten). Av gällande exploateringsavtal framgår att Riksten 
Friluftsstad AB genomför och bekostar utbyggnad av gator, parker och VA i området, 
som kommunen sedan övertar när de är färdigbyggda. 

Vid upprättandet av statusrapporten var projektets utfallet 33,3 mnkr, vilket kan 
jämföras med 28,8 mnkr som redovisas i årsredovisning 2012. Omföringar har alltså 
skett, mellan dessa två tillfällen, från detta projekt till Riksten skola med sammanlagt 
4,5 mnkr. Projektledaren för Rikstens skola anger i senast upprättad statusrapport 
2013-04-03 att 2,8 mnkr bör flyttas tillbaka till projektet Rikstenshallen (bilaga 6).  

Vidare framgår av statusrapporten att de oförutsedda kostnaderna i projektet uppgår 
till 1,9 mnkr.  
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Bil 6: Statusrapport Rikstens skola 
Nedan redovisas delar av den statusrapport som upprättats av PL 2013-04-03. 
  

 

Våra granskningsnoteringar 

Projektets prognostiserade slutkostnad för etapp 1 är 175 mnkr, vilket är ett 
budgetöverskridande på 25 mnkr (inkl projektering etapp 2 med 11 mnkr). Etapp 2     
i projektet är budgeterat till 100 mnkr.  När det gäller överföringar mellan detta 
projekt och Rikstenshallen hänvisas till våra noteringar i bilaga 5. 



Granskning av investeringsprojekt 

 
Maj 2013 
Botkyrka kommun 35 av 35 
PwC 
 

 

Bil 7: Rev projektbudget Rikstens skola 
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Svar på remiss - Lättlästutredningens betänkande Lättläst 
(KS/2013:579) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-12-09 som sitt yttrande och lämnar det som kommunens svar på 
utredningen Lättlästutredningens betänkande lättläst (SOU 2013:58). 
 
Sammanfattning  
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Lättlästutredningens 
betänkande lättläst (SOU 2013:58). 
 
Lättlästutredningens uppdelning i primära och sekundära målgrupper för 
lättlästa texter finner Botkyrka kommun oerhört olycklig. Utredningen har 
inte tagit tillräcklig hänsyn till de stora behov av lättlästa texter som finns 
hos framför allt personer i svenskundervisning och hos läsovana, som alltså 
tillhör de målgrupper som Lättlästutredningen kallar sekundära. Det ojäm-
förligt största användningsområdet för lättläst litteratur i Botkyrka gäller 
studerande inom Vuxenutbildningen och SFI. Studerande på SFI och andra i 
färd med att tillägna sig det svenska språket behöver stöd i form av välskri-
ven lättläst litteratur. Vi känner stor oro för att dessa gruppers behov inte 
kommer att tillgodoses. 
 
Botkyrka kommun befarar att kompetensen beträffande lättläst, vilket inte är 
något enkelt begrepp, kommer att utarmas så att elever i den sekundära 
gruppen får svårare att få tillgång till bra lättläst litteratur. 
 
Vi vill framhålla betydelsen av att det nya nationella kunskapscentrumet 
som utredningen föreslår får behålla hela den bredd i uppdrag och kompe-
tens som idag finns inom Centrum för Lättäst (CFLL). Det innebär att beho-
ven av utgivning av lättläst litteratur ska tillgodoses för alla de målgrupper 
som utredningen nämner, även de grupper man benämner sekundära. 
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Lättläst handlar inte bara om textens läsbarhet, utan även om hur lärarna 
behandlar texten i klassrummet. Vi vill gärna se en forskningsövergripande 
dialog om betydelsen av lättlästhet och läspedagogik. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2013-12-02 § 116. 
 
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2013-12-10 § 118. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse  
2013-12-09. 
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Kommunledningsförvaltningen 
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Referens Mottagare 
Erik Sahlin 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Remiss - Lättläst (SOU 2013:58) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-12-09 som sitt yttrande och lämnar det som kommunens svar på 
utredningen Lättlästutredningens betänkande lättläst (SOU 2013:58). 
 
Sammanfattning  
Botkyrka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Lättlästutredningens 
betänkande lättläst (SOU 2013:58). 
 
Lättlästutredningens uppdelning i primära och sekundära målgrupper för 
lättlästa texter finner Botkyrka kommun oerhört olycklig. Utredningen har 
inte tagit tillräcklig hänsyn till de stora behov av lättlästa texter som finns 
hos framför allt personer i svenskundervisning och hos läsovana, som alltså 
tillhör de målgrupper som Lättlästutredningen kallar sekundära. Det ojäm-
förligt största användningsområdet för lättläst litteratur i Botkyrka gäller 
studerande inom Vuxenutbildningen och SFI. Studerande på SFI och andra i 
färd med att tillägna sig det svenska språket behöver stöd i form av välskri-
ven lättläst litteratur. Vi känner stor oro för att dessa gruppers behov inte 
kommer att tillgodoses. 
 
Botkyrka kommun befarar att kompetensen beträffande lättläst, vilket inte är 
något enkelt begrepp, kommer att utarmas så att elever i den sekundära 
gruppen får svårare att få tillgång till bra lättläst litteratur. 
 
Vi vill framhålla betydelsen av att det nya nationella kunskapscentrumet 
som utredningen föreslår får behålla hela den bredd i uppdrag och kompe-
tens som idag finns inom Centrum för Lättäst (CFLL). Det innebär att beho-
ven av utgivning av lättläst litteratur ska tillgodoses för alla de målgrupper 
som utredningen nämner, även de grupper man benämner sekundära. 
 
Lättläst handlar inte bara om textens läsbarhet, utan även om hur lärarna 
behandlar texten i klassrummet. Vi vill gärna se en forskningsövergripande 
dialog om betydelsen av lättlästhet och läspedagogik. 
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Ärendet 
Olycklig indelning i primära och sekundära målgrupper 
Lättlästutredningens uppdelning i primära och sekundära målgrupper för 
lättlästa texter finner vi oerhört olycklig. Utredningen har inte tagit tillräck-
lig hänsyn till de stora behov av lättlästa texter som finns hos framför allt 
personer i svenskundervisning och hos läsovana. Vi ser med stor oro på den 
föreslagna inriktningen främst mot vad utredningen benämner som de pri-
mära målgrupperna. 
 
Inom Botkyrka kommuns verksamhet finns stor erfarenhet av att använda 
lättläst litteratur avsedd för vuxna. Det ojämförligt största användningsom-
rådet gäller studerande inom Vuxenutbildningen och SFI och det samarbete 
som byggts upp mellan biblioteket och SFI. Studerande på SFI och andra i 
färd med att tillägna sig svenska språket behöver stöd i form av välskriven 
lättläst litteratur. Det statliga stödet vill utredningen inrikta främst mot de 
allra enklaste textnivåerna, det vill säga texter som till både form och inne-
håll är anpassade med tanke på personer med funktionshinder. De böckerna 
behövs men fungerar mindre bra i andra sammanhang. De kan inte fylla be-
hoven hos personer nyanlända till Sverige som behöver lättlästa texter som 
hjälper dem att bygga upp ordförråd och att skapa en känslomässig anknyt-
ning till det svenska språket. Skönlitteratur spelar här en viktig roll. Det 
finns också ett stort behov av lättläst samhällsinformation och facklitteratur, 
men faktaböcker särskilt riktade mot personer med funktionsnedsättning kan 
inte möta deras behov. I Botkyrka finns en stor samlad erfarenhet av stöd till 
personer i färd med att erövra det svenska språket, av samarbete med SFI, 
av bokcirklar på lättläst svenska och av att på många sätt arbeta för ökad 
läsning och läsförståelse. Tumba bibliotek var 2012 ett av de bibliotek som 
nominerades till Bästa lättlästa bibliotek. Utifrån våra erfarenheter vill vi 
peka på det stora behovet av lättläst litteratur för de målgrupper som Lätt-
lästutredningen kallar sekundära.Vi känner stor oro att dessa gruppers behov 
inte kommer att tillgodoses. 
 
Vi vill framhålla betydelsen av att det nya nationella kunskapscentrum som 
utredningen föreslår får behålla hela den bredd i uppdrag och kompetens 
som idag finns inom Centrum för Lättäst (CFLL). Det innebär att behoven 
av utgivning av lättläst litteratur ska tillgodoses för alla de målgrupper som 
utredningen nämner, även de grupper man benämner sekundära.  
 
I de delar av utredningen som behandlar de primära målgruppernas behov 
stöder vi i stort utredningens förslag. Men utredningen är inte helt och hållet 
på det klara med svårigheterna för bland annat elever med utvecklingsstör-
ning. Man skriver att det tar längre tid för dem att lära, vilket är nog så rik-
tigt, men utredningen bortser från att alla oavsett tiden inte når samma slut-
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mål. Utredningen menar att alla kan lära sig läsa, men det stämmer 
dessvärre inte, utan för denna målgrupp behövs alternativa kommunikat-
ionsformer. Vidare anser Botkyrka kommun att utredningen förmedlar en 
generaliserad syn på hur personer med ADHD fungerar. Om det i första 
hand är den primära målgruppens behov som ska tillgodoses krävs en kun-
skap om likheter och även skillnader mellan dessa människor och deras be-
hov. Därför är förslaget om att inrätta ett brukarråd mycket viktigt. 
 
Att överföra ansvaret till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och 
att där inrätta ett nationellt kunskapscentrum är bra. Inom MTM finns kun-
skap och mångårig erfarenhet som kan stärka lättlästverksamheten. Det är 
också bra att nyhetstidningen 8 sidor finns kvar. 
 
Den kommersiella bokmarknaden inget alternativ 
När det gäller de sekundära målgruppernas behov, läsovana och personer i 
språkinlärning, hänvisar utredningen till den kommersiella bokmarknaden. 
Men utöver CFLL:s egen utgivning på LL-förlaget finns knappast någon ut-
givning av lättläst litteratur för vuxna. Att här tala om att förlita sig på 
marknaden är långt från verkligheten. De förlag på den kommersiella mark-
naden som idag ger ut lättläst litteratur gör det främst för barn och ungdo-
mar. Utredningen påpekar själv att risken är stor att viss litteratur inte kom-
mer att produceras om den inte får statligt stöd. Möjligen kan man när det 
gäller utgivning för barn och unga förlita sig på de kommersiella förlagens 
utgivning men när det gäller lättläst för vuxna finns mycket litet att tillgå. 
Biblioteken ges i den nya bibliotekslagen ett tydligare uppdrag att ägna sär-
skild uppmärksamhet åt prioriterade grupper som personer med funktions-
nedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat mo-
dersmål än svenska. Detta ska ske genom att erbjuda litteratur på olika språk 
och på lättläst svenska. För att klara detta uppdrag krävs att det finns till-
räcklig tillgång på lättlästa böcker för vuxna som har annat modersmål än 
svenska. Om lättlästuppdraget begränsas som utredningen föreslår, kommer 
biblioteken att få svårt att hitta lättlästa medier för vuxna som håller på att 
lära sig svenska. 
 
Vi ser även att en risk finns att förlagen, om de saknar specialistkompetens, 
enbart ser till textens ytstruktur och därmed förenklar och utarmar språket 
vilket andraspråksinläraren inte har någon nytta av på sikt 
 
Ökat behov av lättläst litteratur för läsovana 
Vi vill också peka på behovet av lättläst litteratur för läsovana. Att läsning 
och läsförståelse behöver stärkas i Sverige har uppmärksammats som en 
viktig nationell fråga. En färsk OECD-undersökning (PIAAC) visar att 
drygt 13 % av vuxna svenskar enbart klarar enkla läs- och skrivövningar. I 
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Botkyrka har vi arbetat med att stärka inte minst pojkars läsning i olika pro-
jekt. Även i dessa sammanhang är behovet stort av engagerande, lockande 
litteratur på lätt svenska, både böcker direkt skrivna på lättläst språk och 
omarbetade lättlästa versioner som t ex ”Jag är Zlatan” som fått många 
läsovilliga eller svaga manliga läsare att börja läsa. 
 
Bevara lättlästverksamheten som en sammanhållen enhet 
Vi vill framhålla att det är viktigt att bevara lättlästverksamheten som en 
sammanhållen enhet inom MTM. Inom nuvarande Centrum för Lätt-
läst(CFLL) finns en stor samlad kompetens om de olika målgruppernas be-
hov. För att säkerställa att den kompetensen tillvaratas och att utvecklingen 
av lättläst kan fortsätta är det viktigt att den hålls samman och får möjlighet 
att bevaka forskning och utveckling. 
 
Kompetensfrågor 
Botkyrka kommun vill gärna se en nationell, forskningsövergripande dialog 
om vad som gör en text lättläst. En flerspråkig elev har behov av lättlästa 
texter som är enkla utan att vara urvattnade, annars får hen inte en modell 
för sitt eget språk. När vi ser till Skolverkets kriterier1 för vad som är lättläst 
för eleven innehåller de mycket mer än att texten är enkel till formen. 
Kompetensen att avgöra detta finns hos Centrum för lättläst, och det är 
olyckligt om de inte framöver ska ansvara för textutgivningen för 
flerspråkiga elever. CFLL kan också hålla liv i den kvalitativa diskussionen 
om hur man tillgodoser en kulturell tillgänglighet i texterna. Botkyrka 
kommun befarar att samma kvalitetskrav inte kan ställas på de enskilda 
företagare som nu ska fylla behoven. 
 
I utredningen läser vi:  

”Centret bör även kunna producera litteratur för barn och unga i de primära 
och sekundära målgrupperna om det finns ett behov för en speciell grupp el-
ler att det finns ett behov som inte tillgodoses av den privata marknaden.”  
(vår kurs.) 

