
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1[2] 

Kommunstyrelsen 2020-10-05  

 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

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

ter@botkyrka.se 

 

 

 
  BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN  

129 Information om kommunens arbete med anledning av covid-19 

130 Delårsrapport 2 2020 - Kommunstyrelsen 

  BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 

131 Delårsrapport 2 2020 – Kommunen 

132 Reviderade styrdokument för Södra Porten 2020 - Ägardirektiv och reviderade 
bolagsordningar 

133 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9127 - Torpängen 

134 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9151 - Tegelstenen 

135 Försäljning av del av bostadskvarter Tumba 8:36 i Tumba centrum till AB Bot-
kyrkabyggen 

136 Revidering av avgifter inom vård och omsorg 

137 Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka 

138 Sammanträdesordning 2021 - Kommunfullmäktige 

139 Svar på motion - Inför AI-baserad screening i grundskolan (M) 

  Forts. BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 

140 Sammanträdesordning 2021 - Kommunstyrelsen 

141 Utställning av renhållningsordning 2021–2030 

142 Revidering av kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan 2020 

Comfact Signature Referensnummer: 954530



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2[2] 

Kommunstyrelsen 2020-10-05  

 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

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

ter@botkyrka.se 

143 Förhöjd attesträtt för enhetschef och bitr. enhetschef på enheten digital utveckl-
ing 

144 Återrapportering av projektet införande av e-handel i Botkyrka kommun 

145 Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka 

146 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

147 Firmatecknare 2020 - ändring 

148 Avsägelser och fyllnadsval 

149 Anmälningsärenden 

150 Delegationsärenden 

  

 
 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 954530



PROTOKOLL 1[29] 

Kommunstyrelsen 2020-10-05   

 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

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 
 

 

Datum och tid 2020-10-05 kl.  16:00-16:56 
Plats Kommunalhuset, plan 2, 2:3 Stange 

 

Ordförande Ebba Östlin (S) 
Beslutande Se bilaga 1 
Ersättare Se bilaga 1 
Övriga deltagande Leif Eriksson, kommundirektör, Helena Karlsson, bitr. kommundirek-

tör, Jakob Etaat, kanslidirektör, Pernilla Vera-Jr, trygghet- och 
säkerhetsdirektör, Ann Gustafsson, kommunjurist, Jesper Dahl, kom-
munsekreterare, Nadina Rosengren, stabschef, Melissa Besara, pol.sek, 
Andreas Froby, pol.sek, Ludvig Berggren, pol.sek, Max Möllerström, 
pol.sek, 

 
Utses att justera Gabriel Melki (S) 

Stina Lundgren (M) 
Datum och tid för 
justering 2020-10-08 kl. 17:00 
Plats för justering Digital justering  

 
    
Sekreterare:   §§ 129- 150 
 Jesper Dahl  
   
Ordförande:   
 Ebba Östlin (S)  
   
Justerare:   
 Gabriel Melki (S) Sina Lundgren (M) 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 

Nämnd Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-11-05 
Anslaget den Nedtas den 

2020-10-09 2020-10-31 
Förvaringsplats för protokollet  

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 129 

Information om kommunens arbete med anledning av 
covid-19  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunens trygghet- och säkerhetsdirektör delger kommunstyrelsens ledamöter en 
aktuell lägesbild av kommunens arbete med anledning av covid-19. 
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§ 130 

Delårsrapport 2 2020 - Kommunstyrelsen (KS/2020:467)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2020. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens prognos visar totalt ett överskott på 10,5 miljoner kronor. Överskot-
tet uppkommer inom kommunledningsförvaltningen och beror i huvudsak på tillfälliga 
vakanser. 
Kommunstyrelsen bedömer för närvarande att inga avvikelser mot målen bör uppstå. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 131 

Delårsrapport 2 2020 - Kommunen (KS/2020:451)  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 

2020 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen. 
2. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 14 miljoner 

kronor i utökad investeringsram för projektet Resurscenter Alhagsvägen. Ansla-
get finansieras genom ökad upplåning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden 25 miljoner kronor i 
utökat driftanslag. Anslaget ska användas för att möjliggöra fler vuxna i skolan 
och minska behovet av planerade effektiviseringar.  

4. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 1,85 miljoner 
kronor i utökat driftanslag. Anslaget ska användas till medieinköp, lovaktiviteter 
för barn och unga samt att genomföra ett projekt tillsammans med föreningslivet 
med syfte att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande. 

5. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden 2,5 miljoner kronor i utökat 
driftanslag. Anslaget ska användas till att upprätthålla två öppna förskolor i 
södra respektive norra kommundelarna samt till att stärka det förebyggande ar-
betet och andra nödvändiga insatser. 

6. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,7 miljoner 
kronor i utökat driftanslag att använda för drift och skötsel av gator, vägar, par-
ker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. 

7. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 1,4 miljoner 
kronor i utökat driftanslag för att finansiera uppkomna kostnader för rivning. 

8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen 1 miljon kronor i utökat 
driftanslag för att finansiera en kartläggning av hedersrelaterat våld. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskotten på sammantaget 32,5 mil-
joner kronor under punkt 3 till 8 genom de extra statsbidrag (välfärdsmiljonerna) 
Botkyrka kommun fått.   

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
10. Kommunstyrelsen beslutar medge utbildningsnämnden 2,7 miljoner kronor i ut-

ökad driftbudget för ökade lokalkostnader efter nybyggnation av förskolorna 
Opalen, Vallmon och Måsen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till 
kommunstyrelsens förfogande. 
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Reservation 

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Delårsrapport 2 2020 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive 
förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning 
och analys. Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsans-
lagsärenden. 

Yrkande 

Stina Lundgren (M) och Willy Viitala (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga 2. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandeförslaget. 
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§ 132 

Reviderade styrdokument för Södra Porten 2020 - 
Ägardirektiv och reviderade bolagsordningar 
(KS/2019:629)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka 

Södra Porten Holding AB. 
2. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Botkyrka Södra Porten Holding 

AB. 
3. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Botkyrka 

Södra Porten AB. 

Deltar ej 

Samtliga ledamöter för (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Botkyrka Södra Porten Holding AB (nedan BSP Holding AB) ägs med 50 procent 
vardera av Botkyrka kommun och SMEBAB Förvaltnings Holding Haga AB (nedan 
Skanska). BSP Holding AB äger i sin tur 100 procent av bolaget Botkyrka Södra Porten 
AB (nedan BSP AB).  
Bolagsordning och ägardirektiv är ägarnas instruktioner till bolagsstyrelse och bolagets 
VD för hur bolaget ska drivas. Under året har ägarna, det vill säga Botkyrka kommun 
och Skanska (nedan Ägarna), arbetat gemensamt med att ta fram ägardirektiv för BSP 
Holding AB då sådana inte funnits. Under detta arbete har konstaterats att 
bolagsordningarna för båda bolagen varit bristfälliga och dessa föreslås därför revideras.  
Förslaget till ägardirektiv och reviderade bolagsordningar är framtagna av 
representanter för båda Ägarna och kommunens och Skanskas jurister under ledning av 
kommundirektören. Synpunkter har inhämtats från BSP Holding AB:s ledning. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-31. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 

Comfact Signature Referensnummer: 954530

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 7[29] 

Kommunstyrelsen 2020-10-05   

 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

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 
 

 

§ 133 

Slutredovisning av exploateringsprojekt 9127 - Torp-
ängen (KS/2020:374)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Slutredovisning för exploateringsprojektet 9127 Torpängen godkänns. 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen har varit att i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse till-
skapa tomter med byggrätt för friliggande villor på mark ägd av kommunen och DeLa-
val. Sammanlagt 43 tomter. 
Kommunfullmäktige har 2007-03-29 § 50 antagit en detaljplan med 43 småhus och 
godkänt en budget för genomförande av detaljplanen som skulle ge ett överskott på 
cirka 12 miljoner kronor från försäljning av tomterna och efter avdrag för nedlagda 
kostnader för allmänna anläggningar. Utfallet blev 2,4 Mkr lägre beroende på obudgete-
rad kapitalkostnad som belastade projektet under några år.  
Försäljningen och byggnationen är avslutad på samtliga tomter och den allmänna plats-
marken är färdigställd. 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-06-09, § 155. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-12. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
 

Comfact Signature Referensnummer: 954530

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 8[29] 

Kommunstyrelsen 2020-10-05   

 

 
Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen 

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 
 

 

§ 134 

Slutredovisning av exploateringsprojekt 9151 - Tegel-
stenen (KS/2020:375)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Slutredovisning för exploateringsprojekt 9151 Tegelstenen godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05, § 202 att ge samhällsbyggnadsnämnden i upp-
drag att ta fram förslag till detaljplan för ett tiotal tomter i området (KS/2008:376). Den 
8 december 2009, § 297 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra åt samhälls-
byggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-06-09, § 156. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-12. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 135 

Försäljning av del av bostadskvarter Tumba 8:36 i 
Tumba centrum till AB Botkyrkabyggen (KS/2020:497)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet där AB Botkyrkabyggen förvärvar fas-
tigheten del av Tumba 8:36 av Botkyrka kommun för en köpeskilling om 28 000 000 
kronor. 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun säljer till AB Botkyrkabyggen ett kvarter som finns i detaljplanen för 
Tumba Centrum som kommunen äger. Exploateringsavtalet med centrumägaren har gått 
ut vilket gör att kommunen nu kan sälja sin mark till annan aktör. Köpeskillingen upp-
går till 28 000 000 kronor. Försäljningen är en direktanvisning så att AB Botkyrkabyg-
gens behov av att producera lägenheter uppfylls enligt ägardirektiv men främst för att få 
igång delar av Tumba Centrumomdaningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2020-09-22, § 206. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-03. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 136 

Revidering av avgifter inom vård och omsorg 
(KS/2020:490)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Bot-

kyrka kommun. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i 

Botkyrka kommun gäller från och med 2021-01-01. 
3. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att årligen besluta 

om högsta avgift och förbehållsbelopp/minimibelopp som ska göras på grund av 
förändringar i prisbasbeloppet. 

4. Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden mandat att justera procent-
satser i avgiftsnivåer inom ramen för maxtaxan samt mandat att årligen justera 
kostavgifterna inom vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet 
och matlåda i ordinärt boende med utgångspunkt i kommunens självkostnader. 

Motivering 

Utöver att ligga i linje med gällande lagstiftning så bygger det framtagna förslaget till 
nya avgifter inom äldreomsorgen på ett antal viktiga principer; det ska främja bättre 
hälsa, bidra till ökad jämlikhet och det ska vara begripligt såväl som upplevas rimligt av 
Botkyrkaborna. Det är viktiga utgångspunkter när kommuner ska bygga ett avgiftssy-
stem som ska vara hållbart, rättvist och godtagbart.  
Botkyrkabor ska aldrig behöva minska eller avstå från hjälp på grund av kostnaden utan 
har alltid rätt att ha en viss del av sina inkomster innan avgift tas ut. Kommunen ska 
självklart bara ta ut avgifter som motsvarar självkostnaderna för omsorgen. Även om 
förslaget innebär vissa avgiftshöjningar för till exempel maten, så är det fortfarande så 
att kommunen inte fullt ut tar avgifter för vad det faktiskt kostar. 
Syftet är att sänka avgiften för den som har lite hjälp, och att de Botkyrkabor som har 
möjlighet att betala maxtaxan ska göra det. Ingen betalar mer än maxavgiften för sina 
insatser, och alla får behålla tillräckligt för de normala levnadsomkostnaderna. 
Förslaget innebär lägre trösklar in i omsorgen vilket är viktigt utifrån ett hälsoperspek-
tiv. I dagsläget har Botkyrka högre avgifter för de personer som har få insatser, vilket 
riskerar att människor avvaktar för länge med att ansöka om omsorg. Det är belagt att 
tidigare insatser ofta innebär att individen får ett friskare liv med bättre livskvalitet.  
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Förslaget innebär också att avgiften för trygghetslarm tas bort för de Botkyrkabor som 
redan har hemtjänst – vilket också är viktigt utifrån ett hälso- och trygghetsperspektiv.  
Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som 
tas ut för omsorgen. Vi föreslår en anpassning av maxtaxan så att den ligger på samma 
nivå som övriga kommuner på Södertörn som till exempel Huddinge, Haninge, Salem, 
Nykvarn och Södertälje. Förslaget innebär att de pensionärer som har ekonomisk möj-
lighet att betala lagstadgad maxtaxa får göra det.  
Det är också så att nämnden årligen kommer att justera avgifterna efter prisutveckling, 
vilket gör att Botkyrkaborna kommer ha en bra förutsägbarhet och slippa tvära kast gäl-
lande avgifterna.  
Sammantaget tycker vi i mittenmajoriteten att förvaltningens förslag till nya riktlinjer 
fångar viktiga principer gällande avgifter och att avgifternas utformning och nivå är 
rimlig och hållbar.   
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2020-09-21, § 63. 
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-07-01. 

Yrkande 

Tuva Lund (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 

Särskilda yttranden 

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) 
lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 3, som biträds av Martin Inglot (SD).  
Mats Einarsson (V) och Kerstin Amelin (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 4. 
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§ 137 

Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i 
Botkyrka (KS/2020:403)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden uppdras att samordna sina 

framtida lokalbehov, avseende bibliotek och medborgarcenter, i syfte att hitta 
mer kostnadseffektiva gemensamma lokallösningar.  

2. I samband med utökningen av bibliotekens lokaler i Tumba uppdras kommun-
styrelsen och kultur- och fritidsnämnden att undersöka möjligheten för med-
borgarcenter och bibliotek att dela dessa nya lokaler.   

3. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden uppdras att samverka kring de 
medborgare som behöver stöd och hjälp, bland annat med att använda digitala 
kanaler för att lösa sina ärenden.  

