SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunala pensionärsrådet
2016-12-06

Plats och tid
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Beslutande

Jean-Pierre Zune ,vice-ordförande
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 40
Jämlikt Botkyrka och arbetet mot åldersdiskriminering
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att rådet har tagit del av
informationen.

Sammanfattning
Information från Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare för ett jämlikt
Botkyrka.
Bilaga: presentation
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Jämlikt Botkyrka och arbetet mot
åldersdiskriminering

Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet

Remissinstanser
‒ Nämnder
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Bakgrund

Cesam
Botkyrkabyggen
Upplev Botkyrka AB
Mångkulturellt centrum
Folkhälsokommittén
Ungdomsfullmäktige
Funktionshinderrörelsens
samrådsgrupp
‒ Pensionärsrådet
‒ Sverigefinska &
romska samrådet

Många strategier, policys och riktlinjer som ska styra och vägleda!!!
Kommunsstyrelsen  kommunledningsförvaltningen:
‒ ta fram ett förslag till riktlinjer för det fortsatta arbetet för en
jämställd och interkulturell verksamhet fri från diskriminering (KS/2013:660)

Kompletterades med fler områden för ökad jämlikhet – som ytterligare stöd i arbetet
‒
‒
‒
‒

för en god och jämlik hälsa (styrdokumentet ska uppdateras 2016)
för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (behov aktualisering av tidigare KF-beslut)
mot hedersrelaterat våld och förtryck (en del i en jämställd & interkulturell verksamhet)
med mänskliga rättigheter i styr och ledning (ks-beslut , en av 11 pilotkommuner i SKL:s ÖK med regeringen)

En politisk arbetsgrupp, med representanter från majoritet & opposition,
har tagit fram en sammanhållen strategi

Varför strategi för ett jämlikt Botkyrka?
Idag: Stora skillnader i livsvillkor, levnadsförhållanden, hälsa och makt
mellan olika grupper av kvinnor och män i samhället
De sociala, ekonomiska och hälsomässiga klyftorna ökar
ojämlika möjligheter i livet

Ett samhälle med mindre klyftor

 större makt för alla att forma sina liv och samhället
 bättre & mer jämlik hälsa
 ökad social sammanhållning, trygghet och delaktighet
Det gynnar alla – oavsett social position

Som kommun
ansvar & ambition
skapa goda
förutsättningar
för människors villkor
& möjligheter
– under hela livet !

Jämlikhet – det övergripande paraplyet
Folkhälsopolicy
&
utvecklingsplan
”jämlik hälsa”

Strategi för ett
interkulturellt
Botkyrka

Strategi för ett
jämställt
Botkyrka

Policy och plan
mot
hedersrelaterat
våld och förtryck

Gemensamt
styrdokument
Sammanfattar & prioriterar
2018-2021
”enklare att göra rätt”

Alla invånares mänskliga rättigheter är ”golvet”

Tidigare KS-beslut att
anta FN-konventionen
om rättigheter för
personer med
funktionsnedsättning
som sitt program

Tidsplan
14 okt – 30 januari 2017: remissperiod.
Feb-mars 2017: justering av dokumenten, beslutsprocesser
April 2017: beslut i KS och KF

Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka

De långsiktiga politiska
ambitionerna & inriktning!

Vägledning och stöd
för att ta strategin vidare

Botkyrka som plats

Botkyrka som organisation

Strategin - innehåll
Ställningstaganden som utgör strategin
Inledning
- Målet är ett Botkyrka för alla med mindre klyftor.
- Gemensamma krafter för lika livschanser.
- Jämlikhet är det övergripande paraplyet.
- Vi har alla ett ansvar.

Efterföljande avsnitt utvecklar bakgrund, begrepp och motiv
1. Från mångkultur till interkultur.
2. Samma makt för kvinnor och män att forma sina liv och samhället.
3. Frihet från hedersrelaterat våld och förtryck.
4. Ett lättillgängligt Botkyrka för alla.
5. Alla Botkyrkabor ska ha möjlighet att må bra i livets alla faser.