Den fråga vi ställer oss är vilken myndighet som tar över ansvaret för att 
identifiera och tillfredsställa detta behov?  

 
Läspedagogik 
I utredningen pekar man på behovet av en medveten läspedagogik. Läs- och 
skrivförmågan utvecklas under hela livet, men PIRLS-undersökningen visar 
att svenska lärare inte ägnar så mycket tid åt att lära eleverna generalisera 
och dra slutsatser, att förutse händelseförlopp och att beskriva texters stil 
och struktur. Enligt forskaren Reichenberg räcker det inte med att själva tex-

                                                           
 
1 Språket på väg – ett bedömningsmaterial för årskurs 7-9 
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ten är tillgänglig, utan läraren behöver utveckla elevernas textförståelse ge-
nom strukturerade samtal. Jämsides med satsningar på lättläst behövs därför 
en medveten läspedagogik i alla årskurser. Antingen målgruppen är primär, 
sekundär eller består av nyanlända handlar det inte enbart om textens läs-
barhet, utan om hur pedagogerna genom sin undervisning kan göra texter 
tillgängliga och lättlästa. Botkyrka kommun förespråkar ett nära samarbete 
mellan det nya kunskapscentret och Nationellt centrum för språk- läs- och 
skrivutveckling, för att få till stånd den nationella dialog vi tidigare nämnde. 
 
 
Mattias Jansson  Anna Asp 
Kommundirektör  Kanslichef 
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Kultur- och fritidsnämnden  
 2013-12-02 DnrKF/2013:208 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
§ 116 
Yttrande över remiss - Lättläst (SOU 2013:58) (KF/2013:208) 

 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Lättlästutredningens betänkande 
Lättläst (SOU 2013:58) för yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande 
och antar det som sitt eget.  
 
Sammanfattning 
Lättlästutredningens uppdelning i primära och sekundära målgrupper för 
lättlästa texter finner vi oerhört olycklig. Utredningen har inte tagit tillräck-
lig hänsyn till de stora behov av lättlästa texter som finns hos framför allt 
personer i svenskundervisning och hos läsovana, som alltså tillhör de mål-
grupper som Lättlästutredningen kallar sekundära. Det ojämförligt största 
användningsområdet för lättläst litteratur i Botkyrka gäller studerande inom 
Vuxenutbildningen och SFI.   
 
Vi vill framhålla betydelsen av att det nya nationella kunskapscentrum som 
utredningen föreslår får behålla hela den bredd i uppdrag och kompetens 
som idag finns inom Centrum för Lättäst (CFLL). Det innebär att behoven 
av utgivning av lättläst litteratur ska tillgodoses för alla de målgrupper som 
utredningen nämner, även de grupper man benämner sekundära. 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen  
2013-11-18 
 

 



   1[5] 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 2013-11-18 Dnr  KF/2013:208 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08-530 615 97 Sms·0708-86 16 69· E-post margareta.berg@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

 Referens Mottagare 
Margareta Berg 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
 
 

Yttrande över Lättlästutredningens betänkande Lättläst 
(SOU 2013:58) 
 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Lättlästutredningens betänkande 
Lättläst (SOU 2013:58) för yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande 
och antar det som sitt eget.  
 
Sammanfattning 
Lättlästutredningens uppdelning i primära och sekundära målgrupper för 
lättlästa texter finner vi oerhört olycklig. Utredningen har inte tagit tillräck-
lig hänsyn till de stora behov av lättlästa texter som finns hos framför allt 
personer i svenskundervisning och hos läsovana, som alltså tillhör de mål-
grupper som Lättlästutredningen kallar sekundära. Det ojämförligt största 
användningsområdet för lättläst litteratur i Botkyrka gäller studerande inom 
Vuxenutbildningen och SFI.  Studerande på SFI och andra i färd med att 
tillägna sig svenska språket behöver stöd i form av välskriven lättläst littera-
tur. Vi känner stor oro för att dessa gruppers behov inte kommer att tillgo-
doses 
 
Vi vill framhålla betydelsen av att det nya nationella kunskapscentrum som 
utredningen föreslår får behålla hela den bredd i uppdrag och kompetens 
som idag finns inom Centrum för Lättäst (CFLL). Det innebär att att beho-
ven av utgivning av lättläst litteratur ska tillgodoses för alla de målgrupper 
som utredningen nämner, även de grupper man benämner sekundära. 
 
Lättlästutredningens förslag  
Regeringen tillsatte 2012 en särskild utredare för att göra en översyn av sta-
tens insatser på området lättläst som ett underlag för prioriteringar och orga-
nisation.  
 
Lättlästutredningen slår fast att staten har ett ansvar för att personer med 
stora lässvårigheter får tillgång till texter som de kan tillägna sig. Staten har 
vidare ett ansvar när det gäller att ge alla tillgång till nyhets- och samhällsin-
formation liksom till läsning och kulturupplevelser. Utredningen har valt att 
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indela målgrupperna för lättläst material i primära respektive sekundära 
målgrupper: 
 
Primära målgrupper för lättlästa texter är enligt utredningen:  
 
• personer med utvecklingsstörning 
• personer med andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan 

i hög grad 
• personer med demenssjukdom 
 
Sekundära målgrupper är:  
 
• personer med enklare former av läs- och skrivsvårigheter 
• personer som invandrat till Sverige och som inte kan svenska på grund-

läggande nivå 
• personer som är mycket läsovana. 
 
Utredningen föreslår att det offentliga stödet främst inriktas mot de primära 
målgrupperna. För de sekundära målgrupperna menar man att det finns för-
lag som tillgodoser deras behov. Här ska staten endast producera material i 
den mån det finns behov som marknaden inte tillgodoser. 
 
Utredningen föreslår vidare att statens insatser för lättläst överförs till Myn-
digheten för tillgängliga medier (MTM) som sedan tidigare tillgodoser bl a 
synskadades behov av talböcker.  Man föreslår att en särskild enhet inrättas 
vid MTM. Detta nationella kunskapscentrum ska ha en tydlig inriktning på 
de primära målgrupperna och deras behov av lättläst material. Enbart vid 
speciella brister ska man tillgodose även de sekundära målgruppernas be-
hov.  
 
Det nationella kunskapscentret för lättläst ska enligt utredningen ansvara för 
att utveckla, anpassa, framställa och distribuera litteratur för personer från 
18 år inom de primära målgrupperna. Centret ska svara för att aktivt öka 
kunskapen och sprida kännedom om lättläst material. Det ska bevaka tek-
nikutvecklingen, arbeta med brukarråd inom de primära målgrupperna, fort-
satt ge ut tidningen 8 sidor, även den tydligare riktad mot de primära mål-
grupperna. Det särskilda uppdraget att främja och öka utbudet av lättlästa 
nyheter och böcker för skolbruk ska upphöra.  
 
Yttrande 
Olycklig indelning i primära och sekundära målgrupper 
Lättlästutredningens uppdelning i primära och sekundära målgrupper för 
lättlästa texter finner vi oerhört olycklig. Utredningen har inte tagit tillräck-
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lig hänsyn till de stora behov av lättlästa texter som finns hos framför allt 
personer i svenskundervisning och hos läsovana. Vi ser med stor oro på den 
föreslagna inriktningen främst mot vad utredningen benämner som de pri-
mära målgrupperna.   
 
Inom Botkyrka kommuns verksamhet finns stor erfarenhet av att använda 
lättläst litteratur avsedd för vuxna. Det ojämförligt största användningsom-
rådet gäller studerande inom Vuxenutbildningen och SFI och det samarbete 
som byggts upp mellan biblioteket och SFI.  Studerande på SFI och andra i 
färd med att tillägna sig svenska språket behöver stöd i form av välskriven 
lättläst litteratur.  
 
Det statliga stödet vill utredningen inrikta främst mot de allra enklaste text-
nivåerna, det vill säga texter som till både form och innehåll är anpassade 
med tanke på personer med funktionshinder. De böckerna behövs men fun-
gerar mindre bra i andra sammanhang. De kan inte fylla behoven hos perso-
ner nyanlända till Sverige som behöver lättlästa texter som hjälper dem att 
bygga upp ordförråd och att skapa en känslomässig anknytning till det 
svenska språket. Skönlitteratur spelar här en viktig roll. Det finns också ett 
stort behov av lättläst samhällsinformation och facklitteratur, men fakta-
böcker särskilt riktade mot personer med funktionsnedsättning kan inte möta 
deras behov. 
 
I Botkyrka finns en stor samlad erfarenhet av stöd till personer i färd med att 
erövra det svenska språket, av samarbete med SFI, av bokcirklar på lättläst 
svenska och av att på många sätt arbeta för ökad läsning och läsförståelse. 
Tumba bibliotek var 2012 ett av de bibliotek som nominerades till Bästa 
lättlästa bibliotek. Utifrån våra erfarenheter vill vi peka på det stora behovet 
av lättläst litteratur för de målgrupper som Lättlästutredningen kallar sekun-
dära. Vi känner stor oro att dessa gruppers behov inte kommer att tillgodo-
ses. Vi vill framhålla betydelsen av att det nya nationella kunskapscentrum 
som utredningen föreslår får behålla hela den bredd i uppdrag och kompe-
tens som idag finns inom Centrum för Lättäst (CFLL). Det innebär att att 
behoven av utgivning av lättläst litteratur ska tillgodoses för alla de mål-
grupper som utredningen nämner, även de grupper man benämner sekun-
dära. 
 
I de delar av utredningen som behandlar de primära målgruppernas behov 
stöder vi utredningens förslag. Att överföra ansvaret till Myndigheten för 
tillgängliga medier (MTM) och att där inrätta ett nationellt kunskapscentrum 
är bra. Inom MTM finns kunskap och mångårig erfarenhet som kan stärka 
lättlästverksamheten. Det är också bra att nyhetstidningen 8 sidor finns kvar. 
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Den kommersiella bokmarknaden inget alternativ 
När det gäller de sekundära målgruppernas behov, läsovana och personer i 
språkinlärning, hänvisar utredningen till den kommersiella bokmarknaden. 
Men utöver CFLL:s egen utgivning på LL-förlaget finns knappast någon ut-
givning av lättläst litteratur för vuxna. Att här tala om att förlita sig på 
marknaden är långt från verkligheten. De förlag på den kommersiella mark-
naden som idag ger ut lättläst litteratur gör det främst för barn och ungdo-
mar. Utredningen påpekar själv att risken är stor att viss litteratur inte kom-
mer att produceras om den inte får statligt stöd. Möjligen kan man när det 
gäller utgivning för barn och unga förlita sig på de kommersiella förlagens 
utgivning men när det gäller lättläst för vuxna finns mycket litet att tillgå.  
 
Biblioteken ges i den nya bibliotekslagen ett tydligare uppdrag att ägna sär-
skild uppmärksamhet åt prioriterade grupper som personer med funktions-
nedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat mo-
dersmål än svenska. Detta ska ske genom att erbjuda litteratur på olika språk 
och på lättläst svenska. För att klara detta uppdrag krävs att det finns till-
räcklig tillgång på lättlästa böcker för vuxna som har annat modersmål än 
svenska. Om lättlästuppdraget begränsas som utredningen föreslår, kommer 
biblioteken att få svårt att hitta lättlästa medier för vuxna som håller på att 
lära sig svenska.  
 
Ökat behov av lättläst litteratur för läsovana 
Vi vill också peka på behovet av lättläst litteratur för läsovana. Att läsning 
och läsförståelse behöver stärkas i Sverige har uppmärksammats som en 
viktig nationell fråga. En färsk OECD-undersökning (PIAAC) visar att 
drygt 13 % av vuxna svenskar enbart klarar enkla läs- och skrivövningar. I 
Botkyrka har vi arbetat med att stärka inte minst pojkars läsning i olika pro-
jekt. Även i dessa sammanhang är behovet stort av engagerande, lockande 
litteratur på lätt svenska, både böcker direkt skrivna på lättläst språk och 
omarbetade lättlästa versioner som t ex ”Jag är Zlatan” som fått många 
läsovilliga eller svaga manliga läsare att börja läsa.  
 
Bevara lättlästverksamheten som en sammanhållen enhet 
Vi vill framhålla att det är viktigt att bevara lättlästverksamheten som en 
sammanhållen enhet inom MTM. Inom nuvarande Centrum för Lättläst 
(CFLL) finns en stor samlad kompetens om de olika målgruppernas behov.  
För att säkerställa att den kompetensen tillvaratas och att utvecklingen av 
lättläst kan fortsätta är det viktigt att den hålls samman och får möjlighet att 
bevaka forskning och utveckling. 
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Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Remiss - Lättläst (SOU 2013:58) KS/2013:579 till december-
nämnden 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt 
yttrande och lämnar detta vidare till kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
Staten ansvarar för att lättläst material finns tillgängligt inom områdena 
samhällsinformation, nyheter och kulturupplevelser.  
Utredningen Lättläst (SOU 2013:58) har haft som syfte att ge regeringen 
underlag för reformer och prioriteringar inom detta område.  
 
Utredningen föreslår att resurserna samlas inom ett nationellt 
kunskapscenter, något som utbildningsförvaltningen ställer sig bakom. 
Målgrupperna för lättläst material har av utredarna delats in i primära och 
sekundära, och där har man valt att lägga högst prioritet på den primära 
gruppen. För den sekundära målgruppen anser man att behoven kan fyllas 
av den privata marknaden. 
 
Utbildningsförvaltningen befarar att kompetensen beträffande lättläst, vilket 
inte är något enkelt begrepp, kommer att förskingras så att elever i den 
sekundära gruppen får svårare att få tillgång till bra lättläst litteratur.  
 