Sammanfattning 

I syfte att få till en mer kostnadseffektiv lokallösning för bibliotek och medborgarcenter 
samt kunna ge ett mer samlat bemötande till Botkyrkaborna har möjligheterna till sam-
lokalisering mellan verksamheterna utretts.  
Utredningen visar att det finns vinster med en samlokalisering av verksamheterna både 
för Botkyrkaborna och för kommunen. Framförallt ses vinsterna för Botkyrkaborna 
kring tillgången till publika datorer och möjligheter att få stöd i att utföra sina ärenden 
digitalt. En samlokalisering ger möjligheten att möta Botkyrkaborna på ett mer samlat 
sätt och att samverka kring den information och upplysning som de söker på olika håll i 
kommunen.  
En förutsättning för detta är att nya lokaler utformas på ett sätt som gynnar båda verk-
samheternas besökare. En lokalsamverkan leder inte automatiskt till dessa förbättringar. 
Ett tätare samarbete mellan verksamheterna behövs för att fördelarna med att dela loka-
ler ska få fullt genomslag.  
Att samlokalisera verksamheterna kommer att innebära ökade kostnader initialt. An-
tingen i form av investeringar eller ökade ramar för att täcka ökade hyreskostnader. Inga 
av verksamheternas befintliga lokaler är lämpliga för att inhysa båda verksamheterna i 
nuläget. Då medborgarcenter har nyrenoverade ändamålsenliga lokaler så måste samlo-
kalisering planeras ihop med att lokaler ändå måste förändras av andra skäl för att en 
samlokalisering ska bli en ekonomisk effektivisering på kort sikt.     
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Båda verksamheterna har många medborgare som använder sig utav publika datorer och 
som behöver stöd med att kunna lösa sina ärenden digitalt. Kring denna fråga krävs en 
samverkan mellan bibliotek och medborgarcenter redan nu. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-29. 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-09-14, § 65. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 

Särskilt yttrande 

Stina Lundgren (M), Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) 
lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 5. 
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§ 138 

Sammanträdesordning 2021 - Kommunfullmäktige 
(KS/2020:346)  
 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2021:  
28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 22 juni*, 30 september, 28 oktober, 25 
november# samt 16 december. 
*) ändrad veckodag 
#) mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina sammanträ-
den under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 6, ska kom-
munfullmäktige hålla ordinarie sammanträden varje månad med undantag för juli och 
augusti.  
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, 
enligt arbetsordningen § 8, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 
lämpligt sätt. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-01. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 139 

Svar på motion - Inför AI-baserad screening i grundsko-
lan (M) (KS/2019:756)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Reservation 

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Moderaterna har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att införa AI-baserad 
screening i grundskolan. Motionen har remitterats till utbildningsnämnden för yttrande.  
Utbildningsförvaltningen instämmer i uppfattningen om att frågan bör utredas vidare. 
Botkyrka kommuns grundskolor använder idag flera olika metoder för att upptäcka och 
arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. En vidare utredning skulle syfta till att 
utvärdera dessa arbetssätt samt att ta ställning till om AI-baserad screening bör införas. 
På så sätt kan utbildningsförvaltningen säkerställa att eleverna ges bästa möjliga förut-
sättningar i sin utveckling.  
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2020-09-01, § 88. 
Utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-05-06. 

Yrkanden 

Stina Lundgren (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandeförslaget. 

Protokollsanteckning 

Med anledning av att svaret i motionen är att man vill utreda möjligheterna till att prova 
denna metod, så borde motionen fått bifall och inte vara besvarad. 
Stina Lundgren (M) 
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§ 140 

Sammanträdesordning 2021 - Kommunstyrelsen 
(KS/2020:347)  
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2021: 
11 januari, 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6 september,  
4 oktober, 29 oktober *^# samt 29 november. 
*) ändrad veckodag 
^) ändrad starttid (09:00) 
#) KS behandling av mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag 6 kap, § 23, besluta om sina sammanträden 
under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens sammanträden är att de ska infalla 
den första måndagen varje månad förutom i juli och augusti då kommunstyrelsen inte 
sammanträder. Avsteg från praxis kan ske vid till exempel helgdagar och med hänsyn 
till kommunfullmäktiges process. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-01. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 141 

Utställning renhållningsordning 2021-2030 
(KS/2020:439)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till ny renhållningsordning 2021-2030, 
under tiden 26 oktober till och med den 22 november 2020.  

Sammanfattning 

Kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll 
och jämförligt avfall från annan verksamhet. För att beskriva hur detta ska gå till har 
SRV Återvinning AB, (SRV) tillsammans med sina ägarkommuner Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nynäshamn och Salem, tagit fram en renhållningsordning. Den består av en 
avfallsplan med fem deldokument och avfallsföreskrifter. De fem deldokumenten är 
”Mål, åtgärder och uppföljning”, ”Nulägesbeskrivning”, ”Nedlagda deponier”, 
”Miljökonsekvensbeskrivning” och ”Uppföljning avfallsplan 2011-2019”. 
Nu vill Botkyrka kommun, tillsammans med SRV och övriga ägarkommuner, ställa ut 
Renhållningsordning 2021-2030. Utställningsperiod blir 26 oktober till och med 22 
november. Om utställningen resulterar i att inga eller mindre förändringar görs i 
renhållningsordningen, kommer Botkyrkas kommunfullmäktige att besluta om den 
senast i mars 2021. I så fall träder avfallsföreskrifterna i kraft den 2021-04-01.  
Utskottet Botkyrka som plats behandlade ärendet 2020-09-15, § 18. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-20. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 142 

