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Sammanträdesprotokoll för kommunstyrelsen 
Datum och tid 2021-09-06 kl. 16:00-17:50 

Plats 
Kommunalhuset i Tumba, plan 4, sammanträdesrum Mälaren 
alternativt digitalt deltagande via Microsoft teams 

 
Utses att justera Gabriel Melki (S) 

Stina Lundgren (M) 
Datum och tid för 
justering 2021-09-13, kl 17:00 
Plats för justering Digital justering 

 
    
Sekreterare  §§ 124 - 149 
 Jesper Dahl  
   
Ordförande   
 Ebba Östlin (S)   
   
Justerare   
 Gabriel Melki (S) Stina Lundgren (M) 
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.  

 

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

 
 
Nämnd Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2021  2021-09-06  
Anslaget den Nedtas den 

2021-09-15 2021-10-07 
Förvaringsplats för protokollet  

Process: 1.1.2.1 - Hantera styrelseprocess med 
underprocesser  
Dnr: KS/2020:00606 
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Närvarolista  
Ledamöter 
Ebba Östlin (S), ordförande  
Gabriel Melki (S), 1:e vice ordförande  
Stina Lundgren (M), 2:e vice ordförande  
Marcus Ekman (S) 
Tuva Lund (S) §§ 124-125, Emanuel Ksiazkiewicz (S) §§126-149 
Kia Hjelte (M) ersättare för ordinarie ledamot Willy Viitala (M) 
Anders Thorén (TUP)  
Camilla Jägemalm (TUP) ersättare för ordinarie ledamot Carl Widercrantz 
(TUP) 
Martin Inglot (SD) 
Östen Granberg (SD) ersättare för ordinarie ledamot Anne Rosensvärd (SD)  
Mats Einarsson (V) 
Stefan Dayne (KD) 
Ing-Marie Viklund (L)  
Deniz Bulduk (MP) ersättare för ordinarie ledamot Niklas Gladh (MP) 
Dag Ahlse (C) 
 
 
 
Ersättare 
Emanuel Ksiazkiewicz (S) ersättare §§124-125, ledamot §§126-149 
Lena Ingren (S)  
Robert Aslan (S)  
Yngve R K Jönsson (M)  
Camilla Jägemalm (TUP) 
Karin Nakamura Lindholm (TUP) 
Lars Holmberg (S) 
Kerstin Amelin (S) 
Yusuf Aydin (KD)  
Caroline Blom (KD) 
Lars Johansson (L)  
 
Övriga deltagare 
Leif Eriksson, kommundirektör  
Helena Karlsson, bitr. kommundirektör  
Mats Öberg, t.f. ekonomidirektör  
Pernilla Vera Jr., trygghets- och säkerhetsdirektör 
Karin Jöback, tf kanslichef 
Marcus Ek, konsult 
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Jesper Dahl, kommunsekreterare 
Krister Kalte, VD Upplev Botkyrka AB 
Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt centrum 
Chris Österlund, VD AB Botkyrkabyggen 
Kevin Ryan, VD Tillväxt Botkyrka AB 
Peter Sandstedt, VD Botkyrka stadsnät AB 
Nadina Rosengren, pol.sek 
Melissa Besara, pol.sek 
 Benita Hägg, pol.sek  
Fanny Svenneke Åsberg, pol.sek  
Andreas Froby, pol.sek  
Roslana Cederhage, pol.sek  
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Innehållsförteckning  
Sammanträdet inleds med muntlig information om de kommunalq bolagens 
samt stiftelsens verksamhet 2020. 
 

BESLUTAS AV  
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Tillägg av ny dagordningspunkt § 124/2021 

Information om branden i Kassmyra § 125/2021 

BESLUTAS AV 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Riktlinjer för hyressättning av lägenheter i vård- och 
omsorgsboende samt servicehus i Botkyrka  
kommun 

§ 126/2021 

Loviseberg 9 – Försäljning av industrifastighet § 127/2021 
Överföring av ansvar för kommunens 
barnombudsmannafunktion till kommunstyrelsen 

§ 128/2021 

Sammanträdesordning 2022 - kommunfullmäktige § 129/2021 
Proprieborgen Sydvästra Stockholmsregionens VA-
verksaktiebolag 

§ 130/2021 

Ny valdistriktsindelning § 131/2021 
Forts. BESLUTAS AV 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
aktiebolagens verksamhet 2020 