Samma logik
och rubriker
för alla
jämlikhetsgrunder

Riktlinjer - innehåll
• Organisationen ska vara jämlik och jämställd i
sin verksamhetsutövning och personalpolitik.
• Det ska vara lättare att göra rätt.
• Jämlikhet leder till att vi uppnår nämndernas
mål och ökad kvalitet i verksamheterna.
• Två delar vägledning:
1. Systematiskt arbete - stöd i
nämndernas/förvaltningarnas planering och
uppföljning
2. Förslag på insatser - ge vägledning hur
jobba med strategin i ordinarie verksamhet.

Del 1. Vägledning för hur vi kan styra mot
en mer jämlik verksamhet
• Utgår från kommunfullmäktiges
övergripande mål och budget
• Stödjer systematiskt arbete
utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
• Styrprocessens moment:
1. Kartlägg och analysera
nuläge och utveckling
2. Formulera mål
3. Genomför
4. Följ upp målen i
delårsbokslut och
årsredovisning
5. Bedöm konsekvenser för
jämlikhet
6. Stärk kompetensen hos
medarbetare

Synliggöra och åtgärda
ojämlikhet mellan olika invånargrupper och säkerställa
Botkyrkabornas grundläggande
rättigheter

Alla gör en del och vi jobbar
tillsammans!

Del 2 - Förslag till insatser som bidrar till
jämlikhet
Huvudprocesser:
1.
Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället
2.
Möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande
3.
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna
4.
Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv
5.
Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv
6.
Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna
Styr- och ledningsprocess:
• 1. Kommunen som organisation
Rekommendationerna är uppdelade inom tre olika områden:
• - Kompetensutveckling
• - Utveckling av arbetssätt och metoder
• - HR - kompetensförsörjning
Mycket gör vi redan – annat kan vi behöva utveckla!

Ålder som diskrimineringsgrund
•

Lagen definierar ålder som uppnådd levnadslängd. Med detta avser lagen en
persons fysiska levnadsålder räknat från hens födelse. Alla omfattas av skyddet
eftersom alla har en ålder.

•

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder.
Lagen gäller inom arbetsliv, varor och tjänster och flera andra samhällsområden.

•

Lagändring från 1 januari 2017 - alla diskrimineringsgrunder omfattas nu när det
gäller kraven på arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder.

•

Ålder är en diskrimineringsgrund som till sin natur är föränderlig. De flesta som
blir utsatta för diskriminering som har samband med ålder är oftast antingen
yngre eller äldre.

•

Upplevelser av diskriminering som har samband med ålder kan skilja sig åt
mellan äldre och yngre personer.
Läs mer på: http://www.do.se/om-diskriminering/skyddadediskrimineringsgrunder/alder-som-diskrimineringsgrund/

Arbetet mot åldersdiskriminering i
Botkyrka kommun
Nuläge
• Ingen egen strategi mot
åldersdiskriminering men
regleras bl.a. via
diskrimineringslagen och
strategidokument
• Del av diskrimineringslagen
men inte som aktiv åtgärd.
• Kompetensbaserad
rekrytering (KBR)

På gång
• Jämlikt Botkyrka
• Arbetsmodell för en jämlik
arbetsplats – aktiva
åtgärder pga förändring i
lag (fom 1 jan 2017)

Ni spelar roll!
• Ert remissvar är viktigt!
• Efterfråga:
• En mer jämställd och jämlik äldreomsorg (äldres och
anhörigas perspektiv)

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 41
Aktuellt från organisationerna
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att rådet har tagit del av
informationen.
Sammanfattning

Anders Magnusson (SPF Botkyrka) berättar att SPF engagerat sig i frågan
om folkhälsa och tandvård för äldre, bland annat de som bor på särkskilt boende.
Jens Vollmer (SPF Botkyrka) berättar att SPF Botkyrka är en av få SPF föreningar i Stockholms län som ökar i medlemsantal.
Gudrun Carlsson (PRO Tumba) berättar om PRO Tumbas två studiecirklar,
Koll på läkemedel och en ständigt pågående studiecirkel om att lära känna
sin kommun.
Ann-Margret Örnberg (SPF Grödinge) ordnade lunch för alla medlemmar
över 85 år där det pratades mycket gamla Grödingeminnen. Cirka 20 stycken kom trots att det var snökaos.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 42
Fallolyckor bland äldre- information från Botkyrkafixaren
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att rådet har tagit del av
informationen.

