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arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
/Dokumentdatum/

Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) sammanträder måndagen den 201210-29 kl 17:00 i kommunalhuset plan 9, Avux-hörnan för ärendegenomgång med förvaltningschefen.
Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18:30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.
Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00
sammanträdesdagen i möteslokalen.
Vänligen anmäl förhinder till Vanja Möller,
vanja.moller@botkyrka.se eller 08-530 634 85
Varmt välkomna!
Jill Melinder
Ordförande

Vanja Möller
Sekreterare

ORDFÖRANDEFÖRSLAG
arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
2012-11-01

Presentation
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av presentationen av ny nämndordförande och samtliga ledamöter och lagt densamma
till handlingarna.
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Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
2012-11-01

Ny vägledningsfunktion – information (AVUX/2012:51)
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
.
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
2012-09-21

Remissunderlag: Slutrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka
Remisstid: 2012-09-21 - 2012-10-19
Remissyttrande ska inkomma till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
senast den 19 oktober. Yttrande skickas med e-post till: andreas.liljenrud@botkyrka.se
Förteckning på remissinstanser bifogas sist i detta dokument.

Slutrapport
Ny vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka

Under 2012 är ett av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens
(Avux) operativa mål att utreda och lämna förslag till hur en ny effektiv vägledningsfunktion för vuxna i Botkyrka kan utformas. Utredningsarbetet bedrivs i projektform och leds av utvecklingsfunktionen på förvaltningskontoret.
Denna slutrapport redovisar styrgruppens1 förslag till hur en ny vägledningsfunktion kan utformas. Förslagen rör verksamhetens mål och uppdrag, styrning och organisation, målgrupp, lokaler samt budget och finansiering. Styrgruppen lämnar även förslag på tidsplan för verksamhetens förändring med
start januari 2013. Slutrapporten avslutas med en konsekvensbeskrivning av
lagda förslag, avseende ekonomi, mål och förväntade effekter.
Förslagen grundar sig på styrgruppens kartläggning av nuvarande vägledningsverksamhet i Botkyrka kommun. Analys och slutsatser har tagit sin utgångspunkt i medborgarnas behov. Kartläggning, analys och slutsatser tillsammans med metod och organisation för projektets genomförande har presenterats i en delrapport.2 Delrapporten har presenterats för Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden i början av juni 2012. Samtliga samverkansparter under analysfasen har delgivits delrapporten, dessa aktörer kommer även få
slutrapporten på remiss under hösten 2012.
I slutrapporten avses styrgruppen när orden; vi eller våra används.
Andreas Liljenrud
Projektledare / Målägare

1

Andreas Liljenrud (Projektledare), Lisa Alm verksamhetsutvecklare, Lisbeth Jacobsson Verksamhetschef Vuxenutbildning, Anette Berggren Verksamhetschef AKC och Agneta Göransson Verksamhetschef Xenter
2
Delrapport Ny vägledningsfunktion för vuxna Slutsatser och analys utifrån en kartläggning av befintlig vägledning
för vuxna i Botkyrka kommun. 2012-05-30
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Bakgrund

Den operativa visionen för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
är;
”Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet”.
I förvaltningens ettårsplan för 2012 anges två strategiska fokusområden; anställningsbarhet och meningsfulla jobb och sysselsättning.
Utifrån den strategiska visionen har nämnden antagit sex operativa mål. Ett
av målen adresserar ett uppdrag till förvaltningen att utveckla/förändra vägledningsverksamheten. Under projektets analysfas har bilden av vad vägledning betyder för att stödja medborgarnas väg till arbete och meningsfull
sysselsättning stärkts. I utredningsuppdraget Botkyrka nästa 3 har vägledning
identifierats som en viktig framgångsfaktor för medborgarnas väg till arbete
och meningsfull sysselsättning.
Ny vägledningsfunktion med utgångspunkt i medborgarnas behov

Vår kartläggning visar att åtgärder och insatser i nuvarande vägledningsverksamhet inte alltid utgår från medborgarens behov och förutsättningar. Utifrån
denna kunskap och mot bakgrund av att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden identifierat vägledning som en av de främsta framgångsfaktorerna för att stärka medborgarnas möjligheter till arbete och meningsfull
sysselsättning är alla förslag utformade för att i så hög grad som möjligt möta
medborgarnas behov.
Vi har även vägt in kraven om en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet i
de förslag som presenteras. Nämndens förväntan på att en ny vägledningsfunktion möter både kvinnors och mäns villkor och behov samt interkulturellt
förhållningssätt ska hanteras enligt särskilda direktiv.

3

Botkyrka nästa - Projektets syfte är att kartlägga kommunens insatser inom arbetsmarknadspolitiska
och näringslivspolitiska området och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka
kommunens måluppfyllelse i arbetet med att fler Botkyrkabor ska försörja sig på eget arbete eller företagande samt
hur kommunens förmåga att stimulera och stödja entreprenörskap, etablering av nya företag och verksamheter kan utvecklas.
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Sammanfattning av förslaget

Slutrapportens förslag till ny vägledningsfunktion för vuxna Botkyrkabor innebär en rejäl uppväxling och breddning av vägledningsarbetet inom kommunen. De främsta förändringarna sker genom:
Arbetsmarknadsfokus

Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hen ska ha en varaktig
sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning. Vägledningen ska utgå
från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål, som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat genom att
Vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter och med näringslivet.
Oberoende studie- och yrkesvägledning

Botkyrkabon får en vägledning till studier och yrke som är fristående från de
kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta säkerställer att Botkyrkabon får en oberoende vägledning och ett bredare utbud, såväl inom som utanför kommunens egna verksamheter.
En väg in till studier

Botkyrkabon får ”en väg in” till sina studier. Vägledning, intest och antagning
till Sfi, Komvux och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär
att Botkyrkabon får färre aktörer att kontakta på sin väg till studier.
Hög tillgänglighet avseende lokaler och kompetens

Botkyrkabon kommer ha lätt att hitta och ta sig till en ny vägledningsfunktion.
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet
för Botkyrkaborna. Tillgängligheten återspeglas också i generösa öppettider
och varierande forum för vägledning, exempelvis reception, telefon, digitala
informations- och möteskanaler etc.
Målsättningen om hög tillgänglighet återspeglas också i den kompetens som
Vägledningsfunktionen besitter. Vägledningen ska vara individanpassad och
kunna möta individers särskilda behov och förutsättningar. Det kan röra sig
om utrikes födda akademiker, unga vuxna, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning eller personer med studiesocial
problematik. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska en
ny vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägledning ska få det utifrån sina behov och förutsättningar. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställt och interkulturellt förhållningssätt.
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Uppsökande verksamhet

Botkyrkabor som normalt inte kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledning, till exempel ”osynliga” gruppen, kan komma att uppsökas av vägledare inom helt nya arenor. Detta skapar möjligheter för Botkyrkabor i utanförskap att närma sig arbetsmarknaden.
Valideringsenhet

Botkyrkabor som har reell kompetens inom ett visst område får möjlighet att
validera sina kunskaper. Detta är en tidsbesparande åtgärd för individen som
kan korta vägen till arbete.
Övriga förstärkningar till följd av en ny Vägledningfunktion

Ovanstående redovisar vad en ny vägledningsfunktion medför för Botkyrkabon. Därutöver innebär förslaget:
•

förstärkt samverkan med myndigheter som Arbetsförmedlingen och
CSN samt centrala aktörer som kommunala verksamheter, högskolor,
branschorganisationer med flera,

•

stärkt uppdrag avseende kvalitetsuppföljning, upphandling och avtalsvård av externa anordnare för utbildning,

•

förstärkning av lednings- och vägledningsresurser för att säkerställa en
kvalitativ verksamhet.