§ 132/2021 

Metod för bevarande av digitala underskrifter och digitala 
beslut 

§ 133/2021 

IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2022 § 134/2021 
Beslut att permanenta insatserna hälsosupport och chefsstöd 
i syfte att minska sjukfrånvaron 

§ 135/2021 

Godkännande av Södertörnsgemensamt- och 
Botkyrkaspecifikt yttrande över Region Stockholms 
kollektivtrafikplan 2050 

§ 136/2021 

Remittering av Botkyrka kommuns nödvattenplan för 
perioden 2022-2026 

§ 137/2021 

Sammanträdesordning 2022 - kommunstyrelsen § 138/2021 
Ekonomisk månadsuppföljning per juni - kommunstyrelsen § 139/2021 
Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2025 

§ 140/2021 

Återrapportering - samverkansavtal med civilsamhället § 141/2021 
Återrapportering – utveckling av storskalig jobbhubb i 
Tullinge Centrum 

§ 142/2021 

Comfact Signature Referensnummer: 19704SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 5[51]   

Kommunstyrelsen 2021-09-06 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
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 
 

Återrapportering - uppdrag gällande att hitta sätt att stävja 
välfärdsbrott 

§ 143/2021 

Återrapportering - deltagande i Skatteverkets pilotprojekt 
för att motarbeta felaktig folkbokföring 

§ 144/2021 

Återrapportering - handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 

§ 145/2021 

Återrapportering - samarbete med det lokala näringslivet 
kring Agenda 2030 

§ 146/2021 

Avsägelser och fyllnadsval 2021-09-06 § 147/2021 
Delegationsärenden 2021-09-06 § 148/2021 

Anmälningsärenden 2021-09-06 § 149/2021 
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§ 124 
Tillägg av ny dagordningspunkt  
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tillägg av dagordningspunkten Information 
om branden i Kassmyra. 
 
Sammanfattning 
Ärendet avser muntlig information med anledning av branden i Kassmyra. 
 
Yrkande 
Ebba Östlin (S) yrkar på tillägg av ny dagordningspunkt avseende 
information om branden i Kassmyra. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Ebba Östlins (S) tilläggsyrkande.   
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§ 125 

Information om branden i Kassmyra  
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Marcus Ek och Pernilla Vera-Jr delger kommunstyrelsen information om 
pågående arbete och lägesbild för branden i Kassmyra. 
 
Yrkande 
Ebba Östlin (S) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen till 
protokollet. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är Ebba 
Östlins (S) yrkande att kommunstyrelsen ska notera informationen till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ebba 
Östlins (S) yrkande.   
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§ 126 
 

 

Riktlinjer för hyressättning av lägenheter i vård- och 
omsorgsboende samt servicehus i Botkyrka kommun 
KS/2021:00467 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hyressättning av lägenheter 
i vård- och omsorgsboende samt servicehus inom vård och omsorg i 
Botkyrka kommun. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ny hyra ska gälla för ny hyresgäst i 
berört boende från den 2021-11-01. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ny hyra gäller för befintlig 
hyresgäst i berört boende så snart avtal träffats med berörd hyresgäst 
eller från den tidpunkt efter meddelande om villkorsändring 12 kap 
Jordabalken medger. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att ny hyra införs enligt föreslagen 
trappstegsmodell. 

 
5. Kommunfullmäktige fastställer nya hyror i enlighet med vård- och 

omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse bilaga 3 - Månadshyra per 
lägenhet 2021 och 2022. 

 
Sammanfattning 
För vård- och omsorgsnämndens del leder den nya hyressättningen till 
korrekta hyresintäkter och att ingen medborgare förfördelas utan alla blir 
likabehandlade. Vid all hyressättning i särskilt boende med skriftliga 
hyreskontrakt är utgångspunkten bestämmelserna i 12 kapitlet 55 § 
Jordabalken, kallad hyreslagen. Där klargörs att hyran skall vara skälig, 
samt att den inte är skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter 
som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga, den så kallade 
bruksvärdesprincipen.  
 
Förslaget till ny grundmodell för hyressättning och nya riktlinjer för 
hyressättning av lägenheter inom vård- och omsorgsboende samt servicehus 
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har utgångspunkten ur likabehandlingssynpunkt med enhetliga principer för 
hyressättning samt gällande bruksvärdeshyra i allmännyttans ordinarie 
bostadsbestånd i Botkyrka kommun.   
 