Men lättläst handlar inte bara om textens läsbarnhet, utan om hur lärarna 
behandlar texten i klassrummet. Utbildningsförvaltningen vill gärna se en 
forskningsövergripande dialog om betydelsen av lättlästhet och 
läspedagogik.   
 
Bakgrund 
Många människor behöver, av olika skäl, ha tillgång till lättläst material. 
Det är staten som ansvarar för att alla får texter som de kan tillägna sig, 
såväl nyheter och samhällsinformation som kulturupplevelser. Regeringen 
tillsatte 2012 utredningen Lättläst (SOU 2013:58) som nu är ute på remiss. 
Syftet med utredningen var att ge regeringen ett beslutsunderlag för 
reformer och prioriteringar inom området samt för organiseringen av 



BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE  2[5] 
Utbildningsförvaltningen 

 2013-12-02 Dnr  UF/2013:121 
 

fortsatta statliga insatser. De politikområden som berörs av utredningen är 
kultur-funktionshinder- demokrati- och utbildningspolitik.  
 
Inom utbildningsväsendet går behovet av lättläst material att härleda till 
likvärdighetsmålet, vilket utredningen gör tydligt:  

”De övergripande målen för utbildningen stadgar lika tillgång till utbildning 
och alla elevers rätt till likvärdig utbildning. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-
ningen.” 

 
Vad är lättläst? 
För att kunna tillhandahålla lättlästa texter måste man veta vad det är som 
gör dem lättlästa. Begreppet innebär inte att vi ska skriva klarspråk, förkorta 
eller förklara enstaka ord. I utredningen hänvisar man till Centrum för 
lättläst (CFLL) som fastslagit att den text är lättläst som  
• tar hänsyn till förutsättningar och förkunskaper 
• följer en logisk tanke och tidsföljd 
• använder ett språk med konkreta och vardagliga ord och uttryck  
• har en grafisk form som underlättar för läsaren att ta till sig texten 
 
Det finns mycket annat som vägs in i lättlästbegreppet. Metaforer gör texten 
svårare, medan ett personligt tilltal underlättar. Krångliga ord och uttryck 
ska ges en förklaring eller sättas i ett sådant sammanhang att de blir 
begripliga. Text och bild ska överensstämma, och meningarna ska vara 
enkla med få bisatser. En delvis annan syn på lättlästhet ges av forskaren 
Monica Reichenberg som menar att korta meningar riskerar att inte hänga 
ihop, vilket kan försvåra förståelsen.  
 
Utredningens förslag 
Målgrupper 
Målgrupperna för lättläst material har tidigare varit flytande. Denna 
utredning har därför gjort en indelning i primär och sekundär målgrupp. Till 
den primära målgruppen räknas 
 
• Personer med utvecklingsstörning 
• Personer med funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög 

grad 
• Personer med demenssjukdomar 

 
Den sekundära målgruppen omfattar  
• Personer med enklare former av läs- och skrivsvårigheter 
• Nyanlända immigranter 
• Personer som är mycket läsovana 
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Ännu  en viktig grupp är de flerspråkiga skoleleverna eller barn som håller 
på att lära sig läsa, och denna grupp ökar. Enligt undersökningarna PISA 
och PIRLS har läsförmågan sjunkit hos grundskoleelever i årskurs 4 och 9, 
och särskilt viktig är läsningen för barn som inte har svenska som 
modersmål. Som ytterligare en målgrupp räknar Afasiförbundet de 
”personer som har svenska som andraspråk och som ännu inte har lärt sig 
svenska tillräckligt bra.” Det är framför allt i början av språkinlärningen 
som en immigrant har nytta av lättläst material för att komma igång med att 
läsa på det nya språket.  

 
Utredningen bedömer att statens ansvar för den primära målgruppen är 
mycket omfattande, och att de statliga medlen i första hand ska användas 
för denna grupps behov. För den sekundära målgruppen kan behoven fyllas 
av privata företag, och staten ska endast producera material i den mån det 
finns behov som marknaden inte tillgodoser.  

 
Myndighet 
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska överta de statliga medlen 
för Stiftelsen för lättläst, som ska avvecklas, och de statliga insatserna för 
lättläst ska inrättas som ett nationellt kunskapscentrum inom MTM. Detta 
kunskapscentrum kan starta i januari år 2015.  
 
Kunskapscentrets övergripande uppdrag ska vara att stödja producenter och 
utvecklare av lättläst material, så att det tas fram lättläst skönlitteratur för 
barn och vuxna liksom nyhets- och samhällsinformation. På grund av 
begränsade resurser ska det nationella kunskapscentret i första hand rikta 
insatserna till den primära målgruppen, som är den grupp som idag har 
sämst tillgång till lättläst material. Detta kan leda till att de privata förlagens 
utgivning av lättlästa böcker ökar. Med stöd av ett vetenskapligt råd ska 
centret utforma nationella riktlinjer och sammanställa och sprida relevant 
forskning. För de primära målgrupperna ska ett brukarråd inrättas. Bland 
myndighetens övriga uppdrag ska ingå att ge ut nyhetstidningen 8 sidor, 
samt att bevaka den teknikutveckling som underlättar kommunikation. 
Tidigare fanns ett särskilt uppdrag riktat till utbildningsväsendet, nämligen 
att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk, men 
detta är tänkt att upphöra.  
 
Utredningen räknar inte med att några ökade kostnader för staten ska uppstå 
genom förändringen. Däremot kan det bli minskade intäkter för nyheter och 
litteratur om eller när de privata aktörerna ökar sina marknadsandelar.  
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Utbildningsförvaltningens bedömning  
Fördelen med att samla resurserna inom en myndighet är att en helhetssyn 
blir möjlig. Det nationella kunskapscentret blir på sikt den institution dit 
alla kan vända sig i frågor som rör lättläst.  

 
Den primära målgruppen 
Förslaget innebär en förbättring för den primära målgruppen, till vilken 
kunskapscentrets insatser främst ska riktas. Ändå tycks utredningen inte helt 
och hållet på det klara med svårigheterna för bland annat elever med 
utvecklingsstörning. Man skriver att det tar längre tid för dem att lära, vilket 
är nog så riktigt, men utredningen bortser från att alla oavsett tiden inte når 
samma slutmål. Utredningen menar att alla kan lära sig läsa, men det 
stämmer dessvärre inte, utan för denna målgrupp behövs alternativa 
kommunikationsformer. Vidare anser förvaltningen att utredningen 
förmedlar en generaliserad syn på hur personer med ADHD fungerar. Om 
det i första hand är den primära målgruppens behov som ska tillgodoses 
krävs en kunskap om likheter och även skillnader mellan dessa människor 
och deras behov. Därför är förslaget om att inrätta ett brukarråd mycket 
viktigt.  

 
Den sekundära målgruppen 
När det gäller barn och ungdom i den sekundära gruppen eller övriga 
målgrupper ser utbildningsförvaltningen att förslaget kan leda till en 
försämring. Trots att utredningen framhåller att flerspråkiga elever är en 
viktig och ökande målgrupp låter man sig nöja med att privata förlag ska 
tillgodose deras behov. Risken finns då att förlagen, om de saknar 
specialistkompetens, enbart ser till textens ytstruktur och därmed förenklar 
och utarmar språket vilket andraspråksinläraren inte har någon nytta av på 
sikt.  
 
Kompetensfrågor 
Utbildningsförvaltningen vill gärna se en nationell, forskningsövergripande 
dialog om vad som gör en text lättläst. En flerspråkig elev har behov av 
lättlästa texter som är enkla utan att vara urvattnade, annars får hen inte en 
modell för sitt eget språk. När vi ser till Skolverkets kriterier1 för vad som 
är lättläst för eleven innehåller de mycket mer än att texten är enkel till 
formen. Kompetensen att avgöra detta finns hos Centrum för lättläst, och 
det är olyckligt om de inte framöver ska ansvara för textutgivningen för 
flerspråkiga elever. CFLL kan också hålla liv i den kvalitativa diskussionen 
om hur man tillgodoser en kulturell tillgänglighet i texterna. 

                                                           
 
1 Språket på väg – ett bedömningsmaterial för årskurs 7-9 
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Utbildningsförvaltningen befarar att samma kvalitetskrav inte kan ställas på 
de enskilda företagare som nu ska fylla behoven.   
 
I utredningen läser vi:  

”Centret bör även kunna producera litteratur för barn och unga i de primära 
och sekundära målgrupperna om det finns ett behov för en speciell grupp el-
ler att det finns ett behov som inte tillgodoses av den privata marknaden.”  
(vår kurs.) 

Den fråga vi ställer oss är vilken myndighet som tar över ansvaret för att 
identifiera och tillfredsställa detta behov?  

 
Läspedagogik 
I utredningen pekar man på behovet av en medveten läspedagogik. Läs- och 
skrivförmågan utvecklas under hela livet, men PIRLS-undersökningen visar 
att svenska lärare inte ägnar så mycket tid åt att lära eleverna generalisera 
och dra slutsatser, att förutse händelseförlopp och att beskriva texters stil 
och struktur. Enligt forskaren Reichenberg räcker det inte med att själva 
texten är tillgänglig, utan läraren behöver utveckla elevernas textförståelse 
genom strukturerade samtal. Jämsides med satsningar på lättläst behövs 
därför en medveten läspedagogik i alla årskurser. Antingen målgruppen är 
primär, sekundär eller består av nyanlända handlar det inte enbart om 
textens läsbarhet, utan om hur pedagogerna genom sin undervisning kan 
göra texter tillgängliga och lättlästa. Utbildningsförvaltningen i Botkyrka 
förespråkar ett nära samarbete mellan det nya kunskapscentret och 
Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling, för att få till stånd 
den nationella dialog vi tidigare nämnde.  

 
 
 
 

 
 
 
Kerstin Andersson 
t f förvaltningschef 
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Sammanfattning 

Utredningens uppdrag 

Regeringen beslutade den 25 oktober 2012 att tillsätta en särskild 
utredare för att göra en översyn av statens insatser på området 
lättläst (dir. 2012:109). Syftet är att ge ett beslutsunderlag till 
regeringen för eventuella reformer och prioriteringar. Det över-
gripande uppdraget för utredaren är att föreslå hur statens insatser 
för lättläst ska organiseras. 

Utgångspunkter för lättläst 

Flera politikområden behandlar frågor som berör området lättläst. 
De politikområden som utredningen bedömer har mål som utgör 
en grundval för statens insatser är kulturpolitiken, funktions-
hinderspolitiken, demokratipolitiken och utbildningspolitiken. 

Alla ska kunna delta i kulturlivet, vilket innebär att personer 
med funktionsnedsättning ska uppmärksammas i alla regerings-
initiativ på kulturområdet. Målen för funktionshinderspolitiken är en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utfor-
mas så att människor med funktionsnedsättning blir delaktiga i 
samhällslivet och får jämlika levnadsvillkor. För att nå målen ska 
arbetet undanröja hinder för full delaktighet, förebygga och 
bekämpa diskriminering, samt ge alla med funktionsnedsättning 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Demo-
kratipolitiken omfattar frågor om medborgarnas inflytande och 
delaktighet i samhället, demokrati och allmänna val samt utveckling 
av demokratin. Demokratin stärks av att människor har makt över 
sitt eget liv och sina möjligheter att påverka. De övergripande 
målen för utbildningen stadgar lika tillgång till utbildning och alla 
elevers rätt till en likvärdig utbildning. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 
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ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förut-
sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utredningen beskriver några forskare som har studerat läs-
förmåga, vägar till läsförståelse m.m. Läs- och skrivförmåga är ett 
vidare begrepp än läs- och skrivkunnighet och ju mer en person 
läser desto mer utvecklas läsförmågan. Lättlästa texter behövs, men 
det är viktigt att definiera vad som avses med en lättläst text. Det 
finns ett antal grupper med behov av att få texter anpassade till sina 
förutsättningar, men grupperna är sällan homogena. Olika typer av 
lässvårigheter som dyslexi, arbetsminnesproblem eller läsovana 
kräver olika typer av strategier för att förenkla en text.  

I utredningen redovisar vi olika beskrivningar av vad lättläst 
anses vara och ger några exempel. Enligt Centrum för lättläst 
(CFLL) kännetecknas en lättläst text av att den tar hänsyn till 
läsarens förutsättningar och förkunskaper, följer en logisk tanke 
och tidsföljd, språket har konkreta och vardagliga ord och uttryck 
och att den grafiska formen underlättar för läsaren att ta till sig texten.  

Historiken kring framväxten av lättläst beskrivs i ett avsnitt. 
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation startade sin verksamhet 
1987 med uppgiften att äga och ge ut en nyhetstidning för begåv-
ningshandikappade. Ganska snart efter att stiftelsen bildats ansåg 
regeringen att det var lämpligt att föra över bokutgivningen av 
lättlästa böcker, som tidigare hanterats av SÖ, till samma stiftelse.  

Målgrupper för lättläst 

De målgrupper som lättlästa texter och material är tänkta att vända sig 
till finns inte tydligt definierade och har varierat under åren. Enligt 
Kulturdepartementets riktlinjer för CFLL ska personer med utveck-
lingsstörning och vissa andra grupper med lässvårigheter tillgodoses 
med nyhetsinformation och litteratur. De målgrupper som omfattas 
av lättläst material av de olika aktörerna är oftast: personer med 
funktionsnedsättningar, barn som håller på att lära sig läsa, personer 
med motoriska eller perceptuella svårigheter och invandrare som lär 
sig svenska. Personer som behöver lättläst är ofta inte de som själva 
efterfrågar lättläst material. I stället är det personer i deras närhet som 
fungerar som så kallade förmedlare och som uppmärksammar dem på 
att det finns anpassat material. Förmedlare är t.ex. föräldrar, lärare i 
förskola, skola och vuxenutbildning, bibliotekarier, läsombud, 
personal inom vården och intresseorganisationer.  
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Aktörer inom lättläst 

I utredningens uppdrag ingår att identifiera och beskriva relevanta 
aktörer inom olika sektorer, som skulle kunna bidra till arbetet för 
lättläst. Aktörerna har delats in i de som är offentliga, det civila 
samhället och de som är kommersiella. Vi har även studerat lättläst 
i några andra länder. 