Förväntade effekter

Utvecklandet av en ny vägledningsfunktion sker med utgångspunkt i idén att
vägledningsinsatser är en viktig framgångsfaktor för individens väg till arbete
och meningsfull sysselsättning. De förväntade effekterna av en ny vägledningsfunktion är att fler Botkyrkabor kommer ut i varaktigt arbete och meningsfull sysselsättning.
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Förslag - Ny vägledningsfunktion

1. MÅL
En ny Vägledningsfunktion ska leverera en effektiv studie- och yrkesvägledning för vuxna Botkyrkabor i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning.
En ny vägledningsfunktion tar sin utgångspunkt i Avux operativa vision.
”Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna i Botkyrka högre livskvalitet”.
Kommentar: Avux operativa vision anvisar att verksamheten ska bedrivas med
sikte på arbete och meningsfull sysselsättning, med utgångspunkt i individens
förutsättningar och mål.
2. UPPDRAG – RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN
En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att bedriva verksamheten utifrån gällande lagstiftning och utifrån de riktlinjer som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutat om. Verksamheten ska bedrivas med ett tydligt arbetsmarknadsfokus. En ny vägledningsfunktion har ett samordningsuppdrag
som innebär att samla myndigheter och centrala aktörer i bred samverkan
kring individens behov av vägledning.
Uppdrag
1. Verksamheten ska bedrivas utifrån gällande lagstiftning (skollagen m.fl.)
2. Studie- och yrkesvägledning ska bedrivas med arbetsmarknadsfokus.4
3. Ansvara för intest till Sfi samt fatta beslut om antagning till komvux, sfi
och samhällsorientering 5
4. Upprätta individuella studieplaner för studerande
5. Ansvara för att möta individens behov av validering
4

Arbetsmarknadsfokus innebär att studie- och yrkesvägledning ska ske med hög kompetens kring arbetsmarknadens behov
och villkor så att individens vägval leder mot arbete eller meningsfull sysselsättning. Det inkluderar vägledning till aktörer
för stöd till eget företagande.
5
Arbetsmarknadsdepartementet bereder ett lagförslag om samhällsorientering. Förslaget går ut på att målgruppen för samhällsorientering ska utökas till att även omfatta anhöriginvandrare (i dagsläget omfattas endast flyktingar). Lagen föreslås
träda i kraft den 1 maj 2013.
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6. Ansvara för kvalitetsuppföljning av externa anordnare
7. Samordningsuppdrag – En ny vägledningsfunktion har i uppdrag att skapa
förutsättningar för bred samverkan med myndigheter och centrala aktörer
kring individens behov av vägledning.
8. Upphandla externa anordnare samt ansvara för avtalsvård
Riktlinjer
En ny vägledningsfunktion ska:
1. bedriva verksamheten så att alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun som är i behov av studie- och yrkesvägledning kan erbjudas detta
2. bedriva verksamheten på ett flexibelt sätt för att kunna möta individer med
behov av särskilda insatser eller kompetenser 6
3. implementera jämställdhetsintegrering och interkulturella förhållningssätt i
den löpande verksamheten.
4. utveckla arbetet med den uppsökande verksamheten
5. utveckla arbetet med validering
6. utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och andra centrala aktörer
för kunskap och erfarenhetsutbyte samt för ökad samordning kring individens behov av vägledning.
Kommentar: En ny vägledningsfunktion ska bedriva sin verksamhet med utgångspunkt i individens behov och med tydligt arbetsmarknadsfokus. Detta
ställer krav på verksamhetens förmåga att ha en god målgruppsanalys för att
möta individen med rätt vägledning. Arbetet med jämställdhetsintegrering är
en viktig strategi för att säkra servicen mot både kvinnor och män i behov av
vägledning. En ny vägledningsfunktion åläggs krav på utökad samverkan med
myndigheter och andra centrala aktörer i syfte att stärka individens väg mot
arbete och meningsfull sysselsättning. Att utveckla den uppsökande verksamheten har bedömts som avgörande för att nå den del av målgruppen som i dag
inte har kontakt med kommunen men som är i behov av vägledning.

6

Det kan röra sig om utrikes födda akademiker, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning, unga vuxna, personer med försörjningsstöd, personer med studiesocial problematik etc
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3. RAPPORTERING
En ny vägledningsfunktion ska bedriva kvalitets- och verksamhetsuppföljning
enligt Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens ordinarie uppföljningsstruktur

4. MÅLGRUPP
Alla vuxna kvinnor och män i Botkyrka kommun som är i behov av studieoch yrkesvägledning.
En ny vägledningsfunktion ska vända sig till alla vuxna kvinnor och män i
Botkyrka kommun, inklusive de ungdomar som faller under det kommunala
informationsansvaret. Verksamheten ska bedrivas så att de villkor och behov
som personer med särskilda behov har inte lägger hinder för tillgången till god
vägledning.
Kommentar: Eftersom målgruppen för en ny vägledningsfunktion omfattar alla
vuxna medborgare i kommunen är det särskilt viktigt att ta till vara på de brister i nuvarande vägledning som vår kartläggning identifierat. Vår kartläggning
visar att dagens vägledningsverksamhet inte är anpassad för att möta alla medborgare med de varierande behov och förutsättningar som finns. Det kan röra
sig om utrikes födda akademiker, individer med olika svårigheter/ diagnoser
samt psykisk funktionsnedsättning, unga vuxna, personer med studiesocial
problematik etc. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska
en ny vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägledning ska få detta utifrån sina behov och förutsättningar. Denna målsättning
kräver en god målgruppsanalys, därför ligger detta som ett särskilt uppdrag till
en nyvägledningsfunktion. Målgruppsanalysen lägger grunden för det val av
metoder och insatser som verksamheten behöver använda för att skapa kvalitet
i vägledningsarbetet.

5. ORGANISATION
En ny vägledningsfunktion har sin organisatoriska tillhörighet i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den är fristående från övriga verksamhetsgrenar i förvaltningen och leds av en verksamhetschef direkt underställd förvaltningschefen. En ny vägledningsfunktion ska ha medarbetare som
besitter hög kompetens kring arbetsmarknadens villkor och behov.
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En ny vägledningsfunktion har behov av tydliga mål och uppdrag. Verksamhetschefen ansvarar för hur arbetet ska ledas och organiseras. De verksamhetsdelar som ingår i uppdraget är följande:
•

Verksamhetsledning – att leda verksamheten mot uppsatta mål, samordning och samverkan med myndigheter och andra centrala aktörer
samt verksamhetsutveckling.

•

Verksamhet/drift -Vägledning, intest SFI, validering, antagning komvux, kvalitetsuppföljning, upphandling och avtalsvård

•

Administration – kontor, reception, administration, web, ekonomi etc.

Kommentar: Hur en ny vägledningsfunktion ska ledas och organiseras är verksamhetschefens uppdrag. De verksamhetsdelar som följer av uppdraget synliggör ett antal områden som var och en är i behov av tydlig ledning. Flera av
dessa kräver också särskild beslutsbehörighet för verksamhetens genomförande, ett sådant exempel är antagning till vuxenutbildning som är rektors ansvar. I den tidsplan för uppbyggnad av en ny vägledningsfunktion som presenteras i detta underlag följer att organisering av en ny vägledningsfunktion blir
en av verksamhetschefens första uppgifter att lösa.
En ny vägledningsfunktion ska ha medarbetare som besitter hög kompetens
kring arbetsmarknadens villkor och behov. Detta innefattar även kompetens
kring vägledning mot aktörer som kan ge stöd och rådgivning kring entreprenörskap/eget företagande.

