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Kallelse till möte för arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 2021 
 
Tid: 2021-06-10 , Kl: 19:00  
Plats: Munkhättevägen 49/Teams 
Ordförande: Ing-Marie Viklund (L) 
Sekreterare: Sofia Wahlström 

 

Ärenden: 
  Dnr: 
1. Information från förvaltningsdirektören  
2. Information från Arbetsförmedlingen om 

uppdrag och framtida samarbeten med 
kommunen 

 

3. Information om samarbetet med 
civilsamhället 

 

 Ärende för beslut  
4. Ny inriktning av de kommunala 

arbetsmarknadsåtgärderna 
AVN/2021:00024 

5. Anmälningsärende (2021-06-10) AVN/2020:00012 
6. Delegationsbeslut (2021-06-10) AVN/2021:00013 
   

 
Junisammanträdet kommer vara till stor del ett digitalt möte via Teams. 
Sammanträdet börjar kl. 19.00, med möjlighet att ringa in till mötet redan 
från kl. 18.30 gör gärna det om ni har möjlighet.  
Vänligen meddela frånvaro till sofia.wahlstrom@botkyrka.se  
Välkomma!  
 
Inga Marie Viklund                 Sofia Wahlström  
ordförande                               nämndsekreterare  
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden  
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Information från förvaltningsdirektör 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
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Information från Arbetsförmedlingen om uppdrag och framtida 
samarbeten med kommunen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
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Information om samarbetet med civilsamhället 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
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Ny inriktning av de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna 
Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att införa en ny inriktning av kommunens arbetsmark-
nadsinsatser i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag från och med 1 januari 2022.  
 2. Förvaltningen får i uppdrag att regelbundet informera nämnden om  
 implementeringen av den nya inriktningen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag har lett till att kommuner inte längre kan ar-
beta med unga och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på samma sätt som 
tidigare. Därför föreslås att Botkyrka ställer om inriktningen av de kommunala arbets-
marknadsåtgärderna till en uppdragsbaserad organisation som tar höjd för framtida pro-
jekt och större uppdrag. 
 
  



TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

2021-06-01 Kod:1.1.3.1 

  Dnr: AVN/2021:00024 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
Katarina Salomonsson 
katarina.salomonsson@botkyrka.se 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Ny inriktning av de kommunala 
arbetsmarknadsåtgärderna 
Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att införa en ny inriktning av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag från och 
med 1 januari 2022.  
2. Förvaltningen får i uppdrag att regelbundet informera nämnden om 
implementeringen av den nya inriktningen. 

Sammanfattning 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag har lett till att kommuner inte 
längre kan arbeta med unga och personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden på samma sätt som tidigare. Därför föreslås att Botkyrka 
ställer om inriktningen av de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna till en 
uppdragsbaserad organisation som tar höjd för framtida projekt och större 
uppdrag. 

