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§ 315
Remitering av ungdomspolitisk handlingsplan
(sbf/2014:464)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13 och nämndens skrivelse daterad
2014-11-11 (bilaga), som svar på kommunledningsförvaltningens remiss.
Kristdemokraterna, Moderaterna och Tullingepartiet deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Botkyrka kommun är en av landets ”yngsta” kommuner med en medelålder på
ca 37 år. Det innebär också att det finns många ungdomar i kommunen och
därför är det givetvis bra att kommunen tar fram en handlingsplan för denna
viktiga målgrupp.
Samhällsbyggnadsnämnden stödjer det övergripande målet för ungdomspolitiken, ”Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och
ha inflytande över samhällsutvecklingen”, även om detta självklart också bör
gälla för resten av Botkyrkas befolkning.
Vi anser också det bra att handlingsplanen red er utskillnaderna mellan barns
perspektiv och barnperspektiv respektive ungdomars perspektiv och ungdomsperspektiv.
I vår verksamhet har vi till uppgift att lyssna på samtliga kommuninvånare.
Men ett sätt att lyssna mer på just ungdomarna skulle kunna vara om vi ibland
besökte skolor och där träffade elever för olika typer av dialogmöten. Detta
skulle då vara ett sätt att möta eleverna i deras vardagsmiljö istället för att försöka göra det på deras fritid. Förutsättningarna för ett sådant besök måste naturligtvis vara att vi i härheten av deras skola planerar att genomföra något
projekt eller förändring som de kan ha som utgångspunkt i sina diskussioner.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till ungdomspolitisk handlingsplan.
I kommunens flerårsplan för 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ungdomspolitisk handlingsplan ska tas fram. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar arbetat med innehållet i handlingsplanen. Uppdraget har samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen.
Den ungdomspolitiska handlingsplanens ambition är att identifiera och åtgärda
strukturer som skapar ojämlik tillgång till välfärd och makt för unga med olika
livsförutsättningar, bakgrund och utgångsläge.
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Mål och åtaganden är formulerade under handlingsplanens fyra fokusområden:
1. Botkyrkaborna känner sig hemma.
2. Botkyrka har de bästa skolorna.
3. Botkyrkaborna har förtroende för varandra.
4. Botkyrkaborna har arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13, utgör
underlag för beslutet.
________
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 316
Förslag till ändring av Botkyrka kommuns föreskrifter för
schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark: Tillägg avseende anmärkning och uttag av viten (sbf/2014:491)
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ändring av Botkyrka kommuns föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark att träda i
kraft från den 1 januari 2015.
Ärendet lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning

För att minimera störningar för alla trafikkanter, boende och företagare i kommunen krävs att varje tillstånd som medger aktiviteter på vägnätet är synkroniserade och väl genomlysta före beviljande. Aktiviteter i gaturummet har ökat
markant under de senaste tre åren. Senaste året har det varit ett regelbundet
tryck året runt på att starta upp olika arbeten. Ärendemängden har ökat. Ärenden med störande arbeten utan tillstånd har ökat. Den tid för återställande som
angivits i tillståndet har inte respekterats och slarv med att förlänga tillståndstiden för ärenden har ökat. Förvaltningen har också sett en försämring av att
följa den trafikanordningsplan som godkänts, skyltar har saknats och bristfälliga avstängningsanordningar har noterats.
De tre huvudsakliga tillstånden som krävs för att bedriva aktiviteter på den
allmänna platsen är tillstånd enligt ordningslagen, trafikanordningsplan och
schakttillstånd.
Trafikverket och flera kommuner har i syfte att styra utförare att sköta ansökningar av tillstånd och trafikanordningsplaner, utmärkning, avstängning och
återställning på ett korrekt sätt infört system med anmärkning och vitesuttag.
Förvaltningen föreslår fasta vitesbelopp för olika typer av brister. Vissa fel ska
först leda till en skriftlig anmärkning och om detta inte åtgärdas utdelas ett vite.
Förvaltningen har arbetat fram en tabell med skäl för anmärkning och med ett
belopp för vite som inarbetas i kommunens föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten. Till tabellen finns en förklaring av bedömningspunkterna, för att
säkerställa beslutet. Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att stänga av ansvarig arbetsledare men även att
stänga av hela arbetsplatsen.
Förvaltningen föreslår att Botkyrka kommuns föreskrifter för schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark med anmärkningar och vitesbelopp börjar tilllämpas den 1 januari 2015 efter godkännande från kommunfullmäktige.
Ärendet