Sammanfattning
Information från Daniel Aoutat, Botkyrkafixaren.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 43
Remiss- Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka
Beslut
Kommunala pensionärsrådet uppdrar åt presidiet att till sammanträdet 201702-08 sammanställa ett förslag till yttrande över remissen utifrån rådets
synpunkter.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har skickat ut Strategi och riktlinje för ett
jämlikt Botkyrka på remiss (KS/2014:612 och VON /2016:178).
Rådets medlemmar som önskar skicka in synpunkter ombeds göra det senast
i början av januari.
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 44
Anmälningsärenden
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att rådet tagit del av följande ärenden:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-10- Dagordning
KF 2016-11-24 – Dagordning
Kommunstyrelsen 2016-11-28- Dagordning
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10- Dagordning
Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2016- 12-05 – Dagordning
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-08- Dagordning
Socialnämnden- 2016-11-22- Dagordning
Tekniska nämnden 2016-11-07- Dagordning
Utbildningsnämnden 2016-11-08- Dagordning
Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-22 – Dagordning
Bilagor: Samtliga anmälningsärenden
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2016-11-03

Tid

Torsdag 10 november 2016, kl.19:00

Plats

Lokal 2:3, plan 2, Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba

Ärenden

Justering
Förvaltningschefen informerar

1

Uppföljning av statliga åtgärder för minskad arbetslöshet, med muntlig presentation

2

Utvärdering av feriepraktik 2016, med muntlig presentation

3

Unga vuxna Storvreten, informationsärende

4

Ekonomisk prognos, med muntlig presentation

5

Förändring av organisationstillhörighet för studie- och yrkesvägledningen, med
muntlig presentation

6

Beredningsuppdrag Utred möjligheten för mer samarbete med VOF, informationsärende

7

Anmälningsärenden

8

Delegationsbeslut

BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-11-03

Gruppmötena börjar kl. 18:30
- Majoriteten sitter i lokal 2:3
- Oppositionen sitter i Helges restaurang
Kaffe, té och smörgås serveras i anslutning till gruppmötena.
Anmäl eventuellt förhinder till Ann Gustafsson på telefon 070-184 96 43 eller
ann.gustafsson1@botkyrka.se.

Välkommen!
Marcus Ekman (S)
Ordförande

Ann Gustafsson
Nämndsekreterare
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KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige
2016-11-24

Tid

2016-11-24, kl. 09:00

Plats

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 08:30-09:00.
Sammanträdet och upprop börjar 09:00.
Ärenden

Justering 29 november 2016, kl. 17:00

209 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020
210 Komplettering till beslut om ombyggnation av Allégården
Handlingarna i ärendet delas ut på sammanträdet
211 Svar på interpellation: Angående Socialstyrelsens brukarundersökning och vilka
åtgärder kommunen tar
212 Svar på interpellation: Angående sortering av matavfall
213 Handlingsprogram - Fossilbränslefritt Botkyrka 2030
214 Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:151
215 Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:163
216 Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:177
217 Omreglering av tomträttsavgälden för Hantverket 1
218 Ändring av renhållningstaxa SRV 2017
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

KUNGÖRELSE
2016-11.24

219 Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2017
220 Svar på motion: En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M)
221 Svar på motion: Skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretsbadet och
Lida Friluftsgård (M)
222 Svar på motion: Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD)
223 Svar på medborgarförslag: Starta fritidsverksamhet på Broängsskolan upp
till år 6
224 Svar på medborgarförslag: Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan
225 Svar på medborgarförslag: Fler boende i Hallunda centrum
226 Anmälningsärenden
227 Avsägelser och fyllnadsval
228 Nya interpellationer
229 Nya motioner
230 Nya medborgarförslag
231 Enkla frågor