 
Ärendet 
Bakgrund 
Botkyrka är en av kommunerna i Stockholmsregionen med högst 
arbetslöshet och många arbetssökande saknar fullföljd grund- eller 
gymnasieutbildning. Arbetsmarknadspolitiken är huvudsakligen ett statligt 
uppdrag men även kommunerna tar ett stort ansvar för att minska 
arbetslösheten lokalt. I Botkyrka har satsningarna framför allt riktats till 
ungdomar och de medborgare som står allra längst ifrån arbetsmarknaden 
och ofta uppbär försörjningsstöd. Den pågående pandemin har ställt krav på 
en ökad anpassning och högre flexibilitet både från Arbetsförmedlingen och 
kommunerna. Statliga satsningar har gjorts, exempelvis genom att sänka 
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arbetsgivaravgiften för sommarjobbare 2021. Botkyrka har samtidigt gjort 
satsningar på 100 ungdomsjobb och anpassat feriepraktiken så att den ska 
kunna genomföras trots rådande pandemi.  
I Botkyrka är arbetsmarknadsåtgärder organiserat under verksamheten 
Jobbcenter och uppdelat på enheterna Unga och Vuxna. Sammantaget är 
verksamhetens årsbudget drygt 42 miljoner kronor exklusive 10 miljoner 
avsatta för satsningen 100 ungdomsjobb under 2021. Jobbcenter har 47 
medarbetare. Verksamheten erbjuder stöd till Botkyrkaborna i form av olika 
insatser exempelvis stöd, matchning och subventionerade tjänster och driver 
även projekt tillsammans med andra aktörer. Målet för verksamheten är att 
så många som möjligt ska få egenmakt genom arbete eller studier. 
Verksamheten bygger på samarbete genom överenskommelse med 
arbetsförmedlingen som är ansvarig myndighet för arbetsmarknadspolitiken. 
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Analys av konsekvenserna av arbetsförmedlingens 
förändrade uppdrag för Botkyrkaborna 
När Januariavtalet sjösattes förändrades Arbetsförmedlingens uppdrag. 
Lagen om valfrihet (LOV) infördes vilket innebär att privata aktörer 
upphandlas och dessa bär ansvaret för stöd och matchning medan 
Arbetsförmedlingen ska fokusera på myndighetsansvar. I och med det 
nationella beslutet att stöd och matchning ska hanteras av fristående aktörer 
har Arbetsförmedlingen i princip slutat anvisa arbetssökande Botkyrkabor 
till Jobbcenters insatser. Arbetsförmedlingen har också gjort tolkningen att 
omställningen innebär att ingångna avtal och samarbeten inte längre gäller. 
Botkyrkabor vittnar om situationer där de ställs inför valet att antingen 
fortsätta vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att inte förlora eventuell 
ersättning eller fortsätta delta i insatser som genomförs av kommunen. En 
utskrivning från Arbetsförmedlingen påverkar i sin tur kommunens 
möjligheter att subventionerade anställningar och 
arbetsmarknadsutbildningar ska kunna vara en del av vägen till egen 
försörjning. Effekterna av detta har blivit att Jobbcenter inte längre kan 
utföra sitt uppdrag fullt ut utifrån sin nuvarande organisation och 
verksamhetsinriktning. Därför behöver Botkyrka ett annat sätt att arbeta för 
att möta de nationella förändringarna och för att på bästa sätt möta 
Botkyrkabornas behov av stöd för att komma till arbete och studier.   

  

Jobbcenters budget för 2021 inklusive satsningen på ungdomsjobb 
Kostnadspost Budgeterat 

utfall 

Hyror 6 300 

Verksamhetskostnader 6 600 

Personalkostnader 27 500 

Nettokostnader BEA och feriepraktiken 12 100 

Summa 52 500 
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Omvärldsbevakning/benchmarking, hur gör andra 
kommuner och privata aktörer 
Kommuner som förvaltningen varit i kontakt med står inför samma dilemma 
och har påbörjat en översyn av vilka framtidsalternativ som finns. Därför är 
det svårt att hitta exempel på hur andra kommuner valt att arbeta framåt. 
Exempel som finns är Karlshamn, Ljusdal och Ovanåker som valt att ansöka 
om att ingå i upphandling bland de aktörerna som arbetar för 
Arbetsförmedlingen. Samtliga kommuner har hittills fått avslag på sina 
ansökningar eftersom de saknar referensuppdrag från tidigare uppdrag. Att 
bli en leverantör till Arbetsförmedlingen innebär att ingå i 
valfrihetssystemet där arbetssökande Botkyrkabor står fria att välja den 
aktör som ska stödja dem till arbete eller studier. Det kan skapa en 
oförutsägbarhet i hur mycket kapacitet som ska planeras för och försätta 
kommunen i en situation där de behöver agera aktivt på en marknad för att 
locka arbetssökande till verksamheterna. Det är också tveksamt ur ett 
konkurrensperspektiv. Förvaltningen har försökt ta reda på hur många 
deltagare som kommit ut i arbete genom de upphandlade aktörerna men 
hittills har inte Arbetsförmedlingen några resultat att presentera.  
Omställningen innebär att de kommunala arbetsmarknadsinsatserna bedrivs 
utifrån uppdrag som flera parter ger till Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. Denna typ av uppdragsorganisation 
möjliggör en strukturell flexibilitet där insatser skalas upp och skruvas ner 
beroende på efterfrågan. Uppdrag kan komma internt ifrån så som från 
ekonomiskt bistånd på Socialförvaltningen men även från externa 
samarbetspartners som Arbetsförmedlingen och andra aktörer som arbetar 
på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Uppdrag ska då formaliseras i 
uppdragsavtal som är tidsbegränsade, säkerställer finansiering samt 
tydliggör målbild och förväntade resultat.  
 