Förutom CFLL har inga andra statliga stiftelser eller myndig-
heter något uppdrag som gäller produktion av lättlästa nyheter eller 
lättläst litteratur. Flera myndigheter har dock uppdrag utifrån 
funktionshinderspolitiken eller kultur- och språkpolitikens mål om 
lättillgänglig information och allas rätt till att utveckla och tillägna 
sig det svenska språket. Inom utbildningspolitiken ska under-
visningen bidra till att alla elever utvecklar sin läsförmåga och sitt 
intresse för att läsa och skriva. Utredningen beskriver statliga och 
kommunala aktörer och de delar av deras verksamheter som berör 
lättlästområdet. De aktörer som beskrivs är bl.a. CFLL, Myndig-
heten för tillgängliga medier (MTM), Statens kulturråd, Språk-
rådet, Sveriges Radio, Statens skolverk och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. När det gäller det civila samhället beskrivs intres-
seorganisationer, folkhögskolor, studieförbund och kampanjen 
Digidel. De kommersiella aktörer som beskrivs är nyhetstidningar, 
bokförlag, språk- och webbrådgivare och de som producerar digi-
tala lärverktyg.  

CFLL är en föregångare i arbetet med lättlästa texter på 
internationell nivå. Utredningen beskriver också hur man arbetar 
med lättläst i några andra länder, t.ex. Finland och Norge.  

Behov av offentligt stöd för lättläst 

Staten har ett ansvar för att alla med stora svårigheter att läsa får 
texter som de kan tillägna sig. Staten har även ett ansvar när det 
gäller möjligheten till inflytande och demokrati, bl.a. genom lättläst 
nyhets- och samhällsinformation och att alla kan få tillgång till 
läsning och kulturupplevelser. Utredningen anser att de statliga 
medel som tilldelas för lättlästa nyheter och litteratur bör fortsatt 
användas för detta ändamål men även kunna utnyttjas för andra 
medier.  

De medel som avsätts för lättläst bör i första hand användas till 
dem som har de största behoven, där graden av lässvårigheter är 
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störst och gruppens storlek bidrar till att kommersiella drivkrafter 
saknas för att tillgodose deras behov. Utredningen har valt att peka 
ut primära och sekundära målgrupper. De primära målgrupperna är: 

 Personer med utvecklingsstörning. 

 Personer med andra funktionsnedsättningar som påverkar 
läsförmågan i hög grad. 

 Personer med demenssjukdom. 

De sekundära målgrupperna är: 

 Personer med enklare former av läs- och skrivsvårigheter. 

 Personer som nyligen invandrat till Sverige och som inte kan 
svenska på grundläggande nivå. 

 Personer som är mycket läsovana. 

Utredningen anser att statens ansvar för de primära målgruppernas 
behov av lättläst material, både litteratur och nyhetsinformation är 
mer omfattande. Det gäller tillgången till olika slags lättläst mate-
rial, medier och uttryckssätt. De statliga medlen ska i första hand 
öka de primära målgruppernas tillgänglighet och användas för deras 
behov. För de sekundära målgrupperna finns fler privata företag 
som tillgodoser deras behov. Här ska staten endast producera 
material i den mån det finns ett behov som marknaden inte 
tillgodoser. Utredningen vill även peka på de statliga myndig-
heternas uppdrag att ge samhällsinformation och att det bör följas 
upp på ett tydligare sätt. 

Utredningens förslag 

Det offentliga stödet bör främst inriktas på ett nationellt kunskaps-
centrum och nyhetsinformation, samhällsinformation och litteratur 
för de primära målgrupperna.  

Statens insatser för lättläst överförs till MTM 

Utredningen föreslår att statens stöd till Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur ska avvecklas och medlen och 
verksamheten överförs till MTM. Kravet på tillgänglighet i språk 
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och kommunikation för personer med funktionsnedsättning och 
uppdraget om lättläst måste tydliggöras. Insatserna för lättläst ska 
avgränsas när det gäller målgrupper och i förhållande till andra 
texter som är lätta att läsa eller klarspråk. Syftet med insatserna för 
lättläst ska vara att: 

 ge information till de primära målgrupperna om vad man som 
medborgare behöver känna till för att kunna ingå i och bidra till 
ett demokratiskt samhälle,  

 ge tillgång till och sprida kultur för att ge möjlighet till att på ett 
djupare sätt vara delaktig i och få förståelse för samhället, och  

 utveckla tilltron till det egna språket för att kunna kommunicera 
och utveckla den egna identiteten. 

Nationellt kunskapscentrum 

Statens insatser för lättläst ska inrättas som ett nationellt kunskaps-
centrum inom MTM. Tolkningen av lättläst ska utgå från ett vidgat 
textbegrepp och även gälla olika slags kommunikation. Uppdraget 
ska vara övergripande, kunskapsinriktat och stödjande för alla som 
producerar och utvecklar lättläst material av olika slag. Det innebär 
att ansvarsområdet vidgas till att bli en tillgång för dem som är 
verksamma inom lättläst. Det nationella kunskapscentret ska 
utforma gemensamma nationella riktlinjer för lättläst och sam-
arbeta med aktörerna inom lättlästområdet nationellt och inter-
nationellt. Centret ska sammanställa och sprida relevant forskning om 
läsande m.m. och som stöd för detta inrätta ett vetenskapligt råd.  

Målgrupper 

På ett övergripande plan ska kunskapscentrets arbete riktas mot alla 
som behöver lättläst men alltid i första hand mot de primära 
målgrupperna. När det gäller produktion av material bör det alltid 
först noga övervägas om det inte finns andra utförare på marknaden 
som tillgodoser behoven. De begränsade resurserna måste i första 
hand riktas till dem som bäst behöver dem. Om även andra grupper 
vill använda materialet ska det naturligtvis inte finnas några hinder för 
detta. Produktionen ska utgå från de definierade målgruppernas behov 
medan det ska vara öppet för vem som helst att köpa produkterna.  
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Information och marknadsföring av lättläst 

Det nationella kunskapscentret för lättläst ska aktivt öka kunska-
pen och sprida kännedom om lättläst material till målgrupperna 
och förmedlarna, bl.a. genom en databas för allt lättläst material.  

Brukarråd 

Det är viktigt att brukarna/användarna av olika lättlästa produkter 
får komma till tals och föra fram sina idéer om kommande pro-
duktioner och initiativ. Utredningen föreslår därför att ett brukar-
råd inrättas för kontakter med de primära målgrupperna och deras 
intresseorganisationer inom kunskapscentret.  

Bevaka teknikutvecklingen 

Ny teknik för att underlätta kommunikation och läsande för 
personer med funktionshinder utvecklas oavbrutet. Det nationella 
kunskapscentret bör aktivt bevaka, följa och använda den teknik-
utveckling som berör lättläst i olika former. De yrkesgrupper som 
arbetar med teknikutveckling behöver uppmärksammas på mål-
grupperna för lättlästs behov och möjligheter. 

Lättläst nyhetsinformation 

För personer med utvecklingsstörning eller annan funktions-
nedsättning som vill ha en lättläst nyhetstidning finns inget 
alternativ till 8 SIDOR. Det nationella kunskapscentret för lättläst 
ska därför fortsatt ge ut tidningen 8 SIDOR. MTM:s general-
direktör ska utse en oberoende chefredaktör för tidningen. Tidningen 
bör i högre grad än i dag inriktas mot de som läser på nivå 1 och 2.  

Lättläst litteratur 

Det nationella kunskapscentret för lättläst ska ansvara för att 
utveckla, anpassa, framställa och distribuera litteratur i den 
utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella 
marknaden. Den litteratur som det nationella kunskapscentret för 



SOU 2013:58 Sammanfattning 
 
 

19 

lättläst producerar ska främst inriktas mot vuxna inom de primära 
målgrupperna. För barn och unga produceras lättläst litteratur av 
flera privata förlag. Centret bör även kunna producera litteratur för 
barn och unga i de primära och de sekundära målgrupperna om det 
finns ett behov för en speciell grupp eller att det finns ett behov 
som inte tillgodoses av den privata marknaden. 

Lättläst-tjänsten avknoppas 

Lättläst-tjänsten fungerar likt en fristående konsultverksamhet men 
får anses ha vissa konkurrensfördelar gentemot andra privata 
språkkonsultföretag genom att vara knuten till CFLL. Utredningen 
anser att Lättläst-tjänsten ska avknoppas till en privat verksamhet 
och fungera på samma villkor som andra språkkonsulter.  

Lättläst i skolan 

Det särskilda uppdraget om att främja och öka utbudet av lättlästa 
nyheter och böcker för skolbruk ska enligt utredningens förslag 
upphöra. Kravet att minst 2 mnkr ska användas för att främja och 
öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk i sam-
verkan med berörda aktörer ska upphöra.  

Samhällsinformation 

Det bör finnas ett tydligt uppföljningsansvar för kvaliteten på den 
befintliga samhällsinformationen om det ska anses vara tillgänglig 
för personer med funktionsnedsättning. Handisam är den 
myndighet som ansvarar för uppföljningen av funktionshinders-
politiken och därför mest lämpad att följa upp och utvärdera 
kvaliteten på olika myndigheters lättlästa samhällsinformation. 

Genomförande 

Förslaget till tidplan innebär att kunskapscentret för lättläst kan 
starta den 1 januari 2015. Hela eller delar av styrelsen för stiftelsen 
bör kvarstå fram till dess för att säkerställa kontinuitet i 
verksamheten. Även direktören för CFLL bör få en anställning 
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som chef för det nationella kunskapscentret för lättläst. Detta 
tillvägagångssätt bör underlätta och säkerställa överföringen av 
verksamheten till MTM. En överföring av verksamheten innebär 
för personalens del en verksamhetsövergång enligt lagen om 
anställningsskydd. Personal hos CFLL överförs till MTM med 
oförändrade anställningsvillkor. När verksamhet ska överföras från 
en stiftelse till en statlig myndighet behöver ett särskilt inkråms-
avtal upprättas om vad som ska överlåtas.  

Kostnadsberäkningar och andra konsekvensanalyser 

Utredningens huvudförslag är att verksamheten inom CFLL 
överförs till MTM. Det innebär även att de medel som avsatts för 
CFLL ska överföras till MTM. Förslaget ska inte medföra några 
ökade kostnader för staten. På längre sikt kan dock intäkterna 
riskera att minska för nyhetstidningen och litteratur om/när den 
privata marknaden ökar sina marknadsandelar. En sammanslagning 
medför kostnader för avveckling och ny organisation. Dessa får tas 
från de samordningsfördelar som uppstår vid sammanslagningen. 
På längre sikt kan en sammanslagning innebära vissa besparingar. 
De eventuella besparingarna bör användas till att utveckla det nya 
nationella kunskapscentret för lättläst.  

Då de statliga resurserna för lättläst är begränsade måste de 
riktas mot de grupper som i dagsläget har sämst tillgång till lättläst 
material. Utredningen bedömer att detta på sikt kan öka de privata 
förlagens utgivning av litteratur för andra grupper vilket bör 
komma flera av målgrupperna tillgodo. De som behöver lättläst på 
nivå 1 och 2 ska genom utredningens förslag tillförsäkras ett större 
utbud både vad gäller nyhetsinformation och litteratur men även på 
lättkommunicerat. De ska också tillförsäkras ett ökat inflytande 
genom att ett brukarråd inrättas inom det nya kunskapscentret.  

En konsekvens av att ett nationellt kunskapscentrum inrättas 
blir att alla aktörer får ett kunskapscentrum dit man kan vända sig 
för olika frågor som rör lättläst. Aktörerna kan få råd och stöd i sitt 
arbete, sammanställningar om forskningsläget och riktlinjer att 
arbeta efter vilket bör underlätta deras arbete. 
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Valärenden (KS/2013:19) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger följande fyllnadsval: 
 
KLIMAT- OCH PLANERINGSBEREDNINGEN t o m 2014-10-31 
Ersättare efter Moussab Benmakhlouf (S) 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare bordlagt följande fyllnadsval: 
 
Ny ersättare i klimat- och planeringsberedningen efter Moussab  
Benmakhlouf (S). 
 
Inga avsägelser har inkommit. 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] 

Kommunstyrelsen 
 2014-01-07 Dnr KS/2013:13 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Anmälningsärenden (KS/2013:13) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 
Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Finansrapporter per den 30 november 2013, dnr KS/2013:24. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 9, 2013-12-
13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad patientsäker-
het 2014, dnr KS/2013:13. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 14, 2013-
12-13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om fördjupade medi-
cinska utredningar 2014-2015, dnr KS/2013:13. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 15, 2013-
12-13 – Överenskommelse för 2014 mellan staten och SKL om stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, dnr 
KS/2013:13. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 16, 2013-
12-13 – Överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade insat-
ser inom området psykisk ohälsa 2014, dnr KS/2013:13. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 17, 2013-
12-13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om Sammanhållen vård 
och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, dnr KS/2013:13. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 18,  
2013-12-13– Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka bar-
nets rättigheter i Sverige, dnr KS/2013:13. 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – styrelsens beslut nr 19, 2013-
12-13 – Överenskommelse mellan staten och SKL om fortsatta insatser för 
att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, 2014, dnr KS/2013:13. 
 