Revidering av kommunstyrelsens kommunövergri-
pande internkontrollplan 2020 (KS/2020:463)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av 
kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan 2020. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 25 oktober 2019 beslut om den kommunövergripande intern-
kontrollplanen för 2020. Kommunledningsförvaltningen har under året noterat en fel-
skrivning i internkontrollplanen gällande kontrollfrekvensen för kontrollmomentet re-
habiliteringsinsats vid upprepad korttidsfrånvaro. I den beslutade planen står att kontrol-
lerna ska göras i mars och september, men kontrollen ska enbart göras i september. 
Kontrollmetoden för kontrollmomentet avseende för sent betalda leverantörsfakturor 
ändras något för att ge mer rättvisande resultat, men i övrigt är kontrollmomentet oför-
ändrat. 
Med anledning av coronapandemin har kontrollmomenten avseende ramavtalstrohet, 
direktupphandlingar och rangordning inom ramavtal inte kunnat genomföras som plane-
rat. Planen var att genomföra fyra kontroller inom dessa kontrollmoment, men det 
kommer bara vara möjligt att genomföra en. Denna kontroll kommer avse kvartal 3 
2020. I uppföljningen kommer resultaten därför bara avse ett kontrolltillfälle. 
Beslutet innebär att internkontrollplanen revideras enligt ovan. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-08. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 143 

Förhöjd attesträtt för enhetschef och bitr. enhetschef 
på enheten digital utveckling (KS/2020:466)  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att enhetschefen för Digital utveckling får 1 000 
000 kronor i attesträtt. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att biträdande enhetschefen för Digital infrastruk-
tur och drift får 250 000 kronor i attesträtt. 

Sammanfattning 

Beloppsgränser för attesträtt finns beslutade i ”Riktlinje för budgetansvar, attest, redo-
visning och internkontroll” (KS/2019:644). I och med omorganisationen inom kommu-
nikationsavdelningen har bland annat IT-enheten tagits bort och enheten för Digital ut-
veckling tillkommit. Chefen för IT-enheten har haft attesträtt upp till 1 000 000 kronor. 
De fakturor som tidigare hanterades inom IT-enheten kommer nu att hanteras inom en-
heten för Digital utveckling. För en fortsatt effektiv och smidig fakturahantering är det 
lämpligt att enhetschefen för Digital utveckling får attesträtt upp till 1 000 000 kronor 
och biträdande enhetschefen för Digital infrastruktur får 250 000 kronor i attesträtt. 
Samråd i frågan har skett med ekonomidirektören. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-09. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 144 

Återrapportering av projektet införande av e-handel i 
Botkyrka kommun (KS/2018:710)  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och anser införandeprojektet 
2019-02-04, § 43, beslutspunkt två, som slutfört. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen senast 2020-12-31 
återrapporterar beslutspunkt 4 i uppdraget att inköpsorganisationen i hela kom-
munen ses över i samband med implementeringen av e-handel. 

Sammanfattning 

Den 26 november 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att Botkyrka ska införa e-
handel som inköpsstöd för samtliga förvaltningar. Uppdraget tilldelades upphandlings-
enheten som efter detta inledde förberedelserna för projektet. 
Under våren 2019 avropade kommunen Kammarkollegiets ramavtal för e-handelsstöd 
vilket resulterade i ett avtal med Visma Commerce och e-handelsverktyget Proceedo. 
Med början i juni 2019 formerades den nya e-handelsgruppen på upphandlingsenheten 
och gruppen var på plats i sin helhet under september månad samma år. 
Under perioden oktober 2019-april 2020 genomfördes förberedelser både inom kom-
munens beställarorganisationer och de praktiska systemförberedelserna inkluderat integ-
ration med vårt ekonomisystem. Med början den 5 maj hanterades alla nya inkommande 
leverantörsfakturor i Proceedo för hela kommunen.  
I början av juni 2020 påbörjade utbildningsförvaltningen (UF) att göra sina beställning-
ar av varor i Proceedo. Ett par veckor därefter var det möjligt för kommunens samtliga 
förvaltningar att följa efter. 
På grund av pandemin försenades införandet ca en månad. Sammantaget hölls dock 
tidplanen vilket innebar att kommunen som helhet kunde sättas i drift innan midsommar 
2020. 
Den 3 september konstaterade projektets styrgrupp att leverans av de uppsatta projekt-
målen genomförts och beslutade att projektet kunde avslutas. Projektet har genomförts 
föredömligt sett till god förankring i förvaltningar och goda resultat trots vissa interna 
bemanningsproblem. 
I projektet har delar av kommunens inköpsorganisation setts över, nämligen etablering 
av förvaltningarnas behöriga beställare och en ny grupp för e-handel vid upphandlings-
enheten. Däremot återstår att ge förslag till en samlad inköpsorganisation i kommunen. 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-16. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 145 

Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Bot-
kyrka (KS/2020:488)  
 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen avskriver tidigare uppdrag som givits till socialnämnden i 
samband med mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.  