6. LOKALER
En ny vägledningsfunktion ska vara placerad i ändamålsenliga lokaler med
hög tillgänglighet för medborgarna i Botkyrka kommun.
Nuvarande lokaler för vägledningscenter ska avvecklas. En ny vägledningsfunktion ska placeras i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet. Målsättningen är att en ny vägledningsfunktion ska vara i drift i nya lokaler senast
2014.
Kommentar: Processen kring framtagandet av nya lokaler för en ny vägledningsfunktion samordnas av förvaltningskontoret
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7. BUDGET OCH FINANSIERING
En ny vägledningsfunktion ska bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och
kostnadseffektivitet. Under uppbyggnadsfasen behöver investeringsmedel tillföras för lokalanpassning. Avseende finansiering kommer utökade kostnader
för lednings- och personalresurser omfördelas inom det verksamhetsanslag
som Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen förfogar över.
Förslaget till en ny vägledningsfunktion utgår från nämndens bedömning att
studie- och yrkesvägledning är ett framgångsrikt verktyg för att skapa förutsättningar för individens möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning.
För att möta nämndens ambitioner kring en utökad satsning på vägledning
kommer det förslag som styrgruppen presenterar i denna slutrapport innebära
en kostnadsökning för en ny vägledningsfunktion på 3708 000 kronor.
Huvuddelen av kostnaderna finns redan i förvaltningen. Vissa kostnader flyttas internt mellan verksamheter i förvaltningen av organisatoriska skäl. En del
av kostnaderna blir nya och behöver finansieras genom omprioriteringar inom
förvaltningens budget alternativt genom en ramhöjning till Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden.
Budgeten för en ny vägledningsfunktion utgår från de kostnader förslagen i
denna rapport genererar. Kostnaderna redovisas i sin helhet i en bilaga sist i
slutrapporten.
Budget för ny vägledningsfunktion:
Budget för nuvarande vägledningsfunktion:
Differens:

8 820 000 kronor
- 5 112 000 kronor
3 708 000 kronor

Kommentar: Satsningen på en ny vägledningsfunktion innebär en större prioritering av studie- och yrkesvägledning inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den uppsökande verksamheten, valideringsenheten,
kvalitetsarbetet tillsammans med nya lokaler och ökade personalkostnader är
förklaringen till kostnadsökningen. I takt med att en ny vägledningsfunktion
utvecklas kommer detta få budgetkonsekvenser för förvaltningen som helhet.
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8. PLAN FÖR UPPBYGGNAD AV NY VÄGLEDNINGSFUNKTION
Uppbyggnaden av en ny vägledningsfunktion påbörjas i januari 2013. Prioriteerade insatser under 2013 är rekrytering av verksamhetschef samt process för
lokal- och personalförsörjning. Riktlinjer och uppdrag för en ny vägledningsfunktion träder i kraft när en verksamhetschef rekryterats. Målsättningen är att
en ny vägledningsfunktion är driftsatt i nya lokaler, med full bemanning januari 2014.
Prioriteringar
Januari – Mars 2013
• Rekrytering av ny verksamhetschef
Januari – december 2013
• Lokalförsörjningsprocess7
April – 2013
• Implementering av riktlinjer och uppdrag för ny vägledningsfunktion
• Personalförsörjning och organisationsstruktur
2014
• Ny vägledningsfunktion i full drift

Kommentar: Under 2012 har Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen haft i uppdrag att utreda hur en ny vägledningsfunktion kan utformas.
När projektgruppen lämnar över sitt slutliga förslag till genomförande tar den
politiska processen över. Vår plan för uppbyggnad av en ny vägledningsfunktion med start i januari 2013 bygger på att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattar erforderliga beslut under 2012.
Uppbygganden av en ny vägledningsfunktion utifrån det förslag som presenterats i denna rapport kräver långsiktiga beslut förankrade i förvaltningens styrdokument. Lokalförsörjningsprocessen och omdisponering av medel för finansiering av en ny vägledningsfunktion är processer som behöver implementeras
i förvaltningens flerårsplan.
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Konsekvenser och förväntade effekter av en Ny vägledningsfunktion

NY
VÄGLEDNINGSFUNKTION
Arbetsmarknadsfokus
Oberoende studie- och yrkesvägledning
En väg in till studier
Hög tillgänglighet
Uppsökande verksamhet

Valideringsenhet

Arbetsmarknadsfokus

Botkyrkabon får vägledning som fokuserar på att hen ska ha en varaktig
sysselsättning och försörja sig själv i framtiden. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en väg till egen försörjning i framtiden. Vägledningen ska utgå från såväl Botkyrkabons förutsättningar och mål, som arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska få rätt insats i rätt tid, bland annat
genom att Vägledningsfunktionen har en god samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter och med näringslivet.
Oberoende studie- och yrkesvägledning

Botkyrkabon får en vägledning till studier och yrke som är fristående från de
kommunala utförarna av utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta säkerställer att Botkyrkabon får en oberoende vägledning och ett bredare utbud, såväl inom som utanför kommunens egna verksamheter.
En väg in till studier

Botkyrkabon får ”en väg in” till sina studier. Vägledning, intest och antagning
till Sfi, Komvux och samhällsorientering sker under samma tak, vilket innebär
att Botkyrkabon får färre aktörer att kontakta på sin väg till studier.

Varaktigt
arbete
Meningsfull
sysselsättning
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Hög tillgänglighet avseende lokaler och kompetens

Botkyrkabon kommer ha lätt att hitta och ta sig till en ny vägledningsfunktion.
Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hög tillgänglighet
för Botkyrkaborna. Tillgängligheten återspeglas också i generösa öppettider
och varierande forum för vägledning, exempelvis reception, telefon, digitala
informations- och möteskanaler etcetera.
Målsättningen om hög tillgänglighet återspeglas också i den kompetens som
Vägledningsfunktionen besitter. Vägledningen ska vara individanpassad och
kunna möta individers särskilda behov och förutsättningar. Det kan röra sig
om utrikes födda akademiker, unga vuxna, individer med olika svårigheter/ diagnoser samt psykisk funktionsnedsättning och personer med studiesocial problematik. Oavsett vilka villkor och behov som omgärdar individen ska en ny
vägledningsfunktion sträva mot målet om att alla som är i behov av vägledning ska få det utifrån sina behov och förutsättningar. Verksamheten ska bedrivas utifrån ett jämställt och interkulturellt förhållningssätt.
Uppsökande verksamhet

Botkyrkabor som normalt inte kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledning, till exempel ”osynliga” gruppen, kan komma att uppsökas av vägledare inom helt nya arenor. Detta skapar möjligheter för Botkyrkabor i utanförskap att vidta åtgärder för att närma sig arbetsmarknaden.
Valideringsenhet

Botkyrkabor som har reell kompetens inom visst område får möjlighet att validera sina kunskaper. Detta är en tidsbesparande åtgärd för individen som kan
korta vägen till arbete.
Övriga förstärkningar till följd av en ny Vägledningfunktion

Ovanstående redovisar vad en ny vägledningsfunktion medför för Botkyrkabon. Därutöver innebär förslaget:
•

förstärkt samverkan med myndigheter som Arbetsförmedlingen och
CSN samt centrala aktörer som kommunala verksamheter, högskolor,
branschorganisationer etc.

•

stärkt uppdrag avseende kvalitetsuppföljning, upphandling och avtalsvård av externa anordnare för utbildning.

•

förstärkning av lednings- och vägledningsresurser för att säkerställa en
kvalitativ verksamhet.
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Förväntade effekter

Utvecklandet av en ny vägledningsfunktion sker med utgångspunkt i idén att
vägledningsinsatser är en viktig framgångsfaktor för individens väg till arbete
och meningsfull sysselsättning. De förväntade effekterna av en ny vägledningsfunktion är att fler Botkyrkabor kommer ut i varaktigt arbete och meningsfull sysselsättning.
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Budget
Botkyrka Vägledningscenter (nuvarande vägledningsfunktion)
Kostnader
Verksamhetschef
Rektorstjänst (antagning Komvux, SFI, upphandling, avtalsvård)
Studie- och yrkesvägledare 6 tjänster
Administration 2 tjänster
Intest SFI 2 tjänster
Kvalitetsuppföljning
Övrigt
Kompetensutveckling, friskvård kontorsmaterial

140.000
220.000
2.822.000
760.000
950.000
190.000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

30.000 kr
Summa 5.112.000 Kr*

Ny vägledningsfunktion (enligt slutrapportens förslag)
Kostnader
Verksamhetschef
Rektorstjänst (antagning Komvux, SFI, Upphandling, avtalsvård)
Studie- och yrkesvägledare 7,5 tjänster
Administration 3 tjänster
Intest SFI 2 tjänster
Valideringsenhet
Kvalitetsuppföljning
Övrigt
Kompetensutveckling, friskvård kontorsmaterial
Marknadsföring / information

850.000
800.000
3.540.000
1.140.000
950.000
700.000
540.000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

150.000 kr
150.000 kr
Summa 8.820.000 Kr*

* Lokalkostnader ej inräknade, se konsekvensbeskrivning nästa sida
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Ekonomisk konsekvensbeskrivning

Slutrapportens förslag på ny vägledningsfunktion genererar kostnadsökningar
på 3.708.000 kr jämfört med nuvarande verksamhet vid vägledningscenter.
Siffrorna nedan redovisar hur kostnadsökningarna är fördelade samt summan
för dessa. De delar som stärks är följande:
Resursförstärkning

Kostnadsökning

Ledningsresurser

1.290.000 kronor

Verksamhetschef och rektorstjänst är
heltider. Detta krävs för att uppdraget
är långt mer omfattande än idag.