Syftet är att ha en modell för hyressättning av kommunens lägenheter i 
vård- och omsorgsboende samt servicehus mot beaktande av 12 kapitlet i 
Jordabalken med dess bruksvärdesprincip och rättspraxis samt 
likhetsprincipen i hyresförhandlingslagen.  
 
Förändringen kommer i de flesta fall att innebära en ökad hyra för 
hyresgästerna, men för vissa en sänkning. Förslaget föreslås fasas in genom 
en trappningsregel för befintliga hyresgäster där det innebär en ökad hyra, 
och en direkt justering där det innebär en sänkt hyra. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
06-28. 
 
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2021-06-14, § 46. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
06-07. 
   
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget.  
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§ 127 
 

 

Loviseberg 9 – Försäljning av industrifastighet 
KS/2021:00537 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner reservationsavtal där kommunen 
reserverar området som avser fastigheten Loviseberg 9 för 
Hälsokrafts räkning. 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten 
Loviseberg 9, förutsatt att åtaganden i reservationsavtalet uppfylls. 

 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun reserverar området Loviseberg 9 för Hälsokrafts räkning 
från 2021-10-01 till 2022-12-30. När bottenplattan är på plats och resterande 
åtagande är uppfyllda enligt reservatíonsavtalet kommer det upprättas ett 
köpekontrakt för slutlig överlåtelse. Föreslaget pris är 1020 kronor/kvm TA. 
Köpeskillingen kommer uppgå till 25 140 960 kronor. 

 
Detaljplanen för Loviseberg 2 vann 2012-01-19 lagakraft. Området är 
beläget i Tumba ca en kilometer öster om Tunarondellen på Hågelbyleden. 
Syftet med detaljplanen var att utvidga verksamhetsområdet i Loviseberg 
med ytterligare 34 500 kvm verksamhetsytor för industri.  
 
Fastigheten Loviseberg 9 föreslås att säljas till Hälsokraft Holding AB som 
tillhör Adelphos International Group koncernen. Fastigheten förväntas att 
förvärvas via det privata bolaget Ristian Projekt Två AB. Hälsokraft 
bedriver idag utveckling, tillverkning och distribution av hälsoprodukter till 
Norden och Kina. Fastigheten är 24 648 kvm. För att försäkra att fastigheten 
bebyggs kommer det först upprättas ett reservationsavtal. Det innebär att 
kommunen reserverar området för Hälsokrafts räkning under perioden 2021-
10-01 fram till 2022-12-30.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2021-09-24, § 140. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-16. 
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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. 
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§ 128 
 

 

Överföring av ansvar för kommunens 
barnombudsmannafunktion till kommunstyrelsen 
KS/2021:00463 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för 

utbildningsnämnden. Reviderat reglemente träder i kraft 2021-10-01. 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. Reviderat reglemente träder i kraft 2021-10-01. 
 

3. Omfördelning av medel för 2021 flyttas till kommunstyrelsen i samband 
med beslut om ansvarsförflyttning. 

 
4. Omfördelning av medel från och med 2022-01-01 hanteras inom ramen 

för mål och budget 2022.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
 
5. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för kommunens 

barnombudsmannafunktion från utbildningsnämnden från och med 
2021-09-06. 

 
Sammanfattning 
Ansvaret för att tillhandahålla en barnombudsmannafunktion och stödja 
kommunorganisationen i förverkligandet av barnets rättigheter åligger 
utbildningsnämnden. Barnombudsmannens organisatoriska placering under 
utbildningsnämnden är ett resultat av det processorienterade arbetssätt som 
implementerades i Botkyrka kommun under 2016/2017.  
 
Kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen är överens om 
att förutsättningarna att bedriva ett kommunövergripande strategiskt 
barnrättsarbete säkerställs bäst genom att Barnombudsmannens 
organisatoriska placering flyttas till kommunledningsförvaltningen.  
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Flytten av ansvaret föreslås träda i kraft 2021-09-06 i samband med ny 
organisation på kommunledningsförvaltningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-
24. 

 
Yrkande 
Stina Lundgren (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 129 
 

 

Sammanträdesordning 2022 - kommunfullmäktige 
KS/2021:00308 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2022:  
27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 24 maj*, 22 juni*, 29 september, 
27 oktober, 24 november** samt 15 december***. 
 
* ändrad veckodag     
** skattesats  
*** mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026, start kl 9.00 - heldag 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallag 5 kap, § 12, besluta om sina 
sammanträden under verksamhetsåret. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning § 6, ska kommunfullmäktige 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 dagen 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. 
 