Inger Ros
Kommunfullmäktiges ordförande

Sara Hultqvist
Sekreterare
08-530 613 84
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kommunstyrelsen
2016-11-28

Tid

2016-11-28

Plats

Stange 2:3

, Kl 16:00

Ärenden

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
230 Ny finanspolicy
231 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
232 Utbetalning av partistöd 2017
233 Antagande av detaljplan - Varvet 1
234 Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen
235 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsynsoch prövningsverksamhet
236 Svar på motion: Kvalitetssäkra fritidsgårdarna (M), (L)
237 Svar på motion: Körning av motorfordon på anvisad plats (TUP)
238 Svar på motion: Tillbyggnad på trevåningshusen i Bremora (V)
239 Svar på motion: Bygg ett nytt äldreboende i centrala Tullinge (TUP)
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-11-28

240 Svar på motion: Etablera en finsk vänort (M)
241 Svar på medborgarförslag: Starta parklekar i varje kommundel
242 Svar på medborgarförslag: Starta upp och vidareutveckla en parklek i solparken
BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
243 Nytt kommunhus - beslut om tomt
244 Svar på revisionsskrivelse - Näringslivsverksamheten
245 Internkontrollplan 2017 - kommunstyrelsens övergripande ansvar
246 Ansökan om finansiering för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd 2016
247 Ansökan om medel - Mångkulturellt centrum
248 Anmälningsärenden
249 Delegationsärenden
250 Äskande av medel - tillsättning av tjänster
251 Äskande av medel - anställningsvillkor för förvaltningschefer
252 Långsiktigt planerande av bostäder för nyanlända på anvisning
(FORT.) BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
253 Strategi och riktlinjer för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Ebba Östlin
Kommunstyrelsens ordförande

Erika Rönnestig
sekreterare
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
2016-10-17

Tid

2016-10-24 , Kl 19:00

Plats

/Studieförbundet Vuxenskolan, Falkvägen 42, Tumba/

Ärenden

Justering

1

Medborgarförslag - Bygg ett utegym i Bremora

2

Medborgarförslag- Förslag om ett riktigt utegym vid Slagstabadet

3

Medborgarförslag - Utegym vid Brosjöbadet

4

Medborgarförslag - Utöka Storvretesbadet med ett miniäventyrsbad

5

Muntlig redovisning – Sommarens aktiviteter

6

Motion - Fritidsklubb för 10-12-åringar i Broängen/Kassmyra

7

Uppföljning av internkontroll

8

Unga Vuxna Storvreten

9

Kultur- och fritidsförvaltningens krisplan

10 Borgensbegäran Tullinge tennisklubb
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BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och fritidsnämnden
2016-10-17

11 Fyllnadsval Konstrådet
12 Rättelse av protokoll 2016-09-26
13 Anmälningsärenden
14 Delegationsbeslut
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-11-16

Tid

Måndagen den 5 december 2016 kl:17:30

Plats

Klockhussalen, Hågelby

Ärenden

Justering
1

Medborgarförslag - Miljöstation behövs även för att slänga mat och
oljor

2

Kontrollplan 2017 för offentlig kontroll av livsmedel

3

Tillsynsplan 2017

4

Yrkandeinitiativ (M) - Rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom i
kommunens samtliga arbetsplatser

5

Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka

6

Anmälningsärenden

7

Enhetschefen/miljöenheten informerar

8

Delegationslista

9

Vattenprogram för Botkyrka kommun

10

Ev. tillkommande ärenden

Gruppsammanträden
S, V och MP – kl. 17:00, Klockhussalen, Hågelby.
M, C, TUP, KD och L - kl. 17:00, Klockhussalen, Hågelby.