Möjliga effektiviseringar både avseende verksamhet, 
ekonomi och resultat 
Bedömningen är att Botkyrka framåt borde satsa på en i huvudsak 
uppdragsfinansierad verksamhet snarare än den befintliga 
anslagsfinansierade verksamheten. Tyngdpunkten ligger i att ställa om till 
en flexiblare organisation, som utöver kärnuppdraget kan arbeta på uppdrag 
från olika aktörer. Omställningen ger möjlighet till tydliga uppdrag från 
Arbetsförmedlingen, privata arbetsmarknadsaktörer och andra delar av den 
kommunala organisationen.  
En framgångsfaktor är att Utbildning för vuxna ingår i nämndens 
ansvarsområde vilket bland annat möjliggör uppdrag som kombinerar 
studier och arbete. Omställningen innebär dessutom att vi ytterligare 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


TJÄNSTESKRIVELSE 5[6] 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

2021-06-01 Kod:1.1.3.1 

  Dnr: AVN/2021:00024 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

förstärker vår roll som motor i kompetensförsörjningen både internt och 
externt med fokus på bristyrken och näringslivets behov. Det leder till ökat 
deltagarresultat och bättre förhandlingsmöjligheter beträffande ekonomisk 
kompensation från uppdragsgivarna. Den nationella 
arbetsmarknadspolitiken är föränderlig och i och med omställningen till en 
uppdragsbaserad organisation säkerställer arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden flexibilitet och beredskap för framtida 
samarbeten med exempelvis Arbetsförmedlingen.  
En uppdragsorganisation möjliggör att resurserna effektivt kan styras mot 
befintliga och framtida kommunala arbetsmarknadssatsningar. Kommunen 
är en stor arbetsgivare med goda möjligheter att erbjuda till exempel 
subventionerade anställningar och praktikplatser. Både arbetsförmedlingen 
och privata aktörer är beroende av Botkyrka kommun som arbetsgivare och 
också av Utbildning för vuxna. Den nya uppdragsorganisationen kommer att 
utgöra vägen in i kommunen för alla aktörer vilket stärker förutsättningarna 
för samarbeten. Detta ökar Botkyrkabornas möjlighet till egen försörjning. 
  

Uppdragsbaserad organisation 
Av Jobbcenters nuvarande verksamhet är det några uppdrag som behöver 
ingå i den nya organisationens kärnuppdrag. Utifrån kommunens starka 
engagemang för unga kan det gälla det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) och Stöd till arbete (START), samt feriepraktiken. En 
framgångsfaktor för arbetsmarknadsinsatserna i Botkyrka har varit 
samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) och ambitionen 
är att utöka antalet satsningar i den formen.  
Finansiering av arbetsmarknadsinsatserna kan med fördel kompletteras med 
externa projektmedel. Därutöver behöver den nya uppdragsorganisationen 
ha en grundbemanning för att hantera snabba uppstarter av inkommande 
uppdrag, utvecklingsarbete och administration. Den fasta bemanningen 
kommer att minskas, för att möjliggöra ökad flexibilitet och omfördelning 
av medel till i första hand löner till Botkyrkabor som får möjligheten att 
prova på ett jobb. Nuvarande lokaler hos extern hyresvärd kommer att sägas 
upp och genom minskade lokalytor kan ytterligare medel omfördelas. 
Omställningen innebär en effektivisering både på samhällsnivå och för 
kommunens kostnader för försörjningsstöd, samt bidrar till att öka 
egenmakten för den enskilde.  
Kärnuppdraget i den nya organisationen bedöms motsvara en årsbudget på 
cirka 29 miljoner kronor och omfatta ca hälften så många tjänster som idag. 
Därutöver behöver uppdragsorganisationen ha möjlighet att avropa medel 
för kommunens kostnader för subventionerade anställningar, kommunens 
del av eventuellt Europeiska socialfonden (ESF)-projekt och liknande. De 
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effektiviseringar som görs i samband med omställningen behålls inom 
förvaltningen för kommunala satsningar inom arbetsmarknadsområdet. 
Detta säkerställer ett stabilt införande av ny organisation och nya arbetssätt 
samtidigt som satsningarna på Botkyrkabor till arbete fortsätter att 
utvecklas. Beslutet innebär en ökad möjlighet för Botkyrkabor att gå från 
bidragsberoende till löneanställning vilket får mycket stora ekonomiska och 
mänskliga vinster. Under förutsättning att Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden fattar beslut enligt förslaget kan ny organisation 
träda i kraft i januari 2022.  
 