Med anledning av att det under 2022 är valår föreslås att 
kommunfullmäktige behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 15 
december. Skattesatsen behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 9, 
behandlas av kommunfullmäktige i november. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-20. 
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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. 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 19704SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 16[51]   

Kommunstyrelsen 2021-09-06 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
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 
 

§ 130 
 

 

Proprieborgen Sydvästra Stockholmsregionens VA-
verksaktiebolag KS/2021:00399 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolags (org nr 556050-5728) 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 432 000 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om borgensåtagande gentemot 
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (SYVAB). I det 
tidigare beslutet har dock inte framgått att det handlar om en proprieborgen. 
En proprieborgen innebär att borgensåtagandet gäller såsom för egen skuld, 
vilket medför att långivaren kan kräva kommunen på betalning för de fall 
SYVAB inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser. Kommuninvests 
långivare kräver att proprieborgen ställs för att utlåning på de fördelaktiga 
villkoren ska erbjudas. Därför måste ett nytt borgensbeslut som ersätter 
tidigare beslutat borgensåtagande formuleras enligt förslaget ovan. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
06-01. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 131 
 

 

Ny valdistriktsindelning VALN/2021:00007 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen i Stockholms län att 
fastställa ny valdistriktsindelning i Botkyrka kommun i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. 
 
Sammanfattning 
Nuvarande valdistriktsindelning behöver förnyas avseende numrering, namn 
och antal. Vidare behöver serien över valdistrikt glesas ut för att möjliggöra 
behov av nya valdistrikt med tanke på framtida befolkningsökning och 
expansion inom kommunen. Två nya valdistrikt föreslås tillkomma redan 
till RKR-valet 2022. Ett distrikt i Alby och ett distrikt i Tumba. 
 
Befintlig numrering av valdistrikten innehåller för närvarande 
församlingskod vilken har spelat ut sin roll och föreslås därför utgå. Vad det 
gäller ny namnsättning av valdistrikten har samhällsbyggnadsnämndens 
namnberedning beretts tillfälle att yttra sig över namnsättningen av 
distrikten. Namnberedningen har inte framfört några synpunkter på 
föreliggande förslag. 
 
Förslag till ny valdistriktsindelning och namnsättning framgår av 
tjänsteskrivelsen och dess bilaga i ärendet. 
 
Valnämnden reviderar utsänt förslag så att distrikt 44 och 46 i Alby ges 
namnen Albyberget Västra respektive Albyberget Östra samt att i 
numreringen av valdistrikt i Tumba där utgår nummer 27 för att undvika 
sammanblandning med kommunkod 27. 
 
Valnämnden behandlade ärendet 2021-08-30, § 10. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-04. 
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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. 
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§ 132 
 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
aktiebolagens verksamhet 2020 KS/2021:00323 
Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att den verksamhet som AB Botkyrkabyggen, 
Botkyrka Södra Porten Holding AB, Upplev Botkyrka AB, Botkyrka 
Stadsnät AB, Tillväxt Botkyrka AB, Södertörns Energi AB, SRV 
Återvinning AB, SYVAB, Stockholmsregionens Försäkring AB och AB 
Vårljus har bedrivit under föregående kalenderår, 2020, får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet för respektive bolag och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (2017:725), KL, ha uppsikt 
över övriga nämnder, de kommunala bolagen och de kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Uppsikten utgör förutsättning för att 
kommunstyrelsen ska kunna leda och samordna kommunens angelägenheter 
och för det fall detta inte fungerar tillse att frågan behandlas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska 
förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen 
används på ett ändamålsenligt sätt.  
 
För att uppnå en effektiv uppsikt över bolagen kan kommunen utnyttja 
följande verktyg:  

• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Aktieägaravtal 
• Uppdragsavtal 
• styrdokument såsom policys, riktlinjer och strategier 
• löpande uppföljning 
• samordnad revision 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-11. 
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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. 
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§ 133 
 

 

Metod för bevarande av digitala underskrifter och digitala 
beslut KS/2021:00182 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer metod för hantering av 

elektroniskt underskrivna beslut, daterad och intygar de 
elektroniska underskrifternas giltighet i verksamhetssystemet 
Public 360 vid signeringstillfället och därmed över tid.  
 