Anmäl ev. förhinder till Karina Wallenius, tel. 076-810 39 42, e-post
karina.wallenius@botkyrka.se
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Samhällsbyggnadsnämnden
2016-10-28

Tid

2016-11-08, Kl 18:30

Plats

Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3

Ärenden

Justering

1

Medborgarförslag - Belysning över gång- och cykelbanan i Vretarna

2

Medborgarförslag - Inför fler allmänna papperskorgar med eventuellt gratis bajspåsar för hundar i Riksten och en allmän hundrastgård

3

Medborgarförslag - Det behövs en lekpark på Backsvalevägen i Vårsta

4

Förslag till detaljplan för Varvet 1

5

Förslag till detaljplan för Näs By

6

Antagande av detaljplan för Abborren 2

7

Exploatering för hotell med mera i Hallunda

8

Planuppdrag för detaljplan för Sämjan 1 - Måsens förskola

9

Planuppdrag för detaljplan för Ametisten 1 - Ametistens förskola

10

Planuppdrag för detaljplan för Örtagården 97 - Örtagårdens förskola

11

Planuppdrag för detaljplan Freja 6 - Anemonens förskola

Senare utskick
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BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-28

12

Ekonomisk uppföljning per oktober

Senare utskick alt. dukas

13

Dialogforum

14

Namnärenden

15

Yttrande över motion om Östersundsmodellen för flyktingmottagande
Senare utskick

16

Delegationsbeslut

17

Delegationsordning

18

Anmälningsärenden

19

Förvaltningschefen informerar

Senare utskick

Inga handlingar, muntlig dragning

20Bygglov
38

Gabriel Melki
Ordförande

Olov Lindquist
Nämndsekreterare
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Socialnämnden
2016-11-22

Socialnämnden

Tid

2016-11-22, Kl 19:00

Plats

Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 3

Ärenden

Justering

1

Mål och budget 2017 - muntlig information (SN 2016:1)

2

Ekonomisk månadsrapport oktober (SN 2015:1)

3

Förslag till policy för handläggning av ekonomiskt bistånd samt revidering av
riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (SN 2016:155)

4

Fördelning av posterna i riksnormen (SN 2016:197)

5

Tillsynsplan över serveringstillstånden i Botkyrka kommun (SN 2016:152)

6

Ny delegationsordning för socialnämnden (SN 2016:105)

7

Långsiktigt planerande av bostäder för nyanlända på anvisning (SN 2016:198)

8

Remiss av Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen KS/2016:663
(SN 2016:174)

9

Remiss: Samverkan kring personer med missbruk/beroende, överenskommelse
KS/2016:530 (SN 2016:125)
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BOTKYRKA KOMMUN
Socialnämnden

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-11-22

10 Krishanteringsplan för socialförvaltningen (SN 2016:128)
11 Utseende av personuppgiftsombud till socialförvaltningen (SN 2016:213)
12 Sammanträdesordning 2017 för socialnämnden (SN 2015:188)
13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 28 f §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SN 2015:90)
14 Strategi för flyktingmottagande (SN 2015:242)
15 Förvaltningschefen informerar – muntlig information
16 Uppföljning av Dialogforum (SN 2016:171)
17 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2016:14)
18 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2016:13)
19 Anmälningsärenden (2016:11)

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3, kl 18.00
Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, socialförvaltningens
stora sammanträdesrum på plan 8, kl 18.00 .
Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 530 618
34 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.
MATS EINARSSON
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Tekniska nämnden
2016-10-27

Tid

2016-11-07, Kl 19:00

Plats

Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2

Ärenden

Justering

1

Svar på medborgarförslag - Förhindra att mängder av paddor och grodor blir
överkörda mellan Klätterberget/Tullinge Strand

2

Frågor från förtroendevalda och medskick till verksamhetsansvariga
* Dagvattenhantering kring nybyggnationen. Till exempel i Alby, Tingstorget.
* Risk- och sårbarhetsanalys, Mälaren som avrinningsområde och påverkan på
dricksvattnet
* Tullinge vattenverk

3

Följduppdrag och återrapportering Brunna (punkt 4)

4

Slutredovisning av investeringsprojekt - Tornet 4, vård- och omsorgsboende i
Hallunda

5

Slutredovisning av investeringsprojekt 6179 - Fittja sporthall

6

Ekonomisk uppföljning oktober 2016 för tekniska nämnden
* Handlingar sänds ut senare