Gata/parkenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för tillståndsprövning, kontroll och slutbesiktning vid arbeten på kommunala vägar samt
schaktning i kommunal mark. En ökad mängd av ärenden, där schaktning och
vägarbeten påbörjats utan tillstånd eller trafikanordningsplan samt avstäng-
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ningar och utmärkningar varit bristfälliga, kan konstateras. Detta innebär en
stor trafiksäkerhetsrisk och kan också innebära merkostnader för kommunen. I
syfte att styra utförare att sköta ansökningar av tillstånd och trafikanordningsplaner, utmärkning, avstängning och återställning på ett korrekt sätt föreslås att
ett system med anmärkningar och vitesuttag införs i föreskrifterna för schaktoch ledningsarbeten i kommunens mark. För att öka samordningen mellan utövare och minska trafikstörande aktiviter inom gaturummet inför förvaltningen
ett nytt ärendehanteringssystem där sökande via en e-tjänstfunktion själv lägger
in sin ansökan och ritar in utbredningsområdet i webkartan. Kartan kommer
också publiceras på kommunens hemsida så att allmänheten kan få information
om pågående arbeten. Samtidigt föreslås införas ett system för anmärkningar
och vitesbelopp enligt mönster från andra kommuner.
Genomlysning av ärendet har skett av jurister på kansli och juridik på klf.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-14, utgör
underlag för beslutet.
Ekonomi

Syftet med förslaget till ändring av föreskrifterna är att styra ett beteende för att
minimera risker, öka samordning mellan utförare och minska olägenheter för
Botkyrkas medborgare och besökare. Det är inte ett ekonomiskt mål att ta ut viten. Till en början kan säkert ökade intäkter förväntas på viteskontot, men på
lite sikt torde efterlevnaden öka, vilket ju är själva syftet med förslaget.
________
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Bilaga

Samhällbyggnadsnämndens skrivelse om Ungdomspolitisk
handlingsplan (sbf/2014:464)
Majoriteten i Samhällsbyggnadsnämnden vill förutom samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13 som svar på remiss om Ungdomspolitisk
handlingsplan, även anföra nedanstående medskick.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att de åtagande som endast ansvaras av nämnden är
bra förslag på åtagande som vi gärna arbetar vidare med och som man bör föra in i
kommande Ettårsplan. Botkyrka kommun är en av landets ”yngsta” kommuner med en
medelålder på ca 37 år. Det innebär att det finns många ungdomar i kommunen och
därför är det givetvis bra att kommunen tar fram en handlingsplan för denna viktiga
målgrupp.
Nämnden anser att handlingsplanen i sin helhet är bra. Att ungdomar ska ha tillgång till
välfärd och makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen är ett
väldigt viktigt övergripande mål. Samhällsbyggnadsnämnden ser det som sitt särskilda
ansvar att arbeta för ungdomars tillgång till bostad, trygghet och tillgång till det
offentliga rummet. Det handlar om att få alla Botkyrkabor att känna sig hemma.
En viktig del av ungdomars inträde i vuxenlivet är att få arbete och flytta hemifrån.
Samhällsbyggnadsnämnden vill betona vikten av nämndens ansvar för att skapa
förutsättningar för våra ungdomar att kunna få en bostad. Det kan handla om specifika
ungdomsbostäder, men också andra former av boenden. Målet är att fler unga har
bostad.
Samhälsbyggnadsnämnden vill därför lyfta ungdomars behov på ett tydligare sätt i
kommande riktlinjer för boende planering, samt i större utsträckning involvera unga i
detta arbete.
Trygghet är viktigt för att Botkyrkas ungdomar ska känna sig hemma i Botkyrka som
plats. Därför vill samhällsbyggnadsnämnden särskilt arbeta med att ta hänsyn till ungas
upplevels av otrygghet i fysiskplanering av bostadsområden och andra offentliga
miljöer. Ett bra sätt är att, som handlingsplanen föreslår, kartlägga otrygga och
otillgängliga platser i kommunen, tillsammans med ungdomar. Samt, i samverkan, ta
fram förslag på hur dessa platser kan göras mer trygga och tillgängliga.
För att kunna öka ungas inflytande över stadsplaneringen så behöver nämnden bli
bättre på att ta med ungdomars perspektiv i ett tidigt skede. Ett sätt är att i större
utsträckning vända sig till ungdomar genom deras egna arenor. Som exempelvis skolor,
fritidsgårdar eller ungdomsföreningar.