2. Kommunstyrelsen fastställer att det av förvaltningarnas 
informationshanteringsplaner ska framgå vilka 
handlingstyper som kan signeras elektroniskt. 

 
Sammanfattning 
I och med coronapandemin togs initiativ för att övergå till en digital 
nämndadministration. Initiativet innebar att samtliga nämnder och styrelsers 
protokoll även skulle kunna skrivas under elektroniskt. 
 
Botkyrka kommun har sedan beslutet togs succesivt övergått från en analog 
till digital hantering av nämnders och styrelsers protokoll. Då möjligheterna 
till digital signering inte funnits tidigare har en interimistisk lösning 
framtagits där signeringen sker via extern tjänst. Därefter ska den signerade 
handlingen införas i ärendehanteringssystemet Lex. Under hösten 2020 har 
dock Lex ersatts med nytt ärendehanteringssystem, Public 360, där 
signeringstjänsten är inkluderad i själva ärendehanteringen. Ärendena från 
Lex har överförts till Public 360 och till e-Arkiv. 
 
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta 
kommunövergripande beslut för en god arkivvård. Vården av kommunens 
digitala allmänna handlingar ska ske i det kommungemensamma e-arkivet.  
 
Genom att kommunstyrelsen intygar de elektroniska underskrifternas 
giltighet vid signeringstillfället intygas underskrifternas giltighet över tid. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-
01. 
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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. 
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§ 134 
 

 

IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2022 
KS/2021:00438 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att 40 000 000 kronor av 

årskostnaden för att leverera tjänsterna inom ram för 
SNÖVIT inte ska ingå i den månadsvisa interndebiteringen 
utan motsvarande kostnad ska istället anslagsfinansieras. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att resterande 48 000 000 kronor 
ska internfaktureras likt nuvarande princip, dock i enlighet 
med den nya prissättningen.  
 

3. Kommunstyrelsen fastställer principerna för ny prissättning.  
 

Sammanfattning 
Nuvarande interndebitering 2021 till förvaltningarna för Snövits tjänster är 
ca 93 000 000 kronor. Ny interndebitering 2022 baserad på nya priser 
uppskattas till ca 48 000 000 kronor. Resterande kostnader för IT-
tjänsteleveransen finansieras via anslag, ca 40 000 000 kronor. I enlighet 
med detta, och även i enlighet med andra effektiviseringar, föreslås nya 
priser sättas för Snövit-tjänsterna och att dessa träder i kraft 2022-01-01. 
 
Den totala kostnadsbilden 2022 för tjänsterna levererade inom ramen för 
Snövit kommer för samtliga förvaltningar vara i nivå med, eller lägre än, 
kostnaden för dessa tjänster 2021, allt annat lika. 
 
De kostnader som föreslås anslagsfinansieras är kostnader för: 

• Hållbar, långsiktig, och kompetent leveransorganisation 
(automatisering & självbetjäning, incidenthantering, 
förvaltningsstyrning, projektkontor, arkitektur) 

• IT-support 
• IT-utveckling av gemensam infrastruktur och Snövittjänsterna 

(basbemanning) 
• Delar av nät (kostnader i långa avtal avseende t ex fiber) 

 
Genom dessa förändringar skapas en större tydlighet och transparens, och vi 
skapar en bättre plattform för gemensamma insatser för att digitalisera Bot-
kyrka Kommun för ökat värde för medborgare och medarbetare.  
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-06-
16. 

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

 

Beslut att permanenta insatserna hälsosupport och 
chefsstöd i syfte att minska sjukfrånvaron KS/2021:00393 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att permanenta insatserna Hälsosupport och 

Chefsstöd som ingått i pilotprojektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela befintliga medel om 1 800 000 
kronor för 2021 från anslaget kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 
medel till förfogande till kommunstyrelsen. 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av insatser från 2022, 

7 000 000 kronor per år, hanteras inom ram för mål och budgetprocessen 
för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025. 
 

Sammanfattning 
Botkyrka kommun deltar i en nationell förstudie som syftar till att 
möjliggöra ett skifte mot tidiga, förebyggande insatser för att minska 
sjukfrånvaro i kommuner. Under perioden oktober 2018 – september 2021 
testar kommunen tidiga insatser för målgrupperna medarbetare med risk för 
upprepad sjukfrånvaro samt chefer och arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. 
Insatserna är Hälsosupporten (individstöd) samt Chefsstöd (stöd till chefer 
och arbetsplatser). Målet med insatserna är att minska sjukfrånvaron med 
fokus på korttidssjukfrånvaro.  
 