Skrivelse till länsstyrelsen – svar på begäran om redovisning av verksamhet 
med personligt ombud år 2013, dnr KS/2013:13.  
 
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2013-11-14, dnr 
KS/2013:13. 
 
Protokoll från personalutskottet 2013-11-25. 
 
Protokoll från klimat- och planeringsberedningen 2013-12-04 och  
2013-12-18. 
 
Protokoll från demokratiberedningen 2013-12-06. 
 
Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen 2013-12-09. 
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Referens Mottagare 
Rolf Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Finansrapport per 30 november 2013 
Den totala upplåningen har sedan föregående rapport per 31 oktober mins-
kat med 750 miljoner kronor. Jämfört med årsskiftet har skulden minskat 
med 860 miljoner kronor. Anledningen till skuldens kraftiga minskning är 
Botkyrkabyggens fastighetsförsäljning som genomfördes i slutet av novem-
ber. Genom att ett antal lån med kort kapitalbindning har lösts ligger vi nu 
åter inom det intervall som finanspolicyn föreskriver när det gäller kapital-
bindning. Samtidigt har vi dock ett läge där volymen på våra swapavtal lig-
ger oönskat högt i förhållande till den underliggande skulden för lån med 
rörlig ränta. Detta hänger samman med att vi inte kunnat förutse den kraf-
tiga skuldminskning som har skett under det senaste året.  
 
I den genomgång som gjorts inför detta är bedömningen att merparten av de 
nu löpande swapavtalen kan ligga kvar då vi ser en ökning av skulden med 
300 – 400 miljoner kronor under det första halvåret 2014. Vi kommer dock 
att göra vissa justeringar av derivatportföljen under december för att öka in-
slaget av rörlig ränta i låneportföljen och därmed reducera nuvarande oba-
lans. Skuldökningen som vi räknar med är dels kopplad till planerade mark-
förvärv i Botkyrkabyggen och stora utbetalningar avseende pensionskostna-
der för kommunen.    
 
Upplåning fördelat på låntagare   30 nov   31 okt 
Botkyrka kommun*    123,7    152,4    
Botkyrka kommun kraftvärmeprojekt IKV    757,0    757,0   
Söderenergi    455,5    446,8    
Botkyrkabyggen    880,0 1 610,0       
Botkyrkabyggen egen upplåning       250,0    250,0 
Övriga helägda koncernbolag        3,8        3,8 
Summa 2 470,0 3 220,0 
 
*Upplåningen för Botkyrka Kommun är minskad med vidareutlåningen till 
koncernbolagen. Från den återstående skulden kan även ett tillfälligt place-
rat likviditetsöverskott på 180 mkr dras, vilket innebär att kommunen i 
praktiken är skuldfri. De lån som innehas av kommunen är antingen vida-
reutlånade eller placerade i bank. Likviditetsöverskottet hänförs till Botkyr-
kabyggens fastighetsförsäljning den 29 november. 
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Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgår till 3,44 
procent. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 1,7 år och den 
genomsnittliga räntebindningen uppgår till 3,1 år. Andelen lån med kapital-
bindning under 1 år ligger på 39 %, andelen lån med räntebindning under 1 
år ligger på 22 %. Samtliga nyckeltal ligger inom finanspolicyns ramar. 
Dessa siffror avser Botkyrka kommunkoncern exklusive Söderenergi. Ener-
gikoncernen redovisas separat.  
 
Söderenergi finansieras inte längre av kommunens likviditet, den finansie-
ringen har ersatts av ett lån som tidigare var kopplat till kommunen. Av 
Botkyrkabyggens skuld finansieras 60 miljoner av kommunens likviditet. 
 
Kommunens egen upplåning 
Av den totala upplåningen uppgår kommunens egen upplåning till cirka 124 
miljoner kronor. Det är exklusive utnyttjandet av checkräkningskrediten 
som vid månadsskiftet uppgick till 53 miljoner kronor. Upplåning i kom-
munens portfölj uppgår till 360 miljoner kronor, samtidigt som cirka 56 
miljoner kronor vidareutlånas till dotterbolagen och 180 mkr är placerat i 
bank. Placeringen kommer att avvecklas i takt med kommande låneföfall 
och upplåningsbehov. 
 
Övrigt 
Uppföljningen mot finanspolicyn sker för Botkyrkabyggens och kommu-
nens totala upplåning och redovisas i riskrapporten.  
 
Upptagna lån m.m. 
Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda 
transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en 
återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna 
lån och genomförda swapaffärer. 
 
 
 
Mattias Rensfeldt 
Finansansvarig Internbanken 
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Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och ränteswapar för 
perioden 2013-11-01 – 2013-11-30 
 
Upptagna – och amorterade - lån: 
Huddinge Kommun     60 mkr    2013-11-04 – 2013-11-15          fast rta 1,177% 
Huddinge Kommun     55 mkr    2013-11-07 – 2013-11-15          fast rta 1,169% 
Huddinge Kommun   180 mkr    2013-11-12 – 2013-11-15          fast rta 1,169% 
Kommuninvest          250 mkr    2013-11-15 – 2013-11-21          KI-ränta 1,88%              
Huddinge Kommun   130 mkr    2013-11-26 – 2013-11-29          fast rta 1,173% 
 
Amorterade lån: 
Nordea                        50 mkr      2013-11-29                                 rörl rta fn 1,253%  
                                                                                                        (stibor 3m+3 bp) 
Handelsbanken     3*100 mkr      2013-11-29                                 rörl rta fn 1,223% 
                 (stibor 3m+1,3 bp) 
 
 
Genomförda swapaffärer exklusive för Söderenergis/Södertörns Energis räk-
ning: 
Inga swapaffärer genomförda. 
 
 
 
 
 
Mattias Rensfeldt 
 

 



Tillgångar Skulder

Reverser leasgivare IKV 756 996 Lån Kommuninvest 770 000

Tillf överskottslikviditet 13 004 Kommunens egen likviditet 0
Totalt IKV 770 000 Totalt IKV 770 000

Reverser Söderenergi AB 455 520 Lån Kommuninvest 450 000

Banklån 0

Kommunens egen likviditet 5 520

Totalt Söderenergi AB 455 520 Totalt Söderenergi AB 455 520

Totalt Energi 1 225 520 Totalt Energi 1 225 520

Reverser Botkyrkabyggen 1 130 000 Lån Kommuninvest 470 000

Banklån 600 000

Kommunens egen likviditet 60 000

Totalt Botkyrkabyggen 1 130 000 Totalt Botkyrkabyggen 1 130 000

Finansiering av kommunens Lån Kommuninvest 260 000

egna tillgångar 123 666 Banklån 100 000

Placering på bankkonto 180 000 Lån andra kommuner 0

Utlåning egen likv. IKV 0 Överskottslikviditet IKV 13 004

Utlåning egen likv. SÖEN 5 520

Utlåning egen likv. BOBY 60 000

Reverser andra kommuner 0

Reverser Hågelbyparken AB 682

Reverser Upplev Botkyrka AB 3 000

Reverser privatpersoner 13

Reverser Tumba Tennisklubb 123

Totalt Botkyrka kommun 373 004 Totalt Botkyrka kommun 373 004

SUMMA TILLGÅNGAR 2 728 524 SUMMA SKULDER 2 728 524

* LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader

Botkyrkabyggen 2,09 23% -

Botkyrka kommun 0,64 310 86% -

Totalt 1,73 1,5 - 4 år 560 39% 0 - 40% Ja

Kapitalbindning

Genomsn 
kap.bind. 

tid (år)

Tillåtet 
intervall enl 

policy
Kap.bind tid < 1 

år (mnkr)

Finansieringsrisk

- 250

Tillåtet 
intervall enl 

policy

560

LCR-mått

Portfölj

Inkl. Söderenergi

-

Total betalnings-
kapacitet

Betalningskapacitet
137%

Inom tillåtna intervall 
enl. finanspolicy?

770

RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING

Omsättningsbara 
pensionsmedel

%-andel 
av tot 
skuld

FINANSIELL RISKRAPPORT 2013-11-30

INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER (tkr)

Betalningskapacitet och likviditet, mnkr

Förfall inom 1 år
LCR *

Checkräknings-kredit

Betalningsberedskap

770-53

Medel i bank
200 622

Rapportansvarig: Monika Engqvist 1



Förfall inom 12 månader (mnkr)

Belopp
50 1,760 -1E+08

50 2,920 -5E+07

160 1,480 -1E+08

50 2,660 -1,2E+08

50 1,228 -1,2E+08

50 1,228 -5E+07
50 1,228 -1E+08

50 1,228

50 1,228

560 1,626

Kapitalbindning - förfalloprofil

För upplåning från annan motpart än Kommuninvest ska upplåningen utgöra högst 30% av kommunens 

totala upplåning.

Räntebindning

2,28 - 280 25%

Botkyrka kommun 5,09 - 100 28%

Totalt 3,08 1,5 - 4 år 320 22% ≤ 70%

Tillåtet 
intervall 

enl policy

2014-03-19

2014-10-15

2014-05-05

Totalt

Skuld per motpart

Inom tillåtna 
intervall enl. 

finanspolicy?

Ränterisk

FF-datum

2014-10-15

2014-01-22

2014-10-15

Nom ränta

2014-08-06

2014-10-15

%-andel av 
tot skuld

Räntebindning - förfalloprofil

Genomsn 
räntebind. 

tid (år)

Ja

Ränteb. < 
1år 

(mnkr)
Botkyrkabyggen

Tillåtet 
intervall 

enl policy

2014-10-15

Portfölj

0

200

400

600

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år 3 - 4 år

Mkr 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3 år 3 - 4 år 4 - 5 år 5 - 6 år 6 - 7 år 7 - 8 år 8 - 9 år 9 - 10 år 10+ år'

Mkr 

51% 

7% 

24% 

18% 

KomInv

SHB

Nordea

DKD

Rapportansvarig: Monika Engqvist 2



Extern

skuld BK

13-11-30 1 430 1 130 360

13-10-31 2 100 1 860 520

13-09-30 1 937 1 860 300

13-08-31 2 150 1 860 340

13-07-31 2 110 1 885 380
13-06-30 2 110 1 885 380

13-05-31 2 240 1 885 380

13-04-30 2 255 1 885 395

13-03-31 2 160 1 885 300

13-02-28 2 210 1 885 350

13-01-31 2 210 1 885 350

12-12-31 2 110 1 885 250

Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens (BK + BOBY)

externa räntekostnad med1,8 mnkr.

Botkyrkabyggen

IKV

Söderenergi

Totalt

- 1 år - 1 mån aktuell

12-11-30 13-10-31 13-11-29

Stibor 3M 1,43 1,21 1,08

Swap 2 år 1,30 1,45 1,29

Swap 5 år 1,57 2,09 1,98
Swap 10 år 2,07 2,65 2,64

Källa: Nordea e-markets och Nasdaq

2,96

-186,2

Marknadsvärde

3,17

-12,8

Utlåning 

BOBY

3,1 2,4

3,15

2,99

2,87

3,15

3,15

BOBYs räntekostnad 

inkl. marginal (%)

3,75

2,89

3,49

3,21 3,23

Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till BOBY

Extern 

skuld

Räntekostnad 

Extern skuld (%)

BKs räntekostnad

(%)

3,44

Månad

2,552,71

2,87

-134,3

MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT (mnkr)

2,97

3,07

2,91

3,13
3,24

14-11-30

1,27

1,74

-135,1

MARKNADSNOTERINGAR
Marknadsränta

2,38
2,88

2,99

-13,8

Prognos 1 år 

2,97

3,13

-44,3

Portfölj

Botkyrka kommun

-189,3

2,94

3,18 4,56

3,11

3,23 3,03

MV föreg. månad

-40,7

3,45

3,23 3,462,97

3,19

3,81

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år

Rapportansvarig: Monika Engqvist 3
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•h Sveriges
REGERINGSKANSLIET Kommuner

J’L och Landsting
Socialdepartementet y

Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

om att stärka barnets rättigheter i Sverige



Överenskommelse om att stärka barnets rättigheter i Sverige

Bakgrund

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick den 23 juni 2010 en
överenskommelse om att stärka barnets rättigheter som avslutades den 30 november
2013.

Syftet med den tidigare överenskommelsen (dnr S2010/4938/FST) var att utveckla och
intensifiera arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting, med utgångspunkt
i barnkonventionen samt Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop.
2009/10:232). Vidare var målsättningen med handlingspianen, som överlämnades till
regeringen i september 2011, att åtgärderna skulle vara av långsiktig karaktär och
inkorporeras i den ordinarie verksamheten.

Arbetet med barnets rättigheter i Sveriges kommuner och landsting har intensifierats
under de senaste åren bl.a. genom regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner
och Landsting. Erfarenheter och goda exempel på hur man kan arbeta med barnets
rättigheter inom kommunerna och landstingen har utvecklats och spridits.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting avser nu att besluta om en ny
överenskommelse om att stärka barnets rättigheter som ska gälla fr.o.m. den 1 december
2013 t.o.m. den 30 juni 2014.

Inledning

Ansvaret för att genomföra och stärka barnets rättigheter ligger ytterst hos regering och
riksdag, men alla statliga myndigheter, kommuner och landsting har fullt ansvar för att,
inom sina befogenheter, främja och skydda barnets rättigheter enligt de internationella
åtaganden som finns.

Det är i kommuner och landsting som de flesta verksamheter som rör barn finns. Det är
också där beslut fattas som har direkt inverkan på barns vardag och deras livssituation.
Beslutsfattare och olika yrkesgrupper måste ha kunskap om barns levnadsvillkor och om
hur barnets rättigheter ska omsättas i beslut och åtgärder som rör barn och följa upp
sådana beslut och åtgärder ur ett barnrättsperspektiv. Samverkan mellan olika aktörer och
verksamheter i frågor som rör barn är särskilt viktig i kommuner och landsting för att
kunna säkerställa de rättigheter som varje barn har.