 
 
 
Yvonne Lundén   
Tf. Arbetsmarknadsdirektör   
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Anmälningsärenden (2021-06-10) 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av anmälningsärendena. 
 
Sammanfattning 
 
Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-04-29 - Årsre-
dovisning 2020 - kommunen. 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-04-29 - Ordfö-
randeförslag - Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet.  
 
210429-Yrk TUP Ansvarsfrihet.  
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-04-29 - Förut-
sättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2022 
 
210429-Yrk TUP Budget.  
 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021 sammanträde den 2021-05-03 - Firma-
tecknare 2021 - ändring 2021-05-03 
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Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Anmälningsärende (2021-06-10) 
Förslag till beslut 
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av 
anmälningsärendena. 
 
 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls till arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden: 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-04-
29 - Årsredovisning 2020 - kommunen. 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-04-
29 - Ordförandeförslag - Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet.  
 
210429-Yrk TUP Ansvarsfrihet.  
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021 sammanträde den 2021-04-
29 - Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2022 
 
210429-Yrk TUP Budget.  
 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021 sammanträde den 2021-05-03 
- Firmatecknare 2021 - ändring 2021-05-03 
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§ 41 

 
Årsredovisning 2020 - kommunen KS/2020:00688 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka 

kommun 2020. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 119,2 miljoner kronor till 
Resultatutjämningsreserven. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att återställa balanskravsunderskott för 
2019 på 22,7 miljoner kronor. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 19,6 miljoner kronor till 
Kompetensfonden.  
 

5. Kommunfullmäktige godkänner att utskottet Botkyrka som 
organisation får fördela 10 miljoner kronor av avsatta medel till 
kompetensfonden inför 2022. 
 

6. Kommunfullmäktige beslutar att 3,2 miljoner kronor av va-
verksamhetens överskott, överförs till va-verksamhetens 
regleringsfond och att resterande del av överskottet, 3,8 miljoner 
kronor, används för att täcka 2019 års underskott. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2021-04-12 § 44 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets 
verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna 
en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett 
effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god 
ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens mål och budget 
2020 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva 
upp till det. 
 
För tjugofemte året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt 
resultat. Kommunens resultat efter balanskravsutredningen är också positivt. 
Det sammantagna koncernresultatet, det vill säga resultatet för kommunen 
och bolagen där kommunen äger mer än 20 procent, är 370 miljoner kronor. 
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Förra årets koncernresultat var 218 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 
har inte beslutat om någon gemensam budget för koncernen. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021- 
03-25. 
 
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Stina Lundgren (M), Mats Einarsson 
(V), Willy Viitala (M), Boban Pejcic (M), Jimmy Baker (M), Lars 
Johansson (L), Dag Ahlse (C), Andrei Ignat (M), Lars Holmberg (SD), Ing-
Marie Viklund (L), Kia Hjelte (M), Stefan Dayne (KD), Per Börjel (TUP) 
och Yngve RK Jönsson (M). 
 

Yrkande 
Ebba Östlin (S), Lars Johansson (L), Ing-Marie Viklund (L) och Stefan 
Dayne (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 

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

 
Expedieras till: 
Utskottet Botkyrka som organisation 
Samtliga nämnder 
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§ 42 

 
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2020 
KS/2021:00239 

Beslut 
1. Frågan om ansvarsfrihet för miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2020 

bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 22 juni 2021. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2020 års 
verksamhet. 

 
Jäv i kommunfullmäktige 
De fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen i sin 
egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och 
fullmäktigeberedningar får inte delta i handläggningen av frågan om 
ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter 
eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är 
make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den 
redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet. 
 

Sammanfattning 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet 
under år 2020. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de 
aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. 
Revisionsberättelsen är daterad den 15 april 2021. Till revisionsberättelsen 
är fogad revisorernas redogörelse och de sakkunnigas granskning av 
kommunens årsredovisning för 2020. 
 
Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att 
kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Revisorernas ordförande Lennart Lindström (M) föredrar 
revisionsberättelsen för år 2020. 
 
I debatten yttrar sig Carl Widercrantz (TUP), Per Börjel (TUP), Mats 
Einarsson (V), Willy Viitala (M), Ebba Östlin (S), Yngve RK Jönsson (M), 
Anne Rosensvärd (SD) och Martin Inglot (SD). 
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Yrkanden 
Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Carl Widercrantz (TUP) och Per Börjel (TUP) lämnar ett ändringsyrkande 
om att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet för miljö- 
och hälsoskyddsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i denna nämnd, 
men tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2020 års verksamhet, bilaga 2. 
 
Willy Viitala (M), Yngve RK Jönsson (M) och Martin Inglot (SD) föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Tullingepartiets yrkande. 
 
Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Tullingepartiets yrkande. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
ordförandeförslaget, dels Tullingepartiets ändringsyrkande. 
 
Ordföranden prövar först frågan om bordläggning av ansvarsfrihet för miljö- 
och hälsoskyddsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bordlägga frågan om ansvarsfrihet för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen och övriga nämnder och 
dess medlemmar kan beviljas ansvarsfrihet för år 2020 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
AB Botkyrkabyggen 
Botkyrka Stadsnät AB 
Mångkulturellt centrum 
Tillväxt Botkyrka AB 
Upplev Botkyrka AB 
Kommunstyrelsen (anmälningsärende) 
Tf ekonomidirektör Mats Öberg, kommunledningsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige                     Yrkande
                               2021-04-29 
 
Ärende 42: Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2020 
 

I december fattade den stora avfallshögen som olagligt dumpats vid Kagghamra eld. Något som fick 

stora rubriker i riksmedia i början på 2021.   

 

Det har även innan dess stormat rejält runt miljöskandalerna i Botkyrka kommun. På miljö- och 

hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2020 riktade Tullingepartiet och 

Moderaterna skarp kritik mot dåvarande ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden som också 

var gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka. Den 29 september meddelade Miljöpartiet att personen 

i fråga lämnar alla sina politiska uppdrag i Botkyrka.  

 

Tullingepartiet lämnade in en protokollsanteckning där vi pekade på att många i oppositionen 

upplever att nämndarbetet inte känns meningsfullt. Ordförandes förmåga att leda och styra nämnden 

var inte tillfyllest. Dessutom har ett antal allvarliga fel i hanteringen av ärenden begåtts.  

 

Krisledningsnämnden har beslutat att ge trygghet- och säkerhetsavdelningen i uppdrag att beställa 

en oberoende granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av den 

verksamhet som bedrivits vid bolaget NM Trading & Transport AB:s avfallsanläggning i 

Kagghamra samt vid dess dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB:s avfallsanläggning i 

Kassmyra. Detta ska utredas med utgångspunkt i miljö- och hälsoskyddsnämndens och 

miljöenhetens ansvar enligt miljölagstiftningen.    

 

Granskningen ska redogöra för miljö- och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens hantering av 

bolagens verksamhet utifrån krav på anmälningspliktig respektive tillståndspliktig verksamhet 

enligt miljöbalken och annan tillämplig lagstiftning. Häri ingår de bedömningar som miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och miljöenheten gjort och de beslut som fattats. 

 

Granskningen ska också redogöra för hur tillsyn, inspektion och kontroll bedrivits och hur miljö- 

och hälsoskyddsnämndens och miljöenhetens ansvar enligt miljölagstiftningen har uppfyllts. Vidare 

ska granskningen ge svar på huruvida miljö- och hälsoskyddsnämnden och miljöenheten kunde 

eller borde ha vidtagit andra åtgärder eller agerat på något annat sätt vid någon tidpunkt eller 

något tillfälle, givet de förutsättningarna som funnits vid varje given tidpunkt. 

 

Vi menar att kommunfullmäktige bör invänta utredningarnas resultat innan vi fattar beslut om 

ansvarsfrihet för miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 

Vi deltar inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller 

beredningar där vi är ledamöter eller ersättare. 

 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  bordlägga frågan om ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet för miljö- och 

 hälsoskyddsnämnden samt de enskilda förtroendevalda i denna nämnd.  