Covid-19 pandemin, som inträffade halvvägs in i genomförandefasen, har 
kraftigt påverkat förutsättningarna att minska sjukfrånvaron. Det är därför 
svårt att dra slutsatser om effekten av insatserna under den andra halvan av 
projekttiden. 
  
Med utgångspunkt i den sänkta sjukfrånvaron under projektets första 17 
månader, ser vi vikten av att fortsätta att prioritera arbetsmiljö- och 
hälsoarbetet i Botkyrka kommun genom att fortsätta med proaktiva insatser 
för att skapa hållbara arbetsplatser med hög frisknärvaro.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att insatserna Hälsosupporten och 
Chefsstödet blir en del av ordinarie verksamhet med följande finansiering: 
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1. För finansiering av insatserna i Arbetsmiljö och hälsa i fokus under 
perioden september till december 2021 omfördelas 1 800 000 kronor 
från anslaget kommunfullmäktige/ kommunstyrelsens förfogande till 
kommunstyrelsen. 

 
2. Budget från och med 2022 och framåt på 7 000 000 kronor per år 

hanteras inom ram för mål- och budgetprocessen för 2022 med 
flerårsplan 2023 – 2025. 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
06-24. 
 

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

 

Godkännande av Södertörnsgemensamt- och 
Botkyrkaspecifikt yttrande över Region Stockholms 
kollektivtrafikplan 2050 KS/2021:00379 
Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom det Södertörnsgemensamma och 
Botkyrkaspecifika yttrandet. 
 
Sammanfattning 
Trafikförvaltningen inom Region Stockholm har tagit fram förslag på 
Kollektivtrafikplan 2050 som redovisar Regionens långsiktiga plan för 
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Södertörnskommunerna 
har i en gemensam skrivelse yttrat sig över planen: 
 

• Tvärkopplingar - Södertörnskommunerna ser att fler åtgärder och 
lösningar föreslås för tvärresor, framför allt i avsnittet mellan den 
planerade Tvärförbindelse Södertörn och Stockholms söderort. 

 
• Bytespunkternas roll i kollektivtrafiksystemet är avgörande för hur 

attraktivt och enkelt resandet med kollektivtrafiken är och upplevs. 
Prioriteringen av utvecklingsbehovet i bytespunkterna behöver 
tydliggöras i planen. 

 
• Kapacitetsstark kollektivtrafik i sydöstra och sydvästra sektorn:  

- Kollektivtrafiksystemet måste utvecklas och anpassas avseende 
kapacitet och tillgänglighet för fordon, terminaler, stationer och 
infrastruktur i form av spår och väg. 
 

- I avvaktan på nya spår, finns behov av att stärka upp busstrafiken i 
flera stråk exempelvis längs E4/E20-stråket och väg 226. Vi ser 
vidare positivt på att linje 172 pekas ut för möjlig omvandling till 
mer kapacitetsstarkt trafikslag efter 2050. Åtgärderna behöver dock 
synliggöras och samplaneras med utvecklingen i norra Botkyrka. 

 
Samverkan och fortsatt process:  

• Södertörnskommunerna anser att finansieringslösningar för åtgärder 
som sträcker sig över flera kommuner och som har stor regional 
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nytta är en nyckelfråga för att få till ett genomförande. Särskilda 
potter skulle kunna avsättas i länsplanen för detta ändamål. 

 
Utöver det Södertörnsgemensamma yttrandet vill Botkyrka kommun lyfta fram 
följande: 

• Bra med den föreslagna expresslinjen som binder samman södra och 
norra kommundelarna, särskilt med hänsyn till utvecklingen av norra 
Botkyrka – Botkyrkastaden – och Södra Porten. I detta sammanhang 
vill kommunen lyfta fram behovet av en ny entré av Albytunnelbane 
station för bättre tillgänglighet. 

 
• Med en ökning av på- och avstigande längs med 

pendeltågsstationerna är det motiverat med en sekundär entré vid 
Tullinge station. 

 
• Beteendepåverkande åtgärder bör få en större plats i målbilden för 

att få fler att välja kollektivtrafiken. 
 

• Utgångspunkten bör vara ”hela-resan”-perspektivet. Att resenärernas 
kombination av olika transportslag och del-resor till målpunkterna är 
smidiga. 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-
24. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Särskilt yttrande 
Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett 
särskilt yttrande, bilaga 1. 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna i Botkyrka har drivit frågan om en andra uppgång i 
Tullinge station sedan 2002. 
 