Studie- och yrkesvägledning

718.000 kronor

Gruppen stärks med 1,5 tjänst. Utökade
resursbehov motiveras av att uppdraget
omfattar en bredare vägledning än tidigare,
samt en uppsökande verksamhet.

Administration 1 tjänst

380.000 kronor

Kvalitets- uppföljning/utveckling

350.000 kronor

Marknadsföring / Information

150.000 kronor

Ett utökat uppdrag kring uppsökande
verksamhet och prioriterade målgrupper kräver informationsinsatser.

Valideringsenhet

700.000 kronor

Validering är ett av de viktigaste
verktygen som tillförs den nya
vägledningsfunktionen.

Kompetensutveckling

120.000 kronor

Förändrade kompetensprofiler för personalen
kräver resurser för kompetensutveckling.

Lokalkostnader
Kostnaden står i direkt relation till val
av lokal, nya externa eller interna befintliga.

0 - 800.000 kronor
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Kopia skickas till:
Socialförvaltningen Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen Botkyrka kommun
Kommunledningsförvaltningen Botkyrka kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen Botkyrka kommun
Serviceförvaltningen Botkyrka kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Samordningsförbundet
Mångkulturellt Centrum

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1[1]

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
2012-11-01

Uppföljning av sommarjobben 2012 (AVUX/2012:82)
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av uppföljningen och lägger densamma till handlingarna.
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Referens

Mottagare

Anette Berggren

Kommunstyrelsen och
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Rapport sommarjobb/feriepraktik 2012
Sammanfattning

Botkyrka kommun har under sommaren 2012 anordnat sommarjobb till 929
ungdomar i åldern 15-18 år.
Vi kan konstatera att vi har bra rutiner och struktur för arbetet med sommarjobben som startar i november månad och avslutas i oktober. Organisationen
fungerar och har kunnat hantera den gällande volymen med stöd av övriga resurser på Arbets- och kompetenscenter. Dock är arbetet med att försvara rättvisegrundade kriterier både internt och externt alltför omfattande. I kombination med att det saknas åtaganden från respektive förvaltning om framtagning
av platser med värdeskapande arbetsuppgifter till ungdomarna, blir situationen ohållbar i längden. I dessa delar är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för såväl medborgarna som våra medarbetare.
Bakgrund

Årets sommarjobb har anordnats inom ramen för så kallad feriepraktik samt
utifrån riktlinjer och beslut av kommunstyrelsen enligt KS/2009:73 och
KS/2010:203. Den senare avser volymökning till 1000 platser, vilket kvarstått för 2012. Före ökningen av antalet platser hade den förra förvaltningen
utbildning och arbetsmarknad en grundplanering på 150 platser. I kommunstyrelsens beslut står att ”Feriepraktik har stor betydelse för både individ och
familj. Praktiken ger arbetslivserfarenheter och referenser och blir en merit
vid ansökan om extrajobb och jobb efter avslutad skolgång. Det är dessutom
en viktig ingång för arbete som förstahandsalternativ till försörjning”.
Genomförande

Botkyrka kommun har under sommaren 2012 anordnat sommarjobb, så kallad feriepraktik till 929 ungdomar i åldern 15-18 år, främst inom kommunens
verksamheter, men även i de kommunala bolagen. Fördelningen mellan årskullar och flickor och pojkar visas i diagrammet nedan.
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Resurser och organisation

I arbetet med att skapa meningsfulla och kvalitativa sommarjobb gjordes en
översyn av organisationen inför 2012 i syfte säkerställa volym och kvalitet.
En tjänst som koordinator med huvuduppgift att arbeta med sommarjobben
har inrättats och lagts under samordnartjänsten för praktiksamordning inom
sektion Kompetenscenter på Arbets- och kompetenscenter. Tjänsten tillsattes
i början på året.
Utöver detta lånas resurser in från samtliga sektioner vid punktinsatser som
kontraktsskrivning. För administration stödjer ständigt den administrativa
sektionen. Tjänster köps även från lönekontoret. För administrativ hantering
används ett anpassat datastödssystem.
Kommunikation

Arbetet med samordning av sommarjobb pågår under perioden november –
oktober. Processen börjar med att förfrågan går ut till samtliga arbetsställen i
kommunens verksamheter i syfte att få dessa att åta sig att anordna enklare
jobb under sommaren till ungdomar mantalsskrivna i Botkyrka kommun.
Brev med förfrågan om att anordna enklare sommarjobb och anmälan av
platser har i omgångar gått ut till kommunens förvaltningar och föreningar
under januari – april. Totalt inkom 929 sommarjobb fördelade på 155 arbetsplatser.
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Parallellt gjordes besök på grund- och gymnasieskolor för att informera studie- och yrkesvägledare och socialtjänsten om processen kring anordnade
sommarjobb. I mars genomfördes en sommarjobbsmässa på Folkets Hus i
Hallunda i samarbete med Arbetsförmedlingen. På mässan kunde ungdomar
söka sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden samt få information om
kommunens anordnade sommarjobb.
I januari lades information ut på botkyrka.se om sommarjobb 2012 och under
mars månad kunde ungdomar ansöka att arbeta någon av följande perioder:
Period 1
Period 2
Period 3

v 25-27
v 28-30
v 31-33

18 juni – 6 juli
9 juli – 27 juli
30 juli – 17 augusti

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Period 1

418

Period 2

263

Period 3

248

Urvalsprocessen

1090 ungdomar av de 1577 som sökte de 929 anordnade sommarjobben erbjöds jobb.
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Ett första urval gjordes utifrån inkomna underlag med prioriterade ungdomar
från socialförvaltningen, särskolegymnasier samt studie- och yrkesvägledare,
totalt 104 ungdomar. Fördelningen var 52 ungdomar från Socialförvaltningen, 37 från Studie- och yrkesvägledare och 15 från Särskola. Urvalsprocessen
skedde därefter främst via lottning med hänsyn taget till ungdomarnas val av
period och intressen.
Antal feriepraktikanter per postort
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5 [9]

BOTKYRKA KOMMUN
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-10-16

Ett hundratal platser från bland annat kultur och fritidsförvaltningen samt ett
antal från föreningar krävde intervjuförfarande eller att själva välja ut vilka
ungdomar som skulle få jobb på grund av t ex krav på särskild kompetens eller vilja. Förfarandet hindrar ungdomar att delta i anordnade sommarjobb och
innebär fördröjningar och svårigheter att hålla planerade tidsramar. Detta innebar även att den demokratiska lottningsprincipen fick frångås. Ungdomar
som inte klarade intervjuer och inte motsvarade ställda krav fick dock andra
jobb.
Kontraktskrivning och information

Avtalsskrivning med 929 ungdomar fungerade mycket bra med stöd från övriga organisationen på Arbets- och kompetenscenter. Fem större avtalsskrivningar krävde bemanning på ca 15 medarbetare och två som kunde genomföras med ett mindre antal. Därutöver har enstaka ungdomar fått möjlighet att
teckna avtal enskilt när de inte kunnat komma till ordinarie tillfällen.
I samband med avtalsskrivningarna hölls en obligatorisk information för
ungdomarna kring arbetstider, regler, lön, skattejämkning, frånvaro och
tidrapporter.
När arbetsperioderna börjat och ungdomar inte dykt upp till de olika arbetsplatserna gav vi nya ungdomar chansen att få jobb under första veckan. De
fick då en kortare arbetsperiod. Många arbetsgivare har dock ställt upp och
erbjudit extra timmar till ungdomarna för att komma upp i 90 timmar.
Skriftliga besked och intyg

Alla ungdomar som sökt sommarjobb via hemsidan har fått ett brev hem med
besked om de erbjudits sommarjobb eller inte. Alla sommarjobbare har fått
ett skriftligt intyg på att de arbetat hemskickat i september.
Kompetensutveckling