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja ge-
nomförandet av en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. 

3. Uppdraget återrapporteras senast 2021-12-31 till kommunstyrelsen. 
4. Kommunstyrelsen avsätter 500 000 kronor från kommunstyrelsens medel till 

förfogande för att genomföra en kartläggning av hedersrelaterat våld och för-
tryck i Botkyrka.  

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen ska skyndsamt påbörja genomförandet av en kartlägg-
ning av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Hedersfrågan är en särskild utma-
ning där Botkyrka kan visa vägen. Den politiska majoriteten är enig om att avsätta 500 
000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande till en vetenskapligt välgrun-
dad analys av Botkyrkaungdomars risk för att utsättas för hedersrelaterat våld och för-
tryck. Med kartläggningen som bas ska en aktivitetsplan tas fram med prioriterade in-
satser för att utrota denna skadliga sedvänja. 
Socialförvaltningen fick i mål och budget 2020 uppdraget att kartlägga hedersrelaterat 
våld och förtryck i Botkyrka. Kartläggningen skulle ha redovisats i särskild handling till 
kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020. Då ansvaret för sak-
frågan flyttades från socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen under på-
gående pandemi har kartläggningen försenats. 

Yrkanden 

Ing-Marie Viklund (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Martin Inglot (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 

Protokollsanteckning  
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Det är bra att kommunen nu tar nya tag med en ny kartläggning. De som har varit med 
ett tag vet att Moderaterna, först av alla partier i kommunen, lyfte frågan upp på agen-
dan i och med vår motion som vi lade i juni 2009. 
I denna föreslog vi att kommunledningsförvaltningen skulle få i uppdrag att, i samarbete 
med andra aktörer/kommuner utreda omfattningen av hederskulturen i Botkyrka kom-
mun för att sedan återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag till handlingsplan. 
Denna motion avslogs sedermera av den då styrande majoriteten. 
Stina Lundgren (M) 
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§ 146 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
(KS/2020:441)  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning och delegationsförteckning med för-
slag till revideringar daterade 2020-08-31. 

2. Kommunens nämnder uppmanas att revidera sina delegationsordningar så att 
dessa överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning i tillämpliga 
delar.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens delegationsordning föreslås ändras på så vis att den kompletteras 
med bestämmelser om vem som har rätt att skriva på avsiktsförklaringar. Det föreslås 
också att bestämmelserna om vem som beslutar om uppsägning och avsked ändras. 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-08-27. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförsla-
get. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
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§ 147 

Firmatecknare 2020 - ändring  
 

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 
ekonomidirektör Johan Westin 
kanslidirektör Jakob Etaat  
hållbarhetsdirektör Elif Koman André. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:  
arbetsmarknadsdirektör Marie-Louise Khan-Tamakloe, kultur- och fritidsdirek-
tör Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, socialdirektör 
Marie Lundqvist, teknik- och fastighetsdirektör Mikael Henning, utbildningsdi-
rektör Anette Älmdalen samt omsorgsdirektör Petra Oxonius att teckna kommu-
nens firma i fråga om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltning-
ens verksamhetsområde. 
Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna behörighet 
till underställd personal under förutsättning av att en tydlig avgränsning av be-
rörda personers behörighet och befogenhet görs. 
Hyreskontrakt ska undertecknas av tf fastighetschef/teknik- och fastighetsdirek-
tör Mikael Henning eller ekonomidirektör Johan Westin. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Leif Eriksson och ekonomidi-
rektör Johan Westin att var för sig underteckna borgensförbindelser, leasingkon-
trakt och ansökningar om statsbidrag. 

4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och derivat-
kontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom delegationsbeslut utse 
ytterligare personer som kan underteckna denna typ av avtal. 
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5. Kommunstyrelsen bemyndigar mark- och exploateringschef Sara Hagelin, sam-
hällsbyggnadsdirektör 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 avse-
ende fast egendom. 