Processen var igång under mandatperioden 2002-2006 men rann ut i sanden 
när Moderaterna tog över regionen 2006. Sedan dess har Moderaterna i 
varje valrörelse sagt att de är för en till uppgång men så fort valrörelsen är 
över inte velat diskutera frågan och avslagit de motioner som bland annat 
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mitt parti lagt i regionfullmäktige. I kommunen har vi avsett resurser för att 
kunna få en till uppgång på plats.  
Vi är redo! 
 
Ebba Östlin (S) 

  

Comfact Signature Referensnummer: 19704SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 30[51]   

Kommunstyrelsen 2021-09-06 Kod: 1.1.2.1 

 

 

 
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 
 

§ 137 
 

 

Remittering av Botkyrka kommuns nödvattenplan för 
perioden 2022-2026 KS/2020:00458 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till kommunens övriga 

nämnder. 
 

2. Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-
11-30. 
 

Sammanfattning 
Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att 
medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller 
vatten överhuvudtaget. 
 
Samhället är mycket sårbart utan tillgång till rent dricksvatten och brist kan 
leda till bland annat hälso- och produktionsproblem. 
 
Det går inte att förutsäga när en störning i vattenförsörjningen kommer att 
inträffa. Det vi med säkerhet vet är att det förr eller senare kommer att 
inträffa och då krävs en plan för hur denna typ av störning ska hanteras. 
 
Nödvattenplanen ska aktiveras vid avbrott i ordinarie 
dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten. Den 
ska vara ett stöd vid såväl en mindre läcka som när hela eller delar av 
kommunen drabbas av störning i dricksvattenförsörjningen under en längre 
tid.  
 
Syftet med nödvattenplanen är att beskriva de scenarier som utgör grund för 
kommunens nödvattenplanering, beskriva vilka som kommer att prioriteras 
vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras. 
 
Syftet är även att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan 
de ansvariga aktörerna i kommunen vid en störning i vattenförsörjningen.   
 
Målet är att planen ska vara ett stöd för att effektivt kunna hantera en 
vattenbrist eller störning i Botkyrka kommun ordinarie 
dricksvattenförsörjning. 
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Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-
24. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 
Särskilt yttrande 
Stina Lundgren (M), Kia Hjelte (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett 
särskilt yttrande, bilaga 2. 
 
Protokollsanteckning 
Centerpartiet Botkyrka vill gärna kommentera Moderaternas särskilda yttrande 
Vi finner det förvånande att Moderaterna anser att sophanteringen i Kassmyra 
kallas katastrofal men att sophanteringen i Kagghamra ej omnämns i samma 
ordalag och att det dessutom felaktigt benämns deponi. 
Orsaken att Moderaterna vill tona ner sophanteringen i Kagghamra kan bara 
spekuleras i… 
 
Dag Ahlse (C) 
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§ 138 
 

 

Sammanträdesordning 2022 - kommunstyrelsen 
KS/2021:00309 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2022: 
10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 2 maj, 7 juni*, 5 september,  
3 oktober, 28 oktober *^** samt 28 november #. 
 
*) ändrad veckodag 
^) ändrad starttid (09:00) 
#) KS behandling av mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 
**) skattesats  
 
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. 
 
Med anledning av att det under 2022 är valår föreslås att kommunstyrelsen  
behandlar mål och budget vid sitt sammanträde 28 november. Skattesatsen  
behöver dock, enligt kommunallagen 8 kap, § 6, behandlas av 
kommunstyrelsen i oktober. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-20. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 139 
 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni - kommunstyrelsen 
KS/2021:00517 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljning juni 2021. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen prognostiserar per den 30 juni 2021 ett resultat i balans 
avseende helåret 2021. 
 
Den åtgärdsplan som upprättats till följd av tidigare prognos i delårsrapport 
1 förefaller ha fått avsedd effekt. Åtgärdsplanen är i huvudsak anledningen 
till att kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat i balans. 
 
Investeringsprognosen är oförändrad mot delår 1 och visar sammantaget ett 
överskott om 5,8 miljoner kronor. Det beror i huvudsak på att projektet 
"Nytt Affärssystem" framflyttats ett år.  