De handledare och chefer som åtagit sig att anordna jobb inbjuds att delta i
ett av flera informationstillfällen på Arbets- och kompetenscenter i form av
workshops. Syftet är att informera om vad som är viktigt att tänka på, hur
processen går till, vilka regler som gäller, t ex arbetstider och tidrapportering
med mera. Eftersom informationstillfällena genomförs i workshop-format
finns även utrymme att komma med tankar och idéer samt möjligheten att
ställa frågor. Vid informationstillfället delas handbok för handledare ut. Av
120 inbjudna deltog 88 personer.
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Media

Det har skrivits positiva artiklar om sommarjobben i Södra Sidan och Mitt i
Botkyrka, där man lyfter fram de stora volymerna och satsningen på ungdomar och sysselsättning som kommunen gör. Ett inslag visades även på ABC
om ungdomarna som fick sommarjobba med fårskötsel inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Lön och avtal

Samtliga ungdomar har anställts som feriepraktikanter på beredskapsavtal till
lönen 61,50 kr per timme inklusive semesterersättning.
Uppföljning

En utvärdering har gått ut till 100 slumpvist valda ungdomar under vecka 41.
Även arbetsgivare kommer att följas upp angående hur sommarjobben har
fungerat. En mer grundlig uppföljning som även riktar sig till de som anordnat årets sommarjobb kan göras i utredningen om sommarjobb.
Åtgärder och förslag på åtgärder inför sommarjobb 2013
Tydligare villkor och kriterier

Inför kommande år ska information på botkyrka.se uppdateras och kompletteras med ny och mer detaljerad information. Det bör bli mycket tydligare
kring syfte och mål med kommunens feriepraktik/sommarjobb, samt information och direktiv vad som gäller angående urval, timlön, frånvaro, arbetskläder, arbetstider och ersättning för busskort m.m. Detta för att tydligt och konsekvent kunna svara de många frågor och synpunkter på de regler som finns.
Botkyrkaborna ska känna sig trygga och säkra på att vi jobbar efter regler och
riktlinjer som säkerställer rättvis hantering. Tydliga villkor och kriterier för
feriepraktik/sommarjobb är avgörande för förtroendet. Det är också viktigt att
kriterierna är förankrade och kända och att alla ställer sig bakom de. Alternativt behövs nya kriterier.
Vi har jobbat med följande kriterier i processen:
•
•

Kontinuitet genom tre årskullar per år som förskjuts med en årskull per
år för att säkerställa att alla ungdomar får chans till jobb tre år i följd och
att inte vissa årskullar blir överhoppade.
Tilldelning i första hand genom prioritering av studie- och yrkesvägledare, socialförvaltningen och särskola. I andra hand genom lottning. I år
har vi inte kunnat följa detta på grund av krav på intervju för bl a kompetens och vilja från vissa anordnande platser.

Platsframtagning
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Det är viktigt att tydligare göra känt vad syftet med jobb till ungdomar går ut
på. Här behövs förtydliganden om den politiska viljan att sprida till medborgare, organisation och politik. En möjlighet att förtydliga är att inrätta två typer av sommaraktiviteter. Feriepraktik som tidigare för ungdomar i åldern 1518 år med särskilda villkor, enkla arbetsuppgifter och beredskapsavtal. Sommarjobb för de äldre ungdomarna utifrån kompetens och efterfrågan på arbetskraft och kollektivavtal för de som vill intervjua och välja ut ungdomar.
LO har tagit fram en definition om av vad som skiljer sommarjobb och feriepraktik som skulle kunna användas:
Sommarjobb – En anställning för att antingen ersätta en semesterledig eller
utföra ett säsongsbetonat arbete såsom gräsklippning, parkmästeri, livräddare
osv. En sådan anställning styrs av lag och kollektivavtal.
Feriepraktikplats – Är att anses som en arbetsmarknadsåtgärd. Som feriepraktikant bör man inte ersätta en ordinarie anställd. Feriepraktikanten skall
också ha en handledare, varierande arbetsuppgifter samt en utbildningsplan.
En mycket resurskrävande del av arbetet med sommarjobb handlar om att
under flera månader påminna om att anordna och att meddela platser. Ett effektivare arbetssätt kan vara att varje nämnd ger sina respektive förvaltningar
i uppdrag att se över hur många platser man kan åta sig att anordna. Summan
bildar målet för det totala antalet platser som kommunens verksamheter mäktar med att anordna i semestertider.
Arbetet med att försvara rättvisegrundade kriterier för sommarjobben är
mycket omfattande och krävande både internt och externt. Det handlar bland
annat om krav på förtur för utvalda ungdomar som ibland inte ens sökt jobb. I
kombination med att det saknas åtaganden från respektive förvaltning om
platser blir situationen ohållbar i längden. Arbetet med att be om platser blir
mycket utdraget. I dessa två delar är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för såväl medborgarna som våra medarbetare.
Nya krav från Arbetsmiljöverket

I augusti skedde en olycka som föranledde en utredning av olycksfall samt
åtgärdsplan för kommande anordning av sommarjobb. Arbetsmiljöverket har
ställt krav på att Botkyrka kommun i samband med anmälan av möjliga anordnade sommarjobb ska begära in beskrivning och riskbedömning för de arbetsuppgifter som ska utföras på de arbetsställen som tar emot ungdomar.
Endast arbetsuppgifter som bedöms rymmas inom reglerna och är lämpliga
för minderåriga kan godtas och ingå i de arbeten som erbjuds ungdomar i
Botkyrka. Det nya förfaringssättet med nya blanketter och rutiner ska vara
fullt utarbetat i december 2012 när kommande års insamling av sommarjobb
börjar. Åtgärden kan innebära att färre platser inkommer från kommunens
verksamheter.
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Botkyrka nästa – lägesrapport
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
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arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
2012-11-01

Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen om redogörelse för kontaktmannabesök.
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arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
2012-11-01

Dnr AVUX/2012:03

Redovisning av delegationsbeslut (AVUX/2012:03)
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen
av delegeringsbesluten.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort
om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som
är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i
sin tur vidare delegerar till verksamhetschefer, rektorer m fl.
Följande listor har lämnats in:
•
•

Arbets- och kompetenscenter, september2012
Botkyrka Vuxenutbildning, september 2012

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
2012-10-05

Enhet
Botkyrka Vuxenutbildning
Månad sep 2012

Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden

Beslutsdatum

Delegat- Beslut (ange t.ex. bevilions
jande av anställning)
punkt

Dnr

Delegat

2012-09-01 –
2012-09-30

B6

Antal familjeärenden 3 med ersättning enl. schablon i september

2012-09-01 –
2012-09-30

B 20

6 beslut angående SFI-bonus varav
5 beviljade

2012-09-01 –
2012-09-30

B 10

Anställning av 1 studie- och yrkesvägledare, tillsvidare

2012-09-01 –
2012-09-30

B 10

Anställning av 1 lärare SFI, behörig, heltid, tillvidare

,,

2012-09-01 –
2012-09-30

B3

16 yttrande beträffande gymnasial
utbildning i annan kommun

,,

2012-09-20

B 13

Avstängning av en elev

,,

Per Andersson

Delegat: _______________________
Rektor Per Andersson

,,

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Arbets-och kompetenscenter
2012-10-23
Månad September 2012

Inlämnas till förvaltningskontoret senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden

Besluts- Deledatum
gationspunkt

Beslut (ange t.ex. beviljande av anställning)

Dnr

Delegat

20120921

Utredning av arbetsplatsolycka
på Lida

2012:23

Anette Berggren
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arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
2012-11-01

Anmälningsärenden (AVUX/2012:4)
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:
Betygsrätt Skolinspektionen
Begäran om ändring av beslut avseende stöd från Europeiska socialfonden
Firmatecknare 2012 – ändring
Medgivande att motta medel - Projektansökan - individanpassat mottagande
för högskoleutbildade
Medgivande att teckna samarbetsavtal med Röda Korset - projektet yrkeskompis
Revisionsskrivelse - granskning av ekonomistyrning
Svar på motion - Återupprättad arbetslinje (S)
Valärenden

Dnr AVUX/2012:4
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Dnr /SammanträdespunktÄrende/

PROTOKOLLSUTDRAG

1[6]

Kommunfullmäktige
2012-09-27

§ 114
Valärenden (KS/2012:10)