 



  
att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

 organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.  

 

 Per Börjel (TUP)  Carl Widercrantz (TUP)   
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§ 83 

 

Firmatecknare 2021 - ändring 2021-05-03 
KS/2021:00026 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna 

kommunens firma:  
 
kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin 
eller, vid hennes förfall, kommunstyrelsens  
1:e vice ordförande Gabriel Melki 
eller, vid förfall för de ovannämnda,  
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren 
i förening med en av följande personer: 
kommundirektör Leif Eriksson 
tf ekonomidirektör Mats Öberg 
tf kanslidirektör Peter Vesterholm  
tf hållbarhetsdirektör Dennis Latifi  
 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:  
Tf arbetsmarknadsdirektör Yvonne Lundén (från och med 2021-05-
01), kultur- och fritidsdirektör Helena Hellström, 
samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, tf socialdirektör Charlotte 
Lagerkvist, teknik- och fastighetsdirektör Mikael Henning, 
utbildningsdirektör Anette Älmdalen samt omsorgsdirektör Petra 
Oxonius att teckna kommunens firma i fråga om löpande 
förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens 
verksamhetsområde. 
 
Respektive förvaltningsdirektör 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 Lena Myrelid 
Knöös, teknik- och fastighetsdirektör Mikael Henning eller tf 
ekonomidirektör Mats Öberg. 
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3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och tf 
ekonomidirektör Mats Öberg att var för sig underteckna 
borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om 
statsbidrag. 
 

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 mark- och exploateringschef Sara 
Hagelin, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och 
kommundirektör Leif Eriksson att var för sig underteckna avtal som 
reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom 
exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, 
samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller 
upplåtelseavtal avseende fast egendom. 
 

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, 
att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och 
genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka 
kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, 
samt hantering och placering av likvida medel: 
 
Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun 
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge 
kommun 
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun 

 

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna 
handlingar avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens 
räkning, i enlighet med kommunens finansriktlinje: 
 
Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun 
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje 
kommun 
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun 
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun 
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun 
Annette Ödalen, controller, Botkyrka kommun 
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8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att 
teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens 
plusgiro, bankgiro och bankkonton: 

 

kommundirektör  Leif Eriksson 

tf ekonomidirektör  Mats Öberg 

tf kanslidirektör  Peter Vesterholm 

finansansvarig internbanken Mattias Rensfeldt 

ekonomikonsult  Susanna Brenander 

redovisningschef                             Alexandra Leijonhufvud 

ekonomikonsult  Irina Järvinen 

ekonomiassistent                             Suzana Milosavljevic 

ekonomiassistent  Marie Björklund 

ekonomiassistent                             Tiina Kinnunen Hallgren 

ekonomiassistent  Hanna Shiferaw 

ekonomiassistent  Eunice Flyckt 

redovisningsekonom  Dilek Ünal 

redovisningsekonom  Monica Mild 
 
De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens 
bankfack. 
 
Redovisningschef Alexandra Leijonhufvud, eller den hon utser, ges rätt att 
underteckna deklaration för mervärdeskatt. 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 19, ska skrivelser från 
kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som 
styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare 
årligen eller vid behov. 
 
Följande ändring är gjord sedan tidigare beslut 2021-04-12: 
Punkt 2: Arbetsmarknadsdirektör Marie-Louise Khan-Tamakloe har slutat i 
kommunen. Yvonne Lundén har utsetts som tillförordnad 
arbetsmarknadsdirektör från och med den 1 maj 2021.  
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
Expedieras till: 
Berörda 
Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktige                     Yrkande
                               2021-04-29 
 
Ärende 45: Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 

2022 med flerårsplan 2023 – 2025 
 

Dokumentet ”Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 

2023 – 2025” är grunden för majoritetens budget eftersom den innehåller kommunfullmäktiges 

målstyrning, ekonomiska förutsättningar och uppdrag.  

 

Tjänstemännens bedömningar och beräkningar har vi inget att invända emot. Vi har dock en annan 

inriktning jämfört med majoriteten vad gäller kommunfullmäktiges målstyrning. Vi vill fokusera på 

följande områden: 

 

1, Utveckla och värna områdens karaktär  

 

• Se över och modernisera kommunens detaljplaner samt upprätta en plan för hur olika 

områden i kommunen ska kunna behålla sin karaktär och särart.  