Sveriges Kommuner och Landsting är en intresseorganisation för kommuner och
landsting och har ett tydligt mandat att driva medlemmarnas intressen och erbjuda dem
stöd och service. SKL har därför en mycket viktig roll i arbetet med att främja och skydda
barnets rättigheter. Syftet med överenskommelsen är att intensifiera och utveckla arbetet
med barnets rättigheter utifrån barnkonventionen i kommuner och landsting.
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Överenskommelsen

För att den kunskap och de erfarenheter som den tidigare överenskommelsen bidragit till
ska kunna tas tillvara i det fortsatta arbetet med barnets rättigheter i kommuner och
landsting ser parterna det som angeläget att en ny överenskommelse kommer till stånd
fr.o.m. den 1 december 2013 och t.o.m. den 30 juni 2014.

Parterna är överens om:

- Att befintlig kunskap och erfarenhet tas till vara i syfte att intensifiera arbetet med
att främja och skydda barnets rättigheter på lokal och regional nivå.

- Att parterna ska utveckla hur kommuner och landsting kan involveras i arbetet
med Sveriges rapportering till Barnrättskommittén, liksom i arbetet med att
analysera de synpunkter och rekommendationer som Sverige får från kommittén, i
de delar som synpunkterna och rekommendationerna avser frågor som rör
kommuner och landsting.

- 1 det fortsatta arbetet inom ramen för överenskommelsen bör dialog ske med
Barnombudsmannen samt med andra relevanta myndigheter och aktörer.

Följande villkor gäller för överenskommelsen:

- Överenskommelsen finansieras av regeringen med 500 000 kronor för tiden 1
januari t.o.m. den 30 juni 2014.

- Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet
senast den 30 juni 2014 (se bilaga 1). Utgifterna ska belasta det för budgetåret
2014 anslagna utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg upptagna
anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i
Sverige. Anslagspost: 2, del till Kammarkollegiet.

- Överenskommelsen slutredovisas i en samlad rapport till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 30 juni 2014.

- Ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 30 september
2014. Eventuellt kvarstående medel ska återbetalas till Kammarkollegiet i samband
med den ekonomiska redovisningen, dock senast den 30 september 2014 (se bilaga
1).

- Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som
detta beslut har.

- Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna under
punkt tre i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information
om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen.

- Om redovisning inte inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet.
- Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska

vara undertecknade i original av en behörig företrädare för Sveriges Kommuner
och Landsting.

- Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära
in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning.

3
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Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse, samt att riksdagen ställer erforderliga medel
till regeringens förfogande.

Stockholm den //december 2013 Stockholm den9 december 2013

För staten genom För Sveriges Kommuner
Socialdepartementet och Landsting

‘

Ragnwi Marcelind Hakan Sorman
Statssekreterare Verkställande Direktör
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Bilaga 1. Information som ska ingå 1 rekvisition och ekonomisk redovisning

Rekvisition av bidrag Ekonomisk redovisning

1. Kontaktuppgifter 1. Kontaktuppgifter

— Bidragsmottagare — Bidragsmottagare
— Organisationsnummer — Organisationsnummer
— Kontaktperson — Kontaktperson
— Postadress — Postadress
— Telefon inkl. riktnummer — Telefon inkl. riktnummer
— Faxnummer — Faxnummer
— E-postadress — E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser 2. Bidrag som ansökan avser

— Regeringskansliets diarienummer för — Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande
bakomliggande överenskommelse överenskommelse

— Regeringskansliets diarienummer för — Regeringskansliets diarienummer avseende
regeringsbeslut avseende utbetalning regeringsbeslut för utbetalning

— Överenskommelsens benämning — Överenskommelsens benämning
— Belopp som rekvireras — Summa bidrag enligt överenskommelsen
— Rekvisitionen avser perioden — Summa bidrag som utbetalats från

regeringen/Regeringskansliet
— Period som den ekonomiska redovisningen avser

3. Uppgifter för utbetalning 3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet

— Bankgiro/Plusgiro — Bidrag som erhållits av regeringen/Regeringskansliet
— Önskad betalningsreferens — Kostnader (specificera större kostnadsposter och summa)

— Medel som inte har förbrukats (Bidrag—kostnader)

4. Underskrift i original av behörig 4. Ekonomichefens (eller motsvarande) granskning av den
företrädare ekonomiska redovisningen

— Bidragstagaren intygar att lämnade — Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) intygar att
uppgifter är riktiga samt försäkrar att den ekonomiska redovisningen under punkt 3 är korrekt.
bidraget kommer att användas enligt — Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) bedömer
den gemensamma inte att den ekonomiska redovisningen under punkt 3 är
överenskommelsen, korrekt. (Avvikelserna och eventuella åtgärder ska också

— Datum redovisas.)
— Underskrift — Namn
— Namnförtydligande — Befattning

— Telefon inkl. riktnummer
— E-postadress
5. Underskrift i original av behörig företrädare

— Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är riktiga.
— Datum
— Underskrift
— Namnförtydligande
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[5] 

Personalutskottet  
 2013-11-25  

 

 

Plats och tid Kommunalhuset. plan 1, rum 1, kl  13:00 – 14.30 
 
Beslutande Jens Sjöström (S),  ordförande  
 Mats Einarsson (V), vice ordf  
 Ebba Östlin (S)  
 Jimmy Baker (M)  
 Lars Johansson (FP)  
   
   
Ersättare Gabriel Melki (S), Inger Ros (S), Elisabet Nobuoka Nordin (MP), Stefan 

Dayne (KD) 
Övriga deltagande Lena Hadad, klf 
 
Utses att justera Jimmy Baker  

 

Plats och tid för justering Kommunledningsförvaltningen, plan 10 
 
 
Sekreterare   Paragrafer 20 - 22 
 Cecilia Widholm   
    
    
Ordförande    
 Jens Sjöström   
    
    
Justerare    
 Jimmy Baker   
 
 
 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2[5] 
Personalutskottet  

 2013-11-25   
 

§ 20 
Anmälningsärenden KS(2013:28) 
Till protokollet antecknas att personalutskottet tagit del av följande hand-
lingar: 
 
Arbetsgivarnytt från Sveriges Kommuner och Landsting 
 
45/13 Nollpremie för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen år 2005 
och år 2006 
 
46/13 Ny biträdande förhandlingschef på SKL 
 
49/13 Preliminär överenskommelse är nu även träffad med AKV om Tek-
niksprånget 
 
50/13 Överenskommelse om nytt pensionsavtal 
 
53/13 Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroende-
valda (OPF-KL) 
 
Inbjudningar från Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Kurs AB personaladm inriktning 30-31 okt 2013 Göteborg 
 
Avtalskonferens via webb om nya pensionsavtalet AKAP-KL 20 september 
2013 
 
Informations- och diskussionskonferenser avseende möjlighet till intro-
duktionsanställningar, Stockholm den 16 oktober 
 
Avtalskonferens via webb om nya pensionsavtalet AKAP-KL, 25 oktober 
2013 
 
Seminarium om Diskriminering i arbetslivet, 6 november 2013, Malmö 
 
Kurs AB löneadm inriktning 5-7 nov 2013 Stockholm 
 
Seminarium om Yttrandefrihet contra lojalitet och sociala medier,  
12 november 2013, Malmö 

 
Kurs BEA 14 nov 2013 Göteborg 

 
Kurs AB personaladm inriktning 13-14 nov 2013 Malmö 

 
Seminarium om Arbetsbrist, 19 november 2013, Stockholm 

 
Kurs Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden 26 november 
2013 Göteborg 
 
Arbetsrättslig Aktualitetsdag - Nyheter och aktuella frågor inom arbetsrät-
ten, 5 december 2013, Stockholm



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3[5] 
Personalutskottet  

 2013-11-25   
 

 
§ 21 
Kompetensfonden 2014 (KS/2013:528) 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar  

Att bevilja medel ur kompetensfonden motsvarande 10 995 tkr i enlighet 
med förslaget i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Att lydelsen i tjänsteskrivelsen ”motiveras med att de nämnda insatserna 
ryms inom ramen för ordinarie verksamhet och budget” ersätts med ”att de 
nämnda insatserna bör hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet och 
budget”. 
 
Att en extra utlysning för kvarvarande medel att fördela inför år 2014 ska 
göras. 
 
Nämnderna beviljas medel ur kompetensfonden enligt följande: 
 
• Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen  
      Medel motsvarande 180 tkr beviljas  
 
• Kommunledningsförvaltningen 
      Medel motsvarande 480 tkr beviljas 
    
 Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka arbetsgiva-

rens förutsättningar att finansiera fleråriga forskarstudier 
 
• Kultur och fritidsförvaltningen 
      Medel motsvarande 808 tkr beviljas  
 
• Socialförvaltningen 
      Medel motsvarande 650 tkr beviljas 
 
• Utbildningsförvaltningen  
      Medel motsvarande 4575 tkr beviljas 
 
• Vård och omsorgsförvaltningen 
      Medel motsvarande 4302 tkr tkr beviljas  
 
 
 
 
Ärendet har samverkats i den centrala samverkansgruppen, Cesam. 
 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4[5] 
Personalutskottet  

 2013-11-25   
 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2011 att avsätta 50 miljoner 
av bokslutet 2010 till en kompetensfond. Vidare angav riktlinjerna att 
högst 10 miljoner kronor kan utdelas från fonden under ett år. I samband 
med årsbokslut 2012 beslutade kommunfullmäktige om att tillföra fonden 
ytterligare 20 miljoner för att finansiera kommande års satsningar. Dessu-
tom beslutade kommunfullmäktige i delårsrapporten 2 (Dnr: ks/2013:457) 
att kompetensfonden, inför 2014, disponerar ytterligare 4 miljoner. För-
stärkningen finansieras genom återbetalning av premier för avtalsgrupp-
försäkringar och syftar till att i ännu högre grad tillmötesgå förvaltningar-
nas behov att finansiera eller delfinansiera olika kompetensutvecklingsin-
satser och förbättra kvalitén och servicen till kommunens medborgare och 
i förlängningen göra Botkyrka kommun än mer attraktiv som arbetsgivare.  
 
I första hand beviljas årets kompetensfonds medel till insatser i nämnder-
nas verksamhet som höjer den grundläggande formella kompetensen i 
olika yrkesroller.  
 
De fackliga organisationerna har deltagit i prioriteringsarbetet för kompe-
tensfonden inom ramen för kompetensrådet. Kompetensrådet har diskute-
rat de olika kompetensutvecklingsinsatserna inför beslut i personalutskot-
tet. Slutligt förslag till beslut samverkas i det centrala samverkansforumet 
(Cesam). 
 
Ett eller flera av nedanstående målkriterier ska vara uppfyllda så att medel 
kan beviljas ur kompetensfonden;   
 
• Öka kvalitén i verksamheterna 
• Effektiviseringar genom moderna metoder och genom medarbetarens delaktighet för 

fortsatt verksamhetsutveckling.   
• Attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera nya medarbetare.  
 
 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5[5] 
Personalutskottet  

 2013-11-25   
 

 
§ 22 
Utveckling och karriär i Botkyrka kommun KS/2013:359 
 
Beslut 
Personalutskottet stödjer kommunledningsförvaltningens förslag till modell 
för utvecklingsmöjligheter och karriärvägar i Botkyrka.  
 
 
 
Ärendet har samverkats i den centrala samverkansgruppen, Cesam. 
 
Sammanfattning 
2013-02-04 antog kommunstyrelsen en ny arbetsgivarstrategi. Ett av arbets-
givarstrategins fem strategiska områden är att medarbetarna har relevant 
kompetens och ges möjligheter till utveckling. Kopplingen till målstyrning 
och Botkyrka som attraktiv arbetsgivare är viktig.  
 
Uppdraget har koppling till Botkyrka kommuns arbetsgivarerbjudande, 
KS/2013:599, ytterligare ett av strategiområdena.   
 
Utvecklings- och karriärmöjligheter i Botkyrka ska ha koppling till verk-
samheternas behov och stärka en kunskapsbaserad verksamhet som ligger i 
linje med forskning och vetenskap  De ska styras utifrån kommungemen-
samma och enhetliga principer och förutsättningar.  
 
I föreslagen modell har hänsyn tagits till det interna arbetet med utveckl-
ings- och karriärvägar som pågår på förvaltningarna.  
 
Det fortsatta arbetet med att implementera modellen sker i projektform i 
samarbete med representanter från förvaltningarna och utgör en del av ar-
betsprocessen för kommunens arbetsgivarerbjudande. 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[2] 

Klimat- och planeringsberedningen  
 2013-12-04  

 

 

Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, Mälaren, kl  8:30-10:00 
 
Beslutande Enligt bilaga       
        
             
             
             
             
             
Ersättare Enligt bilaga 

 

Övriga deltagande Hannes Flemming (projektassistent), Lars Olson (planeringschef), 
Heidi Pintamo (utvecklingsledare för samhällsplanering)  
 

 
Utses att justera Lennart Lundell (M)      

 

Plats och tid för justering 5 december 2013, kommunalhuset i Tumba 
 
 
Sekreterare   Paragrafer 48 
 Heidi Pintamo   
    
    
Ordförande    
 Peter Nyberg (S)        
    
    
Justerare    
 Lennart Lundell (M)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2[2] 
Klimat- och planeringsberedningen  

 2013-12-04   
 

§ 48 
Ny översiktsplan - utställningsförslag (KS/2013:96)  

 
Klimat- och planringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Klimat- och planeringsberedningen uppdrar åt kommunledningsförvaltning-
en att med ledning av beredningens diskussion ta fram ett slutligt utställ-
ningsförslag till översiktsplan med tillhörande samrådsredogörelse och mil-
jökonsekvensbeskrivning, för behandling av kommunstyrelsen 17 december 
2013. 
 