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna 
kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och 
bankkonton: 
kommundirektör   Leif Eriksson 
ekonomidirektör   Johan Westin 
kanslidirektör    Jakob Etaat 
finansansvarig internbanken  Mattias Rensfeldt 
ekonomikonsult   Susanna Brenander 
redovisningschef   Alexandra Leijonhufvud 
ekonomikonsult   Irina Järvinen 
ekonomiassistent   Suzana Milosavljevic 
ekonomiassistent   Marie Björklund 
controller   Annette Ödalen 
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 bank-
fack. 
Redovisningschef Alexandra Leijonhufvud, eller den hon utser, ges rätt att un-
derteckna 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 2020-09-07: 
Punkt 6: Controller Johan Dykhoff har slutat i kommunen och tagits bort. 
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§ 148 

Avsägelser och fyllnadsval (KS/2020:14)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och bordlägger följande fyllnadsval: 
FAIRTRADE CITY t o m 2022-12-31 
Ledamot efter Roy Haraldstad (TUP) 
UTSKOTTET BOTKYRKA SOM PLATS t o m 2022-12-31 
Vice ordförande och ledamot efter Myrna Persson (MP) 

Sammanfattning 

Följande avsägelser har inkommit: 
Roy Haraldstad (TUP), ledamot i Fairtrade City. 
Myrna Persson (MP), vice ordförande och ledamot i Utskottet Botkyrka som plats. 
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§ 149 

Anmälningsärenden (KS/2020:10)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
Finansrapporter per den 31 augusti 2020, dnr KS/2020:8.  
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnd 2020-08-26, dnr KS/2020:7. 
Protokoll från utskottet Botkyrka som plats 2020-09-15, dnr KS/2020:133. 
Protokoll från utskottet Botkyrka som organisation 2020-09-17, dnr KS/2020:132. 
§ 22 Utskottet Botkyrka som organisation 2020-09-17 – Kompetensfonden, förslag till 
fördelning 2021, dnr KS/2020:247. 
Kallelse till direktionssammanträde Södertörns brandförsvarsförbund 2020-09-18 inklu-
sive verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023, dnr KS/2020:481. 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2020-09-18, dnr KS/2020:5. 
§ 71 Teknik- och fastighetsnämnden 2020-09-22 (TEF/2020:146) – Krisledningsplan 
för teknik- och fastighetsförvaltningen, dnr KS/2020:504.  
Protokoll från krisledningsnämnden 2020-07-10, dnr KS/2020:235. 
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§ 150 

Delegationsärenden (KS/2020:11)  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegering ska 
anmälas till kommunstyrelsen. 
Finansansvarig Internbanken 
Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och räntederivat för perioden  
2020-08-01—2020-08-31, dnr KS/2020:9.  
Kommunstyrelsens ordförande 
Sponsring – IFK Tumba Handboll Parasport 
(beslut 2018-06-07, dnr KS/2018:392) (200 000 kronor). 
Sponsring – Aktiv Tumba 
(beslut 2018-12-13, dnr KS/2018:776) (80 000 kronor). 
Sponsring – IFK Tumba Fotbollsklubb, Tumbakicken och Botkyrka9an 
(beslut 2019-06-09, dnr KS/2019:327) (35 000 kronor). 
Sponsring – Fittja IF 
(beslut 2020-09-15, dnr KS/2020:116) (30 000 kronor). 
Upphandlingschefen 
Anställning av verksamhetsutvecklare e-handel till upphandlingsenheten 
(beslut 2020-09-18, dnr KS/2020:142).  
Påbörja upphandling av kommungemensamt ramavtal avseende Lokalvård 
(beslut 2020-09-28, dnr KS/2020:430). 
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Bilaga 2 

 

                                                                                                                  
 

TILLÄGGSYRKANDE 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

2020-10-05 
 
Ärende 131  Delårsrapport 2 (KS/2020:451) 
 
Vi har i vår budget för 2020 finansierat en satsning på ordningsvakter. Vi anser att det behövs 
öronmärkas medel för detta redan i höst och ingå som en permanent satsning för 2021. 
Medlen bör tas från statsbidragen i det nu väl tilltagna resultatet. Den rådande otryggheten i 
delar av kommunen måste bekämpas, det kräver en extra trygghetssatsning skyndsamt. 
 
Vi moderater vill att kommunen anställer ett antal ordningsvakter, som rör sig i team på 
kommunens mest otrygga platser och arbetar såväl förebyggande som ingripande (och 
inväntar polis) på tider som kvällar och helger då otryggheten är som störst. Detta skulle 
innebära en rejäl trygghetsförstärkning för Botkyrkaborna och verka förebyggande mot de 
brott och förövare som polisen inte längre mäktar med att prioritera. 
 
Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 
att ändra beslutsats 6 till lydelsen: 
 
Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden totalt 10,7 miljoner kronor i 
utökat driftanslag i använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden 
för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar. 10 miljoner kronor av dessa medel 
öronmärks för att anställa ordningsvakter som ska förstärka tryggheten på våra mest 
brottsutsatta platser. 
 