 

• Prioritera den urbana närmiljön, dvs. alla de små gröna oaser som ändå finns omkring oss, se 

till så att dessa underhålls och utvecklas så att klimat och biologisk mångfald gynnas.  

 

• Prioritera att kommunen tydligt och i ett tidigt skede tar ställning i frågor om masshantering, 

buller, trafik och annat som påverkar invånarna.  

 

 

2, Öka närdemokratin  

 

• Planera för en folkomröstning i Tullinge om kommundelning.  

 

• Utreda införandet av kommundelsnämnder. 

 

• Avveckla det kritiserade systemet med valinformatörer. 

 

 

3, Möjliggör bra boenden med trivsam närmiljö för alla  

 

• Inleda dialog med ägaren av Tullinge centrum för att påskynda en utveckling av Tullinge 

centrum i enlighet med arkitekten Kjell Forsheds idéskiss. 

 

• Ta fram en konkret och genomförbar plan för hur Botkyrka kommun ska kunna komma i 

mål med regionens arbete att förnya Tullinge station inklusive en ny uppgång till stationen. 

 

• Utreda hur 1000 nya lägenheter ska kunna byggas i Hamra grustag.   

 



  
• Utreda förutsättningarna att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud 

och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i 

kommunen. 

 

• Planera för trygghetskameror på prioriterade platser i Tullinge.  

 

• Öka stödet till nattvandrare och olika frivillighetsföreningar som arbetar med trygghet. 

 

• Projektera ett nytt äldreboende i Tullinge. 

 

• Påbörja planarbete för en simhall i Tullinge. 

 

• Ordna en pålad brygga med badstegar vid Maden.   

 

• Förbättra promenadmöjligheterna runt Tullingesjön i linje med Tullingepartiets 

motionsförslag om en bättre gångväg till Hamringe.  

 

 

4, Effektivisera kommunen med ökad inriktning mot kärnverksamhet  

 

• Ta fram en plan för att minska stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens 

kärnuppgifter.  

 

• Inom ramen för UNO minska kostnaden för den politiska organisationen inför kommande 

mandatperiod. 

 

• Se över övergripande prioriteringar för att överföra resurser till utbildning samt vård- och 

omsorg från områden med lägre prioritet.  

 

• Se över lärartätheten i kommunens skolor.  

 

• Förbättra dialogen med lärarna för att ta reda vad lärarna efterfrågar för att lyckas med sitt 

uppdrag.  

 

• Kvalitetssäkra hemtjänsten genom fler uppföljningar. 

 

 

5, Stärk företagsklimatet  

 

• Utöka dialogen med företagen i kommunen. Det handlar om att visa ett genuint intresse för 

näringslivets behov och att följa upp de insatser som görs. 

• Öka samarbetet med näringslivet och förbättra matchningen mellan företag och 

arbetssökande.   

 

Vi ser vi fram emot att nämnderna tar fram mål och mått som visar vad nämnden ska göra för att 

bidra till Tullingepartiets prioriteringar.    



  
 

I samband med kommunfullmäktiges behandling av mål och budget kommer Tullingepartiet att 

presentera ett eget budgetförslag med driftramar och investeringsplaner.  

 

Detta yrkande ska ses som ett ändringsyrkande där vi vill att avsnittet ”kommunfullmäktiges 

målstyrning” ändras enligt Tullingepartiets förslag.  

 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  avsnittet ”kommunfullmäktiges målstyrning” i föreliggande ärende ändras enligt 

 Tullingepartiets förslag 1–5 i detta yrkande. 

 

Anders Thorén (TUP)  Carl Widercrantz (TUP)   
 
Per Börjel (TUP)   Camilla Jägemalm (TUP)  
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§ 45 

 
Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2022 med 
flerårsplan 2023 - 2025 KS/2021:00189 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dokumentet ”Förutsättningar för 
nämndernas yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan för 2023 – 
2025”. 
 

Deltar ej 
Samtliga ledamöter för Tullingepartiet och Sverigedemokraterna samt 
Yngve RK Jönsson, Moderaterna deltar ej i beslutet. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2021-04-12 § 47 lämnat ett förslag till beslut. 
 