Följande avsägelser har inkommit
Elin Petersson (M), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Anders Thorén (TUP), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Inger Brunér (S), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Dejan Zivkovic (M), ersättare i utbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i valnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i utbildningsnämnden
Kristin Thörn (S), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tuva Lund (S), ersättare i utbildningsnämnden
Anders Österberg (S), ledamot i dialogforum Grödinge
Helena Isaksson (TUP), ledamot i dialogforum Tullinge
Dennis Jarl (TUP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Jonny Lygdman (M), ersättare i socialnämnden
Sonia Duggal (M), ersättare i socialnämnden

DnrKS/2012:10

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

Klara Soma (MP), ersättare i utbildningsnämnden
Serkan Köse (S), ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden
Torbjörn Rustas (S), ersättare i socialnämnden
Youbert Aziz (S), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Bertil Rolf (TUP)
Örnbergsstigen 10
146 40 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Mikael Sund (TUP)
Sågstuguvägen 44
146 37 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Mikael Sund (TUP)
Jan-Eric Conradsson (TUP)
Nyängsvägen 35
146 30 Tullinge
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Helena Isaksson (TUP)
Rita Ilomäki (TUP)
Middagsvägen 12
146 32 Tullinge
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Dnr KS/2012:10

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)
Anita Löfveberg (M)
Källvägen 9
146 54 Tullinge
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Elin Petersson (M)
Anders Byrsenius (M)
Gröndalsvägen 2
147 30 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dejan Zivkovic (M)
Ufuk Sen (M)
Skyddad adress
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dennis Jarl (TUP)
Elizabeth Bushby Fajardo (TUP)
Flottiljvägen 194
146 34 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Dennis Jarl (TUP)
Vrånvägen 26
146 50 Tullinge
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
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Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

HÅGELBYPARKEN AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
Mats Einarsson (V)
Munkhättevägen 27 A
147 45 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Kristin Thörn (S)
Bim Eriksson (S)
Vinkelbacken 13
147 43 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Bim Eriksson (S)
Jens Wallén (S)
Grytstigen 10, lght 1401
147 52 Tumba
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Österberg (S)
Kajsa Svärd Bogstedt (S)
Klockarevägen 7
147 71 Grödinge
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Serkan Köse (S)
Inger Ros (S)
Prästgårdsvägen 156
147 40 Tumba
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Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ordförande efter Serkan Köse (S)
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 Tullinge
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Torbjörn Rustas (S)
Göran Larsson (S)
Ekvägen 2
147 33 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Youbert Aziz (S)
Olle Westberg (S)
Bernströmsvägen 33
146 38 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Tuva Lund (S)
Marcus Ekman (S)
Linvägen 3, lght 1101
145 67 Norsborg
Övriga val bordläggs:
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
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PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Anders Thorén (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Peterson (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonny Lygdman (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Sonia Duggal (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Klara Soma (MP)
_____
Expedieras till:
- Nyvalda förtroendevalda
- Berörda sekreterare
- Södertörns tingsrätt
- Jonas Litsche, serviceförvaltningen
- Pia Andersson, serviceförvaltningen
- Förtroendemannaregistret
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Valärenden (KS/2012:10)

Följande avsägelser har inkommit
Elin Petersson (M), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Anders Thorén (TUP), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Inger Brunér (S), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Dejan Zivkovic (M), ersättare i utbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i valnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i utbildningsnämnden
Kristin Thörn (S), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tuva Lund (S), ersättare i utbildningsnämnden
Anders Österberg (S), ledamot i dialogforum Grödinge
Helena Isaksson (TUP), ledamot i dialogforum Tullinge
Dennis Jarl (TUP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Jonny Lygdman (M), ersättare i socialnämnden
Sonia Duggal (M), ersättare i socialnämnden
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Klara Soma (MP), ersättare i utbildningsnämnden
Serkan Köse (S), ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden
Torbjörn Rustas (S), ersättare i socialnämnden
Youbert Aziz (S), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Bertil Rolf (TUP)
Örnbergsstigen 10
146 40 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Mikael Sund (TUP)
Sågstuguvägen 44
146 37 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Mikael Sund (TUP)
Jan-Eric Conradsson (TUP)
Nyängsvägen 35
146 30 Tullinge
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Helena Isaksson (TUP)
Rita Ilomäki (TUP)
Middagsvägen 12
146 32 Tullinge
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DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)
Anita Löfveberg (M)
Källvägen 9
146 54 Tullinge
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Elin Petersson (M)
Anders Byrsenius (M)
Gröndalsvägen 2
147 30 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dejan Zivkovic (M)
Ufuk Sen (M)
Skyddad adress
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dennis Jarl (TUP)
Elizabeth Bushby Fajardo (TUP)
Flottiljvägen 194
146 34 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Dennis Jarl (TUP)
Vrånvägen 26
146 50 Tullinge
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg

3[6]
Dnr KS/2012:10

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

HÅGELBYPARKEN AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
Mats Einarsson (V)
Munkhättevägen 27 A
147 45 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Kristin Thörn (S)
Bim Eriksson (S)
Vinkelbacken 13
147 43 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Bim Eriksson (S)
Jens Wallén (S)
Grytstigen 10, lght 1401
147 52 Tumba
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Österberg (S)
Kajsa Svärd Bogstedt (S)
Klockarevägen 7
147 71 Grödinge
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Serkan Köse (S)
Inger Ros (S)
Prästgårdsvägen 156
147 40 Tumba
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PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ordförande efter Serkan Köse (S)
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 Tullinge
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Torbjörn Rustas (S)
Göran Larsson (S)
Ekvägen 2
147 33 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Youbert Aziz (S)
Olle Westberg (S)
Bernströmsvägen 33
146 38 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Tuva Lund (S)
Marcus Ekman (S)
Linvägen 3, lght 1101
145 67 Norsborg
Övriga val bordläggs:
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
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PROTOKOLLSUTDRAG
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SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Anders Thorén (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Peterson (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonny Lygdman (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Sonia Duggal (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Klara Soma (MP)
_____
Expedieras till:
- Nyvalda förtroendevalda
- Berörda sekreterare
- Södertörns tingsrätt
- Jonas Litsche, serviceförvaltningen
- Pia Andersson, serviceförvaltningen
- Förtroendemannaregistret
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Kommunstyrelsen
2012-10-08

§ 184
Firmatecknare 2012 – ändring (KS/2011:472)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens
firma:
kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Jens Sjöström
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Åsa Ratcovich
utredningschef Anna Giotas Sandquist
enhetschef Charlotte Persson
ekonomichef Niclas Johansson
kanslichef Anna Asp
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att teckna
kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna
förvaltningens verksamhetsområde.
Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet
till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av
berörda personers behörighet och befogenhet görs.
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Maud Andersson
Pekkanen eller ekonomichef Niclas Johansson. Enskilda hyreskontrakt för
boendeändamål kan undertecknas av socialchef, verksamhetschef boenheten
eller verksamhetschef socialpsykiatriska enheten, när lägenheterna avses att
hyras ut i andra hand i särskilda boendeformer, jour- och träningslägenheter
och så kallade kommunala kontrakt.

