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Områdesutveckling i Botkyrka
I Botkyrka kommun har vi en förvaltningsövergripande lokal organisation i
varje stadsdel. Den kallas Botkyrkas områdesutveckling.
Syftet med riktlinjerna

Riktlinjerna har tagits fram för att säkerställa enhetliga arbetssätt och en god
kvalitet. De ska tydliggöra områdesutvecklingens organisering, uppdrag samt
roller och ansvarsfördelning.
Riktlinjerna vänder sig till dig som är

1. representant i kommunledningsgruppen,
2. områdesutvecklare och
3. ledamot i våra områdesgrupper.
Områdesutvecklingens uppdrag

Botkyrkas områdesutveckling har till uppgift att:
- samordna kommunens arbete i en stadsdel
- komplettera förvaltningsorganisationens perspektiv med områdesperspektiv
- ge den kommunala organisationen kunskap om förutsättningar, styrkor
och behov i respektive stadsdel
- skapa samverkan mellan lokala aktörer, både kommunala och andra
- stimulera och tillvarata medborgarnas egna initiativ, lösningar och aktiviteter för att stärka civilsamhället
- föra dialog med medborgare – flickor och pojkar, kvinnor och män med
olika social och etnisk bakgrund.
Genom att utgå från den lokala stadsdelen kan vi möta medborgarna där deras
dagliga liv utspelar sig. Medborgarens fokus är avgörande som utgångspunkt
för förståelsen av vilka behov som finns och hur kommunen kan arbeta olika i
olika stadsdelar för att möta dessa. I dialogen kan Botkyrkabornas egen medverkan mobiliseras och deras kunskap tas tillvara. Lokalt samarbete ökar effektiviteten i kommunens tjänster. Genom att samplanera olika insatser förbättras
förutsättningarna att nå kommunens gemensamma mål.
Områdesutvecklingens organisering i Botkyrka

Områdesutvecklingens organisation och arbetssätt utgår från respektive stadsdels förutsättningar och behov. Det operativa arbetet sker i arbetsgrupper medan strategisk planering och styrning sker i områdesgruppen. I alla stadsdelar
finns så kallade nätverksgrupper för samordningen av insatser för barn, ungdomar och trygghet.
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Områdesgruppens uppdrag

Områdesgruppen ansvarar för strategisk planering av utvecklingsarbetet i
stadsdelen och ska samordna aktörer i stadsdelen. I de stadsdelar där strategiska utvecklingsprogram har fastställts utgör genomförandet av dessa grunden
för områdesgruppens strategiska arbete.
Områdesgruppens sammansättning

Det finns fem områdesgrupper fördelade på kommunens stadsdelar – Alby,
Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba
Ordföranden

Kommundirektören utser områdesgruppernas ordförande bland förvaltningscheferna. Områdesgruppens ordförande tillhör kommundirektörens ledningsgrupp och tar där upp viktiga frågor gällande stadsdelens utveckling som kräver centrala lösningar. Områdesgruppens ordförande ansvarar tillsammans med
områdesutvecklaren för samordningen mellan dialogforum och områdesgruppen i respektive stadsdel. Ordförande leder områdesgruppens arbete och har ett
särskilt ansvar att säkerställa god närvaro bland områdesgruppens ledamöter.
Områdesgruppens ordförande har beslutsansvar för områdesgruppens utvecklingspengar.
Ledamoten

Förvaltningarna utser en ledamot till respektive områdesgrupp. Förvaltningarna ska ge sina ledamöter ett tydligt mandat och utrymme för aktiv medverkan i
områdesgruppens arbete. Vid val av ledamot ska en sammanvägning av med-

arbetarens formella mandat samt kunskap om stadsdelen och sakfrågorna göras. Att ingå i förvaltningens ledningsgrupp är inte obligatoriskt om en annan
medarbetare i ledande ställning bättre fyller rollen.
Ledamoten ansvarar för att:
 ta upp frågor från den egna förvaltningen som bidrar till områdesgruppens
arbete
 ta upp frågor från områdesgruppen i den egna förvaltningens ledning
 samordna sin förvaltnings insatser med områdesgruppens insatser
 utveckla samarbete med andra förvaltningar och externa aktörer
 medverka i dialoger med medborgarna som berör den egna förvaltningens
ansvarsområde
 aktivt medverka i framtagandet av analys, handlingsplan och rapporter.
 utse en ersättare vid förhinder.
Områdesutvecklaren