Dokumentet Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 
2022 med flerårsplan 2023 - 2025 innehåller kommunfullmäktiges 
målstyrning, ekonomiska förutsättningar och uppdrag. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-
01. 
 
I debatten yttrar sig Ebba Östlin (S), Anders Thorén (TUP), Martin Inglot 
(SD), Mats Einarsson (V) och Yngve RK Jönsson (M). 
 

Yrkanden 
Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Anders Thorén (TUP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Tullingepartiets förslag, bilaga 3. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 14[32] 

Kommunfullmäktige 2021 2021-04-29 Kod: 2.4.0.1 

  Dnr:  

 

 
Botkyrka Kommun 

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

 Hemsida: www.botkyrka.se  

 

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder  
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen 
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Delegationsbeslut (2021-06-10) 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verk-
samhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell na-
tur. Andra ärenden delegeras till förvaltningsdirektören som i sin tur delegerar vidare till 
verksamhetschefer, rektorer med flera. 
 
Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in: 
• Daglig verksamhet maj 2021 
• Utbildning för vuxna maj 2021 



TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

   Kod:1.1.3.1 

  Dnr: AVN/2021:00013 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

 Hemsida: www.botkyrka.se  
 

Referens Mottagare 
Sofia Wahlström 
sofia.wahlstrom@botkyrka.se 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Delegationsbeslut (2021-06-10) 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
 

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 förvaltningsdirektören 
som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera. 
 
Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in: 

• Daglig verksamhet maj 2021 
• Utbildning för vuxna maj 2021 

 

Bilagor 
Anmälan av delegationsbeslut DV april 2021 
Anmälan av delegationsbeslut UFV april 2021 
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 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT  

 2021-06-01 
 
 
 
 
 
Delegationsbeslut maj 2021, Utbildning för vuxna 
 
Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00 
den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. 
 
 

Besluts-
datum 

Delega-
tions-
punkt 

Beslut Diarie-
nummer Delegat 

2021-05-01 – 
2021-05-31 G 2 

20 yttrande beträffande 
gymnasial vuxenutbildning i 
annan kommun  

Luljeta Spahijaj 

2021-05-01 – 
2021-05-31 G 2 

61 yttrande beträffande 
grundläggande vuxenut-
bildning i annan kommun  

Niklas Almqvist 

2021-05-01 – 
2021-05-31 G 2 17 yttrande beträffande SFI 

i annan kommun  Niklas Almqvist 

2021-05-01 – 
2021-05-31 G1 Antagning till gymnasial 

vuxenutbildning  Luljeta Spahijaj 

2021-05-01 – 
2021-05-31 G1 Antagning till grundläg-

gande vuxenutbildning  Niklas Almqvist 

2021-05-05 C1 
Anställning av 1 SVA/SFI-
lärare, 100% visstid tom 
2021-12-17  

Niklas Almqvist 

 
G1 = Mottagande och antagning av elev till grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning, 
utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. 
G2 = Yttrande avseende frågan om Botkyrka kommun svarar för kostnaden för elev, när ut-
bildningen anordnas av annan kommun inom ramen för grundläggande och gymnasial vux-
enutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. 
C1 = Anställa ny medarbetare på vakant befattning eller inrätta en ny tjänst som 
a) verksamhetschef, b) enhetschef eller c) övriga medarbetare. 
 

 
 

Chanette Andersson 
Verksamhetschef 
Utbildning för vuxna 

Arbetsmarknads- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen 
Botkyrka Vuxenutbildning  
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1          ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT  

 2021-05-31 
 
 
 
Delegationsbeslut maj 2021 
 
Inlämnas till arbetsmarknad.vuxenutbildning@botkyrka.se senast kl. 12.00 
den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. 
 
 
 

Besluts-
datum 

Delega-
tions-
punkt Beslut 

Diarie-
nummer Delegat 

2021-05-05 F3 
Prisjustering såld plats 
LSS Farsta sdf 

LDV/2021
:00024 Yvonne Lundén 

2021-05-05 F3 
Uppsägning serviceav-
tal 

LDV/2021
:00025 Ann-Charlotte Fagerlund 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

Annika Gindin 
Tf Verksamhetschef 
Daglig verksamhet 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Daglig verksamhet 
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