 
Sammanfattning 
Botkyrkas översiktsplan visar hur kommunen långsiktigt vill utveckla mar-
ken och vattnet i kommunen. Planen ger vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.  
  
Samråd av översiktsplan pågick med Botkyrkabor, grannkommuner, läns-
styrelsen och andra berörda och intresserade under mars till och med sista 
juni 2013. 90 yttranden inkom. Den sammantagna slutsatsen av samrådet är 
att kommunens principiella vilja i översiktsplanen är relevant. Revideringar 
har ändå skett i översiktsplanen utifrån inkomna yttranden, främst genom 
förtydliganden och kompletteringar. Inga principiella ställningstaganden har 
ändrats till det som nu är ett utställningsförslag. Utställning beräknas ske 
under perioden 10 januari till och med 10 mars 2014.  

 
 
   



UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Klimat- och planeringsberedningen Datum:131204 kl 8:30-10:00 
 TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE ÄRENDE 
 NR NR 
 NÄRVARANDE 
 JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Nyberg Peter, ordf S x 
Gahnström Dan, v. ordf MP x   
Gawell Skog Maria, led S x   
Stangenberg Susanne, led S  x  Camilla Jägemalm (TUP)  
Lundell Lennart, led M x 
Johansons-Rantins Antra, led M x    
Thorén Anders, led TUP  x  Andrei Ignat (M)    
Herdy Anna, led V  x  Bo Johansson (S) 
Dayne Stefan, led KD  x  Mattias Franzén (M)  
Johansson Bo, ers Ersättare S x 
Zedell Christina , ers Ersättare S x 
Melki Gabriel, ers Ersättare S  x 
Arnesson Lotta, ers Ersättare S  x 
Vakant, ers Ersättare  S  x 
Ignat Andrei, ers Ersättare M x 
Franzén Mattias, ers Ersättare M x 
Jägemalm Camilla, ers Ersättare TUP x 
Johansson Lars, ers Ersättare FP  x 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] 

Klimat- och planeringsberedningen  
 2013-12-18  

 

 

Plats och tid Kommunalhuset Tumba 2:3, kl  8:30-10:30 
 
Beslutande Enligt bilaga        
        
             
             
             
             
             
Ersättare Enligt bilaga 

 

Övriga deltagande /Heléne Hill (exploateringschef), Heidi Pintamo (utvecklingsledare 
för samhällsplanering)/ Lars Olson (planeringschef), Sara Wrethed 
(chef samhällsutveckling), Anders Nilsson (projektchef), John Sta-
berg (VA-chef), Lotta Kvist (planarkitekt), Eva Jansson (projektan-
svarig), Erik Bergström (miljöingenjör), Emanuel Ksiazkiewicz (po-
litisk sekreterare (S))  
 

 
Utses att justera Stefan Dayne (KD) 

 

Plats och tid för justering Omedelbar justering i kommunalhuset Tumba 2:3, 18/12 2013  
 
 
Sekreterare   Paragrafer 49 - 56 
 Heidi Pintamo        
    
    
Ordförande    
 Peter Nyberg (S) §49-53  Dan Gahnström (MP) §54-56 
    
    
Justerare    
 Stefan Dayne   
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§ 49 
Godkännande av ramavtal och plankostnadsavtal med Bot-
kyrka byggen för två  fastigheter i Tumba  (KS/2013:694)  

 
 

Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner plankostnadsavtal och ramavtal med Bot-
kyrkabyggen AB. 
 
 
Sammanfattning 
Botkyrkabyggen AB inkom 2013-03-07 med planbeskedsförfrågan, 
Sbf/2013:89. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2013-06-19, § 177 positivt 
planbesked för ungdomsbostäder. Kommunen och Botkyrkabyggen har för 
avsikt att pröva förutsättningarna för nybyggnation av ett 20-tal ungdoms-
bostäder vid Tunavägen i Tumba. Botkyrkabyggen ges ensamrätt att inom 
två (2) år från kommunens godkännande förhandla med kommunen om ut-
formning och exploateringsavtal för avtalsområdet. Kommunen beräknas få 
täckning för samtliga kostnader. 
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§ 50 
Köp av fastighet Bangården 1 (KS/2013:645)  

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige förvärvar fastigheten Bangården 1 från Jernhusen Fas-
tigheter AB enligt upprättat köpekontrakt för en köpeskilling av 5 000 000 
kronor.Finansieringen av förvärvet sker genom ökad upplåning om 
5 075 000 kronor (köpeskilling och lagfartskostnad). 
 
 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen, föreslår att fastigheten Bangården 1 förvär-
vas från Jernhusen Fastigheter AB för en köpeskilling om 5 000 000 kronor. 
Fastigheten ligger intill Munkhättevägen och för området gäller en detalj-
plan som vunnit laga kraft 1994-06-21. Den tillåtna markanvändningen 
inom detaljplanen är kontor.  
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§ 51 
Muntlig information om Lagrådsremiss för gatukostnader  

 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av muntlig information om  
Lagrådsremiss för gatukostnader.  
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§ 52 
Muntlig information om Tullinge idéhus  
 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av muntlig information om 
Tullinge idéhus.  
 
Protokollsanteckning 
Anders Thorén (TUP) vill föra följande anteckning till protokollet: Anders 
Thorén tycker det är bekymmersamt att ramarna för kostnader i samband 
med idéhuset flyter.  
 
Protokollsanteckning 
Peter Nyberg (S) vill föra följande anteckning till protokollet:  
Den pågående processen kring Idéhuset i Tullinge utgår från det lokalpro-
gram som tagits fram efter dialog med boende och verksamma i Tullinge. I 
lokalprogrammet beskrivs ett nytt bibliotek, medborgarservice och möteslo-
kaler med tillhörande kringverksamheter. Utifrån lokalprogrammet genom-
fördes under sommaren/hösten en arkitekttävling som vanns av Wingårds 
Arkitekter. Det vinnande förslaget RUT bedömdes som bäst lämpat både 
vad gäller byggnadens gestaltning, flexibilitet och anpassning till platsen. I 
underlaget till arkitekttävlingen angavs en tydlig ram för kostnad per 
kvadratmeter. Samhällsbyggnadsnämnden kommer nu ta fram en detaljplan 
och tekniska nämnden ska påbörja en förprojektering. En viktig del i projek-
teringsarbetet handlar om att skapa en energi- och kostnadseffektiv bygg-
nad, med bästa möjliga lösningar för de verksamheter som ska bedrivas i 
huset. 
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§ 53 
Avrapportering samråd, godkännande av detaljplanepro-
gram för Kagghamra-Sibble-Eldtomta samt uppdrag om de-
taljplaneläggning. (KS/2011:481)  

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneprogrammet för Kagghamra, 
Sibble och Eldtomta och uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att inleda 
detaljplaneläggning av området. 
 
Sammanfattning 
Detaljplaneprogrammet ska ge förutsättningar för detaljplaneläggning med 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kagghamra, Sibble och Eld-
tomta. Syftet är att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp och att 
säkerställa vattentillgången för bebyggelsen. Detaljplaneprogrammet anger 
riktlinjer för detaljplanearbetet och därmed för bebyggelseutvecklingen.  
 
Under året har detaljplaneprogrammet varit ute på samråd. Förslaget har i 
huvudsak blivit positivt mottaget, men det finns också direkta synpunkter 
och önskemål från myndigheter och medborgare. Dessa har en sådan karak-
tär att de kan mötas och beaktas under kommande detaljplanearbete.  
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§ 54 
Godkännande av verksamhetsplan 2014 för energi- och 
klimatrådgivningen i Botkyrka kommun (KS/2013:665)  

 
Klimat- och planeringsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i 
Botkyrka. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun bedriver sedan många år energi- och klimatrådgivning, med ekonomiskt 
stöd från Energimyndigheten. En av kommunen godkänd verksamhetsplan ska skickas till 
Energimyndigheten senast den 31 januari för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetsplan 
för 2014 innehåller bland annat prioriterade områden, målgrupper och samarbetspartners för 
verksamheten. Botkyrka kommun ingår i ett regionalt samarbete med 26 andra kommuner; 
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. En sammanställning av samarbetets 
projektplaner för 2014 utgör bilaga till Botkyrkas verksamhetsplan. 
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§ 55 
Muntlig information om samrådsunderlag om "BanaVäg" 
Flemingsberg  
 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av muntlig information om  
samrådsunderlag om "BanaVäg" Flemingsberg. 
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§ 56 
Muntlig information om Familjeparken i Hågelby  

 
Klimat- och planeringsberedningen har tagit del av muntlig information om  
Familjeparken i Hågelby  
 
 

   



UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Klimat- och planeringsberedningen Datum:131218 kl 8:30-10:30 
 TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE ÄRENDE 
 NR NR 
 NÄRVARANDE 
 JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Nyberg Peter, ordf S x 
Gahnström Dan, v. ordf MP x   
Gawell Skog Maria, led S x   
Stangenberg Susanne, led S x    
Lundell Lennart, led M  x Andrei Ignat 
Johansons-Rantins Antra, led M x    
Thorén Anders, led TUP x     
Herdy Anna, led V x   
Dayne Stefan, led KD x    
Johansson Bo, ers Ersättare S x 
Zedell Christina , ers Ersättare S  x 
Melki Gabriel, ers Ersättare S x 
Arnesson Lotta, ers Ersättare S x 
Vakant, ers Ersättare  S  x 
Ignat Andrei, ers Ersättare M x 
Franzén Mattias, ers Ersättare M x 
Jägemalm Camilla, ers Ersättare TUP x 
Johansson Lars, ers Ersättare FP x 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[6] 

Demokratiberedningen  
 2013-12-06  

 

 

Plats och tid Tingssalen, Mångkulturellt centrum, Fittja, kl  8:00-10:00 
 
Beslutande Se bilaga       
        
             
             
             
             
             
Ersättare  

Övriga deltagande   
 

 
Utses att justera Jimmy Baker (M) 

 

Plats och tid för justering Direktjustering Mångkulturellt centrum 
 
 
Sekreterare   Paragrafer 63-66 
 Vanja Möller   
    
    
Ordförande    
 Jens Sjöström/        
    
    
Justerare    
 Jimmy Baker   
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§ 63 
Kommunens insatser för ökad medvetenhet, engagemang 
och deltagande i valen 2014  

 
Beslut  
 
- Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget 

till insatser för ökad medvetenhet, engagemang och deltagande i valet 
till Europaparlamentet och i valen till riksdag, landstings och kommun-
fullmäktige, samt i den lokala folkomröstningen om eventuell kommun-
delning. Insatserna innefattas i Kommunstyrelsens ettårsplan för 2014. 

 
 

- Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt kom-
munledningsförvaltningen att innan genomförande återrapportera de ak-
tiviteter som planeras genomföras i samarbete med föreningar inom ra-
men för avsatt budget till insatser för ökat valdeltagande 2014.  

 
 
Sammanfattning 
Både valen till Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommun-
fullmäktige samt en lokal folkomröstning om en eventuell kommundelning 
hålls under 2014 i Botkyrka. 
 
Att rösta i allmänna val kan ses som den mest grundläggande formen av po-
litiskt deltagande. Ett högt valdeltagande är ett uttryck för att man stödjer 
det demokratiska systemet. Ökat valdeltagande ger också en positiv känsla 
av delaktighet och ansvarstagande för samhället hos de röstande kommu-
ninvånarna. 
 
Utvärderingen av förra valet visar att de unga och unga vuxna mellan 18-30 
röstade i lägre grad. Röstberättigade som endast har rösträtt till kommun-
fullmäktige röstar mindre. Äldre röstberättigade över 80 år röstar också i 
mindre utsträckning än medelålders. 

 
Syftet med kommunens insatser på valen 2014 är att stärka medborgarnas 
delaktighet och påverkan i den demokratiska processen, och att främja ett 
ökat deltagande i samtliga valen 2014. Ett konkret mål är att genom kom-
munens insatser bidra till en ökning av valdeltagandet, så att deltagandet 
ökar mer i Botkyrka än riksgenomsnittet i samtliga val.  
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§ 64 
Rapport från ECCAR:s generalkonferens   

 
Beslut 
 
Demokratiberedningen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Helena Rojas, chef för verksamhetsområdet Demokrati, mänskliga rättighet-
er och interkulturell utveckling, informerar om ECCAR:s generalkonferens 
och styrkommitté i Nancy 16- 18 oktober 2013. Botkyrka har varit aktiv i 
koalitionens arbetsgrupp för att utveckla indikatorer som mäter diskrimine-
ring. Genom den centrala roll Botkyrka har haft i detta arbete tilldelades 
Botkyrka och Helena Rojas uppdraget som vicepresident i ECCAR (2009-
2013). Botkyrka haft uppdraget att utveckla det vetenskapliga stödet på lo-
kal nivå i medlemsstäderna, samt centralt till ECCAR:s presidie och styr-
kommitté. Helena Rojas/Botkyrka avslutade sitt fyraåriga uppdrag som 
vicepresident i samband med mötet i Nancy. 
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§ 65 
Utvärdering av Hållbarhetsveckan 2013  

 
Beslut 
Demokratiberedningen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Heidi Tüchsen, projektsamordnare för Hållbarhetsveckan 2013, berättar om 
utvärderingen av Hållbarhetsveckan. Hållbarhetsveckan 2013 arrangerades 
mellan den 16-22 september. Evenemanget var ett samarrangemang mellan 
Botkyrka kommun, det lokala föreningslivet och andra lokala aktörer. 
Veckan omfattade totalt 78 programpunkter på 32 platser i kommunen. 48 
aktörer i lokalsamhället fungerade som samarrangörer. Temat för veckan var 
”Ett gott liv – ett hållbart liv” och målgruppen var alla invånare i Botkyrka.  