Områdesutvecklarna ansvarar för kontinuiteten i det strategiska utvecklingsarbetet i stadsdelen. De ansvarar också för att områdesutvecklingen samordnas
med central planering i kommunledningsförvaltningen.
Områdesutvecklaren är områdesgruppens lokala representant och ansikte utåt.
De finns på medborgarkontoren, är lätta att nå för medborgarna och samordnar
områdesgruppens arbete under ledning av ordföranden. De organiserar områdesgruppens dialoger och stöder förvaltningar i deras lokala dialoger. Områdesutvecklaren samordnar arbetet i nätverksgruppen. De deltar i dialogforums
möten, stöder arbetet med viss administration kring mötena och kunskapsunderlag om stadsdelen till ledamöterna i dialogforum.
Vice ordföranden och sekreteraren

Vice ordförande i områdesgruppen utses av ordföranden bland ledamöterna.
Sekreteraren utses av medborgarkontorens chef bland samhällsvägledarna på
det lokala medborgarkontoret.
Områdesutvecklingens roll i styrsystemet

Kommunstyrelsen ansvarar för områdesutvecklingen som bereds i demokratiberedningen.
Områdesarbetets platsperspektiv kompletterar förvaltningarnas verksamhetsperspektiv i kommunens styrsystem och planeringsarbete. För att integrera
dessa två perspektiv har områdesarbetet en planeringsårscykel som beskrivs
nedan.

Strategiska utvecklingsprogram

Kommunens dokument Ett hållbart Botkyrka är utgångspunkt för arbetet med
hållbar utveckling på 30 års sikt. Med det som utgångspunkt och för att anpassa kommunens arbete till lokala förutsättningar, görs ett strategiskt utvecklingsprogram för hållbar utveckling i varje stadsdel. I dialog med medborgarna
definieras huvuduppgifter och långsiktiga handlingsvägar i respektive stadsdel.
Vartefter programmen blir klara fastställs de av kommunfullmäktige. Programmen utgör ett ramverk för den lokala områdesutvecklingen och stöd för
kommunens prioriteringar och insatser i respektive stadsdel.
Stadsdelsanalys

Områdesgrupperna presenterar en stadsdelsanalys i början av varje år. Stadsdelsanalyserna bygger vidare på kommunledningsförvaltningens tematiska
omvärldsanalys men har fokus på stadsdelen. Analysen beskriver och kommenterar den långsiktiga utvecklingen och tillståndet i stadsdelen. Analysen är
tänkt att fungera som kunskapsunderlag om Botkyrkas stadsdelar för förvaltningar, nämnder och aktörer i stadsdelen. Analysen bygger på dialog med olika
aktörer i stadsdelar, lokala iakttagelser samt relevant statistik.
Handlingsplan

Områdesgrupperna presenterar handlingsplaner för respektive stadsdel i början
av varje år. Handlingsplanen beskriver områdesgruppens och arbetsgruppernas
insatser för året. Handlingsplanerna bygger på analysen i respektive stadsdel
och är ett led i genomförandet av strategiska utvecklingsprogram i de stadsdelar de finns.
Årsrapport och delårsrapport

Årsrapporterna presenteras i början av varje år och beskriver genomförandet
och utfallet av insatserna i respektive handlingsplan och budget från föregående år. Delårsrapporterna följer upp insatserna i handlingsplanerna under
verksamhetsåret och presenteras i september.
Årsrapport, analys och handlingsplan för varje stadsdel presenteras i början av
varje år och behandlas i demokratiberedning i februari eller mars och går vidare som anmälningsärende till kommunstyrelsen.
Analysarbetet ska också redovisas till kommunledningsgruppen.
Områdesgruppernas utvecklingspengar

Områdesgruppernas utvecklingspengar är ett årligt anslag om 250 000 kr per
områdesgrupp (2015) som används för genomförande av områdesgruppernas
handlingsplaner.
Utvecklingspengarna kan användas till olika typer av insatser och kostnadsslag
förutsatt att det sker inom ramen för handlingsplanen:







inköp av varor och tjänster från företag och föreningar
idéburna-offentliga partnerskap
visstidsanställningar
kommunal verksamhet
områdesgruppernas administration
Föreningsbidrag som stödform används inte av områdesgrupperna från och
med år 2017 och fasas ut under 2016.
Ordförande för respektive områdesgrupp har budgetansvar. Budget ligger under kommunstyrelsen med separata BK-nummer, en per ordförande.
Samordning med dialogforum

För att öka de förtroendevaldas kontaktyta med medborgarna har kommunfullmäktige utsett sex dialogforum för olika kommundelar – Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Det finns en nära
koppling mellan dialogforums och områdesgruppernas uppdrag att föra dialog.
De båda uppdragen ska komplettera varandra och samplaneras. Ordföranden i
dialogforum och ordföranden i områdesgrupperna tillsammans med områdeutvecklaren ansvarar för samordningen mellan områdesgruppen och dialogforum
i respektive område.
Dialogforum ska genomföra samråd. Förvaltningar/områdesgrupperna och
nämnder kan använda dialogforum istället för att genomföra egna samråd. (Se
beslutade riktlinjer för dialogforum 2015-11-26 KS/2015:201.