Dnr KS/2011:472
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3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Åsa Ratcovich och ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser
och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, enhetschef
Charlotte Persson och kommundirektör Åsa Ratcovich att var för sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller
upplåtelseavtal avseende fast egendom.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
ekonomichef

Niclas Johansson

chef för serviceförvaltningen

Pia Zätterström

kommundirektör

Åsa Ratcovich

kanslichef

Anna Asp

chef för administrativa tjänster

Göran Larsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

enhetschef

Anders Stark

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
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Enhetschef Anders Stark, eller den han utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslutet om firmatecknare årligen eller vid
behov. Under punkten 5 har exploateringschef Heléne Hill lagts till.
_____
Expedieras till:
- Berörda
- Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft

PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen
2012-10-08

§ 185
Medgivande att motta medel - Projektansökan - individanpassat mottagande för högskoleutbildade (KS/2012:405)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens begäran om ett medgivande för att ansöka om 3 258 000 kronor från Integrationsfonden
2. Kommunstyrelsen godkänner att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden medfinansierar projektet Individanpassat mottagande för
högskoleutbildade med 1 086 000 kronor.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2012-08-31 § 45
att begära om ett medgivande från kommunstyrelsen för att ansöka om
3 258 000 kronor från Integrationsfonden samt begära om medgivande för
att medfinansiera projektet Individanpassat mottagande för högskoleutbildade med 1 086 000 kronor.
Syftet med projektet är att högutbildade utrikesfödda Botkyrkabor ökar sin
anställningsbarhet och kommer snabbare ut i arbete som motsvarar deras
utbildning. De faktorer som påverkar anställningsbarheten för högutbildade
utrikesfödda är många, däribland språkkunskaper, tillgång till nätverk och
kunskap om arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens höga krav på språk, kompetens och erfarenhet tillsammans med fördomar och diskriminering påverkar individens möjlighet att träda in på arbetsmarknaden. Övergripande
samhällsfaktorer som motstridiga regelverk och brist på samverkan mellan
myndigheter, tidskrävande processer för ekvivalering och brister på kompletterande utbildningar för högutbildade är ytterligare exempel på hinder.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
en tjänsteskrivelse 2012-08-08.
_____
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Kommunstyrelsen
2012-10-08

Dnr KS/2012:404

§ 186
Medgivande att teckna samarbetsavtal med Röda Korset projektet yrkeskompis (KS/2012:404)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tecknar samarbetsavtal med Röda Korset kring projekt Yrkeskompis samt avsätter 650 000 kronor till projektet.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2012-08-30 § 46
att begära ett medgivande från kommunstyrelsen om att teckna samarbetsavtal med Röda Korset kring projekt Yrkeskompis samt att avsätta 650 000
kronor till projektet.
Projektet Yrkeskompis drivs av Röda Korset i Stockholm. Genom att matcha nyanlända invandrare med ”etablerade” Botkyrkabor1 är syftet att de
nyanlända ska få en introduktion till den svenska arbetsmarknaden och samtidigt utöka både sitt sociala och sitt yrkesrelaterade nätverk. Matchningen
ska bygga på ömsesidighet, då även de etablerade ska få nya kunskaper och
utöka sina nätverk.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har mottagit en fråga
om samarbete från Röda Korset avseende projekt Yrkeskompis. Ett sådant
samarbete riktar sig till våra studerande på sfi, grundläggande vuxenutbildning och Etableringsprogrammet, vilket motsvarar cirka 700 personer. Röda
Korset kan uppskattningsvis matcha 150-200 par (nyanländ + etablerad) per
år.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en
tjänsteskrivelse 2012-08-08.

1

I första hand kommer Botkyrkabor rekryteras som frivilliga, men även frivilliga från övriga kommuner i länet kommer
att rekryteras till projektet.
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_____
Expedieras till:
- Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
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arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
2012-11-01

Anmälningsärenden (AVUX/2012:4)
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendet

Följande anmäls till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:
Betygsrätt Skolinspektionen
Begäran om ändring av beslut avseende stöd från Europeiska socialfonden
Firmatecknare 2012 – ändring
Medgivande att motta medel - Projektansökan - individanpassat mottagande
för högskoleutbildade
Medgivande att teckna samarbetsavtal med Röda Korset - projektet yrkeskompis
Revisionsskrivelse - granskning av ekonomistyrning
Svar på motion - Återupprättad arbetslinje (S)
Valärenden

Dnr AVUX/2012:4
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Dnr /SammanträdespunktÄrende/
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Kommunfullmäktige
2012-09-27

§ 114
Valärenden (KS/2012:10)

Följande avsägelser har inkommit
Elin Petersson (M), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Anders Thorén (TUP), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Inger Brunér (S), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Dejan Zivkovic (M), ersättare i utbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i valnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i utbildningsnämnden
Kristin Thörn (S), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tuva Lund (S), ersättare i utbildningsnämnden
Anders Österberg (S), ledamot i dialogforum Grödinge
Helena Isaksson (TUP), ledamot i dialogforum Tullinge
Dennis Jarl (TUP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Jonny Lygdman (M), ersättare i socialnämnden
Sonia Duggal (M), ersättare i socialnämnden

DnrKS/2012:10

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

Klara Soma (MP), ersättare i utbildningsnämnden
Serkan Köse (S), ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden
Torbjörn Rustas (S), ersättare i socialnämnden
Youbert Aziz (S), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Bertil Rolf (TUP)
Örnbergsstigen 10
146 40 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Mikael Sund (TUP)
Sågstuguvägen 44
146 37 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Mikael Sund (TUP)
Jan-Eric Conradsson (TUP)
Nyängsvägen 35
146 30 Tullinge
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Helena Isaksson (TUP)
Rita Ilomäki (TUP)
Middagsvägen 12
146 32 Tullinge
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PROTOKOLLSUTDRAG
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DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)
Anita Löfveberg (M)
Källvägen 9
146 54 Tullinge
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Elin Petersson (M)
Anders Byrsenius (M)
Gröndalsvägen 2
147 30 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dejan Zivkovic (M)
Ufuk Sen (M)
Skyddad adress
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dennis Jarl (TUP)
Elizabeth Bushby Fajardo (TUP)
Flottiljvägen 194
146 34 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Dennis Jarl (TUP)
Vrånvägen 26
146 50 Tullinge
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
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PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

HÅGELBYPARKEN AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
Mats Einarsson (V)
Munkhättevägen 27 A
147 45 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Kristin Thörn (S)
Bim Eriksson (S)
Vinkelbacken 13
147 43 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Bim Eriksson (S)
Jens Wallén (S)
Grytstigen 10, lght 1401
147 52 Tumba
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Österberg (S)
Kajsa Svärd Bogstedt (S)
Klockarevägen 7
147 71 Grödinge
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Serkan Köse (S)
Inger Ros (S)
Prästgårdsvägen 156
147 40 Tumba
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ordförande efter Serkan Köse (S)
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 Tullinge
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Torbjörn Rustas (S)
Göran Larsson (S)
Ekvägen 2
147 33 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Youbert Aziz (S)
Olle Westberg (S)
Bernströmsvägen 33
146 38 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Tuva Lund (S)
Marcus Ekman (S)
Linvägen 3, lght 1101
145 67 Norsborg
Övriga val bordläggs:
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
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SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Anders Thorén (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Peterson (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonny Lygdman (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Sonia Duggal (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Klara Soma (MP)
_____
Expedieras till:
- Nyvalda förtroendevalda
- Berörda sekreterare
- Södertörns tingsrätt
- Jonas Litsche, serviceförvaltningen
- Pia Andersson, serviceförvaltningen
- Förtroendemannaregistret
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Kommunfullmäktige
2012-09-27

§ 114
Valärenden (KS/2012:10)

Följande avsägelser har inkommit
Elin Petersson (M), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Anders Thorén (TUP), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Inger Brunér (S), nämndeman vid Södertörns tingsrätt
Dejan Zivkovic (M), ersättare i utbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i valnämnden
Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP), ersättare i utbildningsnämnden
Kristin Thörn (S), 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Tuva Lund (S), ersättare i utbildningsnämnden
Anders Österberg (S), ledamot i dialogforum Grödinge
Helena Isaksson (TUP), ledamot i dialogforum Tullinge
Dennis Jarl (TUP), ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Jonny Lygdman (M), ersättare i socialnämnden
Sonia Duggal (M), ersättare i socialnämnden
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Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
2012-09-27