7

Tekniska förvaltningens uppföljning enligt internkontrollplanen för 2016
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

8

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-10-27

Yttrande över remiss om Botkyrkas blå värden - Vattenprogram för Botkyrka
kommun
* Remissen utsändes begränsat. Om någon ledamot önskar en fullständig version av remissen,
kontakta Elisabeth Persson, elisabeth.persson@botkyrka.se eller 0708 90 40 56

9

Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

10 Förvaltningschefen informerar
11 Anmälningsärenden
12 Delegationsbeslut

Fredrik Olsson
Ordförande

Elisabeth Persson
Sekreterare

Gruppmöten:
(S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl 18.00
(M), (KD), (L) och (TUP) plan 6, Stinsen, kl 18.00

Anmäl eventuellt förhinder till Elisabeth Persson, tfn 0708 90 40 56 eller
elisabeth.persson@botkyrka.se
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Utbildningsnämnden
2016-10-24

2016-11-08, kl 19:00

Tid

18:00 – 18:30 Gruppmöten för nämnden
18:30 – 19:00 Fika och frågestund för allmänheten
19.00 Nämnd
Kommunhuset, plan 2, 2:2 Alytus

Plats

Ärenden

Justering
1

Policy och riktlinjer mot mutor och jäv (KS/2013:635)
(muntligt informationsärende)

2

Rapport om sommarskolan
(UF/2016:273)

3

Utvärdering och förlängning av projektet Förstelärare för fritidshem
(UF/2016:253)

4

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
(UF/2016:254)

5

Information om statsbidrag för skollokaler och utemiljö
(UF/2016:272)

6

Remiss – Betänkande – Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)
(UF/2016:223)

7

Dialogforum
(UF/2016:50)

8

Förvaltningschefen informerar (muntligt)
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9

Redovisning av delegationsbeslut
(UF/2016:4)

10 Anmälningsärenden
(UF/2016:5)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Vård- och omsorgsnämnden
2016-11-09

, Kl 18:30

Tid

2016-11-22

Plats

Kommunalhuset Alytus

Ärenden

Justering

1

Information från förvaltningen

2

Boendeplan 2017-2020

3

Yttrande över motion- Kriterier för biståndsbedömning för vård- och omsorgsboende (M)

4

Gemensam upphandling av individplatser på LSS-boende

5

Arbetskläder inom LSS- boenden

6

Redovisning av anmälningsärenden

7

Redovisning av delegationsärenden

8

Ärenden från Dialogforum
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Tuva Lund (S)
Ordförande

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-11-09

Kerstin Frimodig
Nämndsekreterare

Gruppmöten:
S, V och MP : Träffas i Alytus kl 17.30 22 november
Övriga partier: Träffas i Helges lokaler samma tid
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 45
Revidering av ärendelistan
Beslut
Kommunala pensionärsrådet godkänner ärendelistan med tillägget att ärendet” Gode och förvaltare läggs till”.
Bjuda in respektive nämndordförande till Kommunala pensionärsrådet
Myndighet och biståndshandläggning
Pensionsfrågor
Svensk standard SIS
Speed-dating
”Försök inte lura mig” (samarbete mellan PRO, SPF Seniorerna, Polisen,
Brottsofferjouren)
Åldrande för personer inom LSSs personkrets
HBTQ-certifiering av vård- och omsorgsboenden
Gode män och förvaltare
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 46
Övriga frågor
Övriga frågor
Thomas Karlsson (TUP) frågar om besöket på Riksten.
Jens Vollmer (SPF Botkyrka) frågar varför kommunfullmäktiges beslut om
äldreombudsman ej kommit som anmälningsärende till året, samt hur försäljningen av fastigheten Samariten och renoveringen av Allégården går.
Jens frågar också varför kommunen inte har LOV (Lagen om valfrihetsystem).
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BOTKYRKA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-06

§ 47
Dialog med tekniska nämnden
Beslut
Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att rådet har tagit del av
informationen.

Sammanfattning
Dialog med Tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson (MP) och förvaltningschef Åsa Engwall.
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