 
Stina Lundgren (M)  Willy Viitala (M) 
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 SÄRSKILT YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
2020-10-05 

 
 
 
 
Ärende 136 - Revidering av avgifter inom vård-och omsorg (KS/2020:490) 
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för omsorg styrs av socialtjänstlagen. 
Omsorgstagaren/kunden har alltid rätt att ha kvar ett minimibelopp innan avgift tas ut 
och det finns en maxtaxa som innebär att denne aldrig kan betala mer än maxtaxa för 
sina insatser. 
 
Det är bra att avgifterna nu ska justeras årligen för att slippa s.k. trappstegsvisa 
höjningar då dessa oftast blir mer kännbara för kunden. 
 
I dokumentet framgår det att kommunen inte tar ut fullt självkostnadspris per matlåda. 
Det är inte acceptabelt. Kommunen gör ett minus med 8,71 kronor per matlåda, för att 
kompensera den kostnaden föreslås att kunden ska betala för en timme hemtjänst som 
ska utgå från avgiftsnivåerna. Det är en krånglig lösning som kan vara svår för 
omsorgstagaren/kunden att förstå. Här borde en enklare modell tas fram. Matlådan bör 
betalas med självkostnadspriset. 
 
Vi moderater ser fram emot att få ta del av den informationsfolder som 
omsorgstagaren/kunden får. Den måste vara mycket enklare i sitt utförande och där det 
tydligt måste framgå vad prisbasbeloppet är och vad maxtaxan är. 
 
Det bör finnas enkla exempel på vad avgiften blir för hemtjänst i olika nivåer, likaså 
vad måltiderna kostar och hur den totala kostnaden för avgift för särskilt boende räknas 
ut. 
 
Visserligen är avgifterna baserade på kundens egna betalningsförutsättningar, men det 
är av yttersta vikt att det går att läsa och förstå hur man räknar fram avgifterna. 
 
 
 
Stina Lundgren (M)  Willy Viitala (M) 
 
Kia Hjelte (M)   Yngve RK Jönsson (M)  
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Kommunstyrelsen 
2020-10-05 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Ärende 136, Revidering av avgifter inom vård och om-
sorg (KS/2020:490)  

Utförsäljningen av Botkyrkas hemtjänst till privata vinstdrivande ak-
törer är kostsam för kommunen samtidigt som ambitionsnivån inom 
verksamheten sänks på ett flertal områden. När man väljer att höja av-
gifterna inom vård och omsorg blir effekten därför att våra medbor-
gare med behov av stöd och hjälp kommer att betala mer för mindre. 
Dessutom förändras avgiftsstrukturen så att kostnaden ökar för dem 
som har störst behov av hjälp, medan avgiften sänks för dem med 
minst behov. Personer som har rätt till hjälp men små behov lockas att 
söka hemtjänstinsatser genom att erbjudas rabatterad avgift, vilket ger 
ett ökat kundunderlag för de privata aktörerna samtidigt som kostna-
derna för kommunen och hemtjänstbrukarna ökar.  

Kommunen övergick 2017 från att själv producera och distribuera 
varm mat till hemtjänstbrukare till att köpa färdiga kylda matlådor 
som distribuerades direkt av ett privat företag. Att övergå från distri-
bution av varm mat till kylda matlådor innebar många fördelar för 
brukarna, men kostnaden för mat till brukare i ordinärt boende har 
samtidigt påverkats. Det är helt rimligt att avgiften för hemtjänstmat 
inte är lägre än självkostnadspris, men det är dags att utvärdera refor-
men som genomfördes för tre år sedan för att se både hur det nya sy-
stemet upplevs av hemtjänstbrukarna och om alternativet att producera 
kylda matlådor i kommunens egna tillagningskök och med egen distri-
bution skulle kunna ge ökad kvalitet och flexibilitet till lägre kostnad.  

Mats Einarsson (V) 

Kerstin Amelin (V) 

Bilaga 4
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 SÄRSKILT YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
2020-10-05 

 
 
 
 
 
Ärende 137 – Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka  
(KS/2020:403) 
 

 
Det är för oss moderater glädjande att se hur den styrande Mittenmajoriteten nu vill 
göra en besparing genom samlokaliseringen av medborgarcenter och biblioteken i 
Botkyrka. 
 
Det är ju inte helt okänt att vi som parti under många år påtalat att det finns 
besparingsåtgärder att hitta, främst på våra medborgarcenter. Dock önskar vi att man 
tog det ytterligare ett steg genom att minska antalet medborgarcenter som finns idag, till 
att det finns ett i södra Botkyrka och ett i norra Botkyrka, samt att vi gärna ser att dessa 
två samlokaliseras med biblioteken.  
 
Att ställa om lokaler kan naturligtvis bära med sig kostnader till en början, men på lång 
sikt blir det mer kostnadseffektivt med färre lokaler, det skapar även förutsättningar för 
att minska personalkostnader. 
 
 
 
Stina Lundgren (M)  Willy Viitala (M) 
 
Kia Hjelte (M)   Yngve RK Jönsson (M)  
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