 
Inför kommande år bör följande beaktas: samarbetet med det lokala före-
ningslivet bör utvecklas men föreningarnas motprestationer bör bli tydli-
gare. Politikernas närvaro har ökat vilket är positivt, men deras och särskilt 
tjänstemännens närvaro bör öka ytterligare för att skapa legitimitet och tro-
värdighet för arrangemanget. Målet med Hållbarhetsveckan bör förtydligas 
och planeringen och marknadsföringen utvecklas så att veckan engagerar 
fler politiker, tjänstemän och kommunala verksamheter och når fler kom-
muninvånare. Temat för Hållbarhetsveckan bör knyta an till aktuella och re-
levanta processer, projekt eller verksamheter som är i fokus under aktuellt 
år.  
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§ 66 
Hållbar jämställdhet - utvärdering  

 
Beslut 
Demokratiberedningen föreslår att:  
 
- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
- Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet för ett jämställt interkul-
turellt Botkyrka fritt från diskriminering. Förslag till handlingsplan tas upp i 
Demokratiberedningen senast september 2014 för beslut i Kommunstyrelsen 
under hösten 2014. 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun har åren 2011-2013 beviljats 1,2 miljoner kronor från 
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) program Hållbar jämställdhet. 
Dessa har fördelats till utvecklingsarbeten inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvalt-
ningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. En slutrapportering av arbetet 
kommer att göras till SKL i december 2013. Ett av underlagen till slutrap-
porten kommer att vara den utvärdering av arbetet som tas upp i denna 
tjänsteskrivelse.   
 
Utvärderingen har genomförts under 2013 med utgångspunkt från de över-
gripande programmålen för programmet Hållbar jämställdhet i Botkyrka 
kommun.  
 

- 2013 har Botkyrka kommun slutfört och vidmakthåller beköningen 
av styrsystemet i alla nämnder. 

- 2013 har de medverkande enheterna förbättrat sin verksamhet så att 
flickor och pojkar, kvinnor och män i större utsträckning än 2010 på 
lika villkor får likvärdig service, och så att lika god kvalitet och lika 
goda resultat uppnås oavsett kön. 

 
Utvärderaren bedömer att Botkyrka kommun har bedrivit ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete. Förutsättningarna för att styrsystemet ska vara bekönat 
förbättras kontinuerligt och arbetet är väl förankrat, vilket har gett effekt 
framför allt i nämndernas ettårsplaner och årsredovisningar. För att inklu-
dera hela styrsystemet bör dock även framåtsikter jämställdhetsintegreras i 
större utsträckning än vad som hittills skett. Kommunen bör i större ut-
sträckning också se till att jämställdhetsanalyser ingår som en naturlig del i 
den ordinarie kvalitets- och verksamhetsutvecklingen.  
 
Arbete för bestående förbättringar i verksamheten har skett på fem förvalt-
ningar, där förutsättningarna för att bedriva arbetet sett väldigt olika ut. 
Några medverkande enheter har kommit igång först under utvecklingsar-
betets slutfas, medan övriga arbetat aktivt under merparten av programperi-
oden, vilket gett en spridning i resultat. Sammanfattningsvis menar utvärde-
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raren att utvecklingsarbetet resulterat i en betydande kunskapsökning och 
medvetandehöjning när det gäller jämställdhet, och sannolikt också i en mer 
jämställd verksamhet för brukarna på medborgarkontoren, några enheter på 
socialförvaltningen samt fritidsgårdarna. De enheter som just inlett sitt ar-
bete bedöms ha goda förutsättningar att fortsätta.  
 
Utvärderingen avslutas med en rad rekommendationer för det fortsatta arbe-
tet. Några av dem kan åtgärdas på en gång och de övriga kommer att fångas 
upp i ett förslag till fortsatt arbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
att det sker i form av en gemensam handlingsplan för kommunens fortsatta 
arbete för ett jämställt, interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. 
Handlingsplanen bör bland annat bygga på erfarenheterna från detta ut-
vecklingsarbete och den pågående processledarutbildningen för ett jämställt, 
interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering, samt hedersrelaterat för-
tryck och våld.  
 
 
 
 

   





  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[5] 

Arbets- och näringslivsberedningen  
 2013-12-09  

 

 

Plats och tid konferenrum 2:2, Kommunalhuset, kl  9:00-11:00 
 
Beslutande Gabriel Melki (S) Inga-Lill Strömqvist (S), tjg. 

ersättare 
 Diana Hildingsson (S), tjg ersättare Taina Virta (S) 
 Anders Peterson (M) Asta Holm (M) 
 Pierre Blankenburg (TUP) Bosse Olsson (MP) 
 Karin Pilsäter (FP), tjg ersättare       
             
             
Ersättare Stig Åke Karlsson (S), Rober Aslan (S), Yngve R K Jönsson (M), 

Staffan Teste (TUP, Karin Pilsäter (FP) 
 

Övriga deltagande Jan Strandbacke, förvaltningschef, Peter Jemtbring, näringslivschef, 
Lena Glad, projektledare, Per Lejoneke, näringslivssamordnare 
 

 
Utses att justera Asta Holm (M) 

 

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba , fredagen den 13 december kl. 11:00 
 
 
Sekreterare   Paragrafer 31 - 34 
 Tryggwe Eriksson   
    
    
Ordförande    
 Gabriel Melki (S)        
    
    
Justerare    
 Asta Holm (M)   
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§ 31 
Muntlig information från Arbetsmarknads- och vuxenut-
bildningen  

 
 
Beslut 
Arbets- och näringslivsberedningen beslutar att man tagit del av 
informationen. 
 
Sammanfattning 
Jan Strandbacke, förvaltningschef, informerar. Vi har ett antal prioriterade 
områden. Start-projektet inom daglig verksamhet presenteras av Lena Glad. 
Vidare ges en mera nära beskrivning kring Avux fokusområden kring 
sommarjobbsatsningen 2014, kring arbetet med KOMMiJOBB ( se även bi-
fogad fil). Sist men inte minst ges en beskrivning kring förvaltningens av-
sikter med strukturpåverkande aktiviteter riktade för näringsliv, arbetsför-
medling men också kommunala förvaltningar. Vid Avux förbereds också för 
en del ändringar i sättet att arbeta inom ovan nämnda områden. Viss perso-
nal kommer exempelvis att få en mer central placering för ökad styrning och 
möjlighet till uppföljning. 
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§ 32 
Muntlig information från Näringslivsenheten  

 
 
Beslut 
Arbets- och näringslivsberedningen beslutar att man tagit del av 
informationen. 
 
Sammanfattning 
Peter Jemtbring, näringslivschef, informerar. Botkyrkagalan. Denna till-
ställning hölls för första gången 2012 med 125 deltagare, målsättningen för 
2013 var att utöka deltagandet och även sponsorer, detta uppnåddes! 160 
festdeltagarna minglade glatt runt med varandra på Tumba scenen och knöt 
kontakter. Botkyrka kommun har startat upp denna gala med ambition att 
hylla och fira Botkyrkas näringsliv,  kommunen önskar också utveckla 
starka relationer och nätverk med externa aktörer som bidrar till ett förbätt-
rat företagsklimat i kommunen.  
 
Näringslivscentret. Detta center ska samla flera centrala stödfunktioner och 
öka tillgängligheten till förmån för näringslivet. Målsättningen är att före-
tagslotsen, näringslivssamordnaren, Almi, Nyföretagarcentrum och eventu-
ellt bygglov kan inrymmas i lokalerna på våningsplan 1 där näringslivscent-
ret återfinns. Öppningsdatum planeras vara februari/mars 2014. 
 
Rekrytering.. Per Lejoneke kommer att vikariera för Ellen Carlsson fram 
tills september månad 2014, detta under hennes mammaledighet. Per Lejo-
neke presenterade sig under beredningen, han kommer närmast ifrån egen 
konsultverksamhet med fokus på uppdrag som berör samverkan mellan den 
privata och offentliga sektorn. Näringslivschefen lämnar sin tjänst den sista 
januari. Rekryteringsprocessen pågår och annons ligger i skrivande stund 
ute i medierna. 
 
 

 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4[5] 
Arbets- och näringslivsberedningen  

 2013-12-09   
 

 
§ 33 
Statusrapport Översiktsplanen  

 
 
Beslut 
Arbets- och näringslivsberedningen beslutar att man tagit del av 
informationen. 
 
Sammanfattning 
Heidi Pintamo-Kenttälä, verksamhetutvecklare och Lars Olson, 
planeringschef informerar. Samrådet visar att våran principella inriktning 
höll. 90 st yttranden har inkommit, men det blir ändå många justeringar i 
översiktsplanen för att unvika feltolkningar av vår vilja för att visa att vi tar 
yttrandena på allvar (se bifogad fil). 
 
 

 



BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5[5] 
Arbets- och näringslivsberedningen  

 2013-12-09   
 

 
§ 34 
START-projektet  

 
 
Beslut 
Arbets- och näringslivsberedningen beslutar att man tagit del av 
informationen. 
 
Sammanfattning  
Lena Glad, projektledare informerar. Målgruppen som projektet vänder sig 
till är personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och hjärnskador 
förvärvade i vuxenålder. 
Syftet:  I samverkan och med individuellt stöd utifrån metoden Supported 
Employment hjälpa dessa personer att få behålla arbete/studier. 
 
 

   



  ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 

Kommunstyrelsen 
 2014-01-07 Dnr KS/2013:17  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Delegationsärenden (KS/2013:17) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjäns-
temän enligt kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med 
stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
Följande beslut har fattats med stöd av delegering: 
 
Finansansvarig Internbanken 
Upptagande av lån, utlämnade lån samt genomförda swapaffärer enligt bifo-
gad förteckning november 2013, dnr KS/2013:25. 
 
HR-chefen 
Nytt lokalt kollektivavtal med Kommunal och Ledarna avseende bered-
skapsavtal inom Teknik och Logistik  
(beslut 2013-05-29 och 2013-11-04, dnr KS/2013:215). 
 
Verksamhetschef samhällsutveckling 
Tf verksamhetschef samhällsutveckling 2013-11-25—2013-12-06 
(beslut 2013-11-25, dnr KS/2013:29). 
 
Verksamhetschef medborgarservice 
Beviljad hyresgaranti för kvinna född 75 
(beslut 2013-10-10, dnr KS/2013:569).  
 
Beviljad hyresgaranti för kvinna född 71 
(beslut 2013-10-20, dnr KS/2013:569). 
 
  



   1[1] 

Kommunledningsförvaltningen 
 2013-12-12  
 

Kommunledningsförvaltningen 
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 
Direkt 08 - 530 611 54 Sms·0734-21 85 61· E-post rolf.gustafsson@botkyrka.se 
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 
 

Referens Mottagare 
Mattias Rensfeldt 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och ränteswapar för peri-
oden 2013-11-01 – 2013-11-30 
 
Upptagna – och amorterade - lån: 
Huddinge Kommun     60 mkr    2013-11-04 – 2013-11-15          fast rta 1,177% 
Huddinge Kommun     55 mkr    2013-11-07 – 2013-11-15          fast rta 1,169% 
Huddinge Kommun   180 mkr    2013-11-12 – 2013-11-15          fast rta 1,169% 
Kommuninvest          250 mkr    2013-11-15 – 2013-11-21          KI-ränta 1,88%              
Huddinge Kommun   130 mkr    2013-11-26 – 2013-11-29          fast rta 1,173% 
 
Amorterade lån: 
Nordea                        50 mkr      2013-11-29                                 rörl rta fn 1,253%  
                                                                                                        (stibor 3m+3 bp) 
Handelsbanken     3*100 mkr      2013-11-29                                 rörl rta fn 1,223% 
                                 (stibor 3m+1,3 bp) 
 
 
Genomförda swapaffärer exklusive för Söderenergis/Södertörns Energis räkning: 
Inga swapaffärer genomförda. 

 
 
 
 
 
                Mattias Rensfeldt 
 
 





     Skickas till 
 Kommunsekreterare 
 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Rubrik/ärendemening: Utse tf verksamhetschef 
Ärendetyp Diarienummer Handläggare 
D5 2013:29 Sara Wrethed 
Beskrivning av ärendet 
Beslut om att utse Lars Olson som tf verksamhetschef samhällsutveckling under perioden 131125-131206 
 
 
Leverantör (vid upphandling) Kontraktssumma (vid upphandling) 
  
Beslutsdatum Delegat (namn och befattning) Signatur (delegaten): 
 
131125 

 
Sara Wrethed, verksamhetchef 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente (som beslutats av kommunfullmäktige). 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds/kommunstyrelsens verksamhetsområde finns i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen (1991:900). En 
nämnd/kommunstyrelsen kan uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare samt en anställd i kommunen att besluta på nämndens/kommunstyrelsens 
vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (se 6 kap. 33 § kommunallagen). 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 34 § kommunallagen har kommunstyrelsen delegerat beslutanderätten i de ärenden som angivits i den till 
delegationsordningen tillhörande delegationsförteckningen . 
Endast kommundirektören (förvaltningschef) har rätt att vidaredelegera beslutanderätt (se 6 kap. 37 § kommunallagen). 
Beslut som fattas på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen senast en (1) månad efter det att beslutet fattades. Beslutet är formellt fattat av 
kommunstyrelsen och kan inte återkallas eller omprövas. Beslut som har fattats med stöd av delegation överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens 
övriga beslut. 
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