Klara Soma (MP), ersättare i utbildningsnämnden
Serkan Köse (S), ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden
Torbjörn Rustas (S), ersättare i socialnämnden
Youbert Aziz (S), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och förrättar följande fyllnadsval
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Bertil Rolf (TUP)
Örnbergsstigen 10
146 40 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ledamot efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Mikael Sund (TUP)
Sågstuguvägen 44
146 37 Tullinge
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ersättare efter Mikael Sund (TUP)
Jan-Eric Conradsson (TUP)
Nyängsvägen 35
146 30 Tullinge
DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Helena Isaksson (TUP)
Rita Ilomäki (TUP)
Middagsvägen 12
146 32 Tullinge
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DIALOGFORUM TULLINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Christina Lundgren (M)
Anita Löfveberg (M)
Källvägen 9
146 54 Tullinge
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Elin Petersson (M)
Anders Byrsenius (M)
Gröndalsvägen 2
147 30 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dejan Zivkovic (M)
Ufuk Sen (M)
Skyddad adress
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Dennis Jarl (TUP)
Elizabeth Bushby Fajardo (TUP)
Flottiljvägen 194
146 34 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP)
Dennis Jarl (TUP)
Vrånvägen 26
146 50 Tullinge
UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
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PROTOKOLLSUTDRAG
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HÅGELBYPARKEN AB t o m 2015-06-30
Ledamot på vakant plats (-)
Mary Shepard Spaeth (-)
Hallunda gårds väg 74
145 73 Norsborg
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Inger Olsson (V)
Mats Einarsson (V)
Munkhättevägen 27 A
147 45 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Kristin Thörn (S)
Bim Eriksson (S)
Vinkelbacken 13
147 43 Tumba
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Bim Eriksson (S)
Jens Wallén (S)
Grytstigen 10, lght 1401
147 52 Tumba
DIALOGFORUM GRÖDINGE t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Österberg (S)
Kajsa Svärd Bogstedt (S)
Klockarevägen 7
147 71 Grödinge
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31
Ersättare efter Serkan Köse (S)
Inger Ros (S)
Prästgårdsvägen 156
147 40 Tumba
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ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m
2014-12-31
Ordförande efter Serkan Köse (S)
Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 Tullinge
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Torbjörn Rustas (S)
Göran Larsson (S)
Ekvägen 2
147 33 Tumba
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
1:e vice ordförande efter Youbert Aziz (S)
Olle Westberg (S)
Bernströmsvägen 33
146 38 Tullinge
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Tuva Lund (S)
Marcus Ekman (S)
Linvägen 3, lght 1101
145 67 Norsborg
Övriga val bordläggs:
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Cecilia Öberg (S)
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
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SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Osman Adem (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Anders Thorén (TUP)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
VALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Anders Peterson (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jonny Lygdman (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Sonia Duggal (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Klara Soma (MP)
_____
Expedieras till:
- Nyvalda förtroendevalda
- Berörda sekreterare
- Södertörns tingsrätt
- Jonas Litsche, serviceförvaltningen
- Pia Andersson, serviceförvaltningen
- Förtroendemannaregistret
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Kommunstyrelsen
2012-10-08

§ 184
Firmatecknare 2012 – ändring (KS/2011:472)
Beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens
firma:
kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Jens Sjöström
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jimmy Baker
i förening med en av följande personer:
kommundirektör Åsa Ratcovich
utredningschef Anna Giotas Sandquist
enhetschef Charlotte Persson
ekonomichef Niclas Johansson
kanslichef Anna Asp
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningschefer att teckna
kommunens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna
förvaltningens verksamhetsområde.
Respektive förvaltningschef ska kunna delegera delar av denna behörighet
till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av
berörda personers behörighet och befogenhet görs.
Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Maud Andersson
Pekkanen eller ekonomichef Niclas Johansson. Enskilda hyreskontrakt för
boendeändamål kan undertecknas av socialchef, verksamhetschef boenheten
eller verksamhetschef socialpsykiatriska enheten, när lägenheterna avses att
hyras ut i andra hand i särskilda boendeformer, jour- och träningslägenheter
och så kallade kommunala kontrakt.
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3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Åsa Ratcovich och ekonomichef Niclas Johansson att var för sig underteckna borgensförbindelser
och leasingkontrakt.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar exploateringschef Heléne Hill, enhetschef
Charlotte Persson och kommundirektör Åsa Ratcovich att var för sig underteckna exploateringsavtal samt köpehandlingar och andra överlåtelse- eller
upplåtelseavtal avseende fast egendom.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:
ekonomichef

Niclas Johansson

chef för serviceförvaltningen

Pia Zätterström

kommundirektör

Åsa Ratcovich

kanslichef

Anna Asp

chef för administrativa tjänster

Göran Larsson

ekonomiassistent

Ingrid Hagman

ekonomikonsult

Susanna Brenander

ekonom

Senada Zilic

ekonom

Bodil Sundström

enhetschef

Anders Stark

ekonomiassistent

Grethe Holtan-Ranta

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens
bankfack.
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Enhetschef Anders Stark, eller den han utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdeskatt.
Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 13, ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen uppdaterar beslutet om firmatecknare årligen eller vid
behov. Under punkten 5 har exploateringschef Heléne Hill lagts till.
_____
Expedieras till:
- Berörda
- Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft
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Kommunstyrelsen
2012-10-08

§ 185
Medgivande att motta medel - Projektansökan - individanpassat mottagande för högskoleutbildade (KS/2012:405)
Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens begäran om ett medgivande för att ansöka om 3 258 000 kronor från Integrationsfonden
2. Kommunstyrelsen godkänner att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden medfinansierar projektet Individanpassat mottagande för
högskoleutbildade med 1 086 000 kronor.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2012-08-31 § 45
att begära om ett medgivande från kommunstyrelsen för att ansöka om
3 258 000 kronor från Integrationsfonden samt begära om medgivande för
att medfinansiera projektet Individanpassat mottagande för högskoleutbildade med 1 086 000 kronor.
Syftet med projektet är att högutbildade utrikesfödda Botkyrkabor ökar sin
anställningsbarhet och kommer snabbare ut i arbete som motsvarar deras
utbildning. De faktorer som påverkar anställningsbarheten för högutbildade
utrikesfödda är många, däribland språkkunskaper, tillgång till nätverk och
kunskap om arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens höga krav på språk, kompetens och erfarenhet tillsammans med fördomar och diskriminering påverkar individens möjlighet att träda in på arbetsmarknaden. Övergripande
samhällsfaktorer som motstridiga regelverk och brist på samverkan mellan
myndigheter, tidskrävande processer för ekvivalering och brister på kompletterande utbildningar för högutbildade är ytterligare exempel på hinder.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i
en tjänsteskrivelse 2012-08-08.
_____
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§ 186
Medgivande att teckna samarbetsavtal med Röda Korset projektet yrkeskompis (KS/2012:404)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tecknar samarbetsavtal med Röda Korset kring projekt Yrkeskompis samt avsätter 650 000 kronor till projektet.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2012-08-30 § 46
att begära ett medgivande från kommunstyrelsen om att teckna samarbetsavtal med Röda Korset kring projekt Yrkeskompis samt att avsätta 650 000
kronor till projektet.
Projektet Yrkeskompis drivs av Röda Korset i Stockholm. Genom att matcha nyanlända invandrare med ”etablerade” Botkyrkabor1 är syftet att de
nyanlända ska få en introduktion till den svenska arbetsmarknaden och samtidigt utöka både sitt sociala och sitt yrkesrelaterade nätverk. Matchningen
ska bygga på ömsesidighet, då även de etablerade ska få nya kunskaper och
utöka sina nätverk.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har mottagit en fråga
om samarbete från Röda Korset avseende projekt Yrkeskompis. Ett sådant
samarbete riktar sig till våra studerande på sfi, grundläggande vuxenutbildning och Etableringsprogrammet, vilket motsvarar cirka 700 personer. Röda
Korset kan uppskattningsvis matcha 150-200 par (nyanländ + etablerad) per
år.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en
tjänsteskrivelse 2012-08-08.

1

I första hand kommer Botkyrkabor rekryteras som frivilliga, men även frivilliga från övriga kommuner i länet kommer
att rekryteras till projektet.
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§ 189
Svar på revisionsskrivelse - granskning av ekonomistyrning (KS/2012:320)
Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-09-25 som svar på revisionsrapporten.
Sammanfattning

PriceWaterhouseCoopers (PWC) har på uppdrag av Botkyrka kommuns revisorer genomfört en granskning av kommunens ekonomistyrning. Kommunens revisorer önskar kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet
och en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning
av detta.
Granskningen visar att kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning inte fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i alla delar. Det
gäller främst områdena uppföljning och kontroll, samt rutiner kring stöd och
information.
Kommunstyrelsen kommer inom kort att inleda ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att uppnå en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning som
bidrar till en positiv utveckling av verksamheternas resultat och kvalitet.
Särskilda insatser för att utveckla stödsystemen kommer att genomföras redan på kort sikt.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-09-25.
_____
Expedieras till:
- Kommunens revisorer
- Samtliga nämnder
- Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen

Dnr KS/2012:320