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-
23. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 140 
 

 

Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2025 KS/2021:00395 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet till mål och budget 2022 med 
flerårsplan 2023–2025 och överlämnar det till kommunstyrelsens 
budgetberedning för vidare hantering. 
 
Deltar ej 
Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (SD) och (V) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–
2025 innehåller förslag till väsentliga områden för planperioden, mål och 
målsatta mått, förslag till justeringar i driftsbudgetramar samt 
investeringsplan 2022 med flerårsplan 2023–2025.  
 
I yttrandet redogörs även för det utvecklingsarbetet som pågår inom 
kommunledningsförvaltningen samt en rad verksamhetsförändringar som 
förvaltningen föreslår ska genomföras alternativt implementeras under 2022.  
Tre av dessa hanteras som särskilda ärenden av kommunstyrelsen och dessa 
är; Implementering av visselblåsarfunktionen (KS/2021:00429), Pilotprojekt 
SKR: insatser för att minska sjukfrånvaro genom utfallsbaserade avtal 
(KS/2021:00393) och Överföring av ansvar för kommunens 
barnombudsmannafunktion till kommunstyrelsen (KS/2021:00463). 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-
27. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 141 
 

 

Återrapportering - samverkansavtal med civilsamhället 
KS/2021:00233 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen om möjliga samarbetsavtal 
och överlämnar ärendet till budgetberedningen.  

 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har flera pågående samarbeten med idéburna 
organisationer som är verksamma lokalt. Under 2021 pågår samarbeten med 
Changers Hub, The Good Talents, NyföretagarCentrum Botkyrka 
Huddinge, Grannstöd/Grannsamverkan, Radio Botkyrka och 
Löparakademin tillsammans med Tullinge Friidrott.  
 
Samtal pågår om samverkan med Nattvandra.se samt nattvandra.nu, Senior 
Net, Hallunda kyrka tillsammans med Sociala missionen och Kompis 
Sverige. 
 
Den sammanlagda kostnaden för de idéburna offentliga partnerskap (IOP) 
som är beslutade av kommunledningsförvaltningen uppgår till ca 2 000 000 
kr för 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-18. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 142 
 

 

Återrapportering – utveckling av storskalig jobbhubb i 
Tullinge Centrum KS/2021:00395 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget att bidra 

till en jobbhubb i Tullinge. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att starta ett pilotprojekt som undersöker 
förutsättningarna för utveckling av jobbhubb med utgångspunkt i 
Tullinge. Uppdraget återrapporteras senast 2022-12-31. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utredning med syfte att 
undersöka förutsättningar för, och hur kommunen kan bidra till en framtida 
permanent jobbhubb i Tullinge, bland annat med erfarenheter från KTH:s 
existerande testbädd.  KTH:s jobbhubb har visat positiva initiala resultat 
men det saknas en tydlig utvärdering med slutsatser av projektet. Därtill 
slog Coronapandemin till bara ett år efter hubbens etablering vilket har 
påverkat möjligheterna att analysera dess resultat, samtidigt som pandemin 
har bidragit till en rad samhälleliga förändringar vilket gör att hubben måste 
sättas in i en ny kontext. Trots indikationer som är positiva för 
förutsättningarna till en permanent jobbhubb är det i dagsläget svårt att säga 
i vilken omfattning denna typ av service kommer att efterfrågas och av 
vilken målgrupp. Det är därför kommunledningsförvaltningens bedömning 
att vi måste ta del av de slutliga resultaten från KTH:s forskning, få en 
möjlighet att utvärdera ”det nya normala” samt bättre förstå efterfrågan, 
innan vi kan ge ett förslag till en storskalig jobbhubb. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i stället att ett pilotprojekt i mindre 
skala genomförs i befintliga lokaler (14 platser) med återrapportering senast 
2022-12-31, vilket ger oss möjlighet att utvärdera och sätta jobbhubben i sin 
nya kontext innan eventuell uppskalning.  Kommunledningsförvaltningen 
avser att, inom ramen för pilotprojektet, undersöka hur kommunen kan 
understödja utvecklingen av en jobbhubb i Tullinge utan att överskrida de 
kommunala befogenheterna.  Huvudinriktningen för piloten är att etablera 
samverkan med marknadsaktörer som visat intresse för driften av 
jobbhubben. Inom ramen för pilotprojektet gör vi ett förarbete där den mest 
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lämpliga utformningen för projektets genomförande undersöks och där olika 
spår provas.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-17. 
 
Yrkande 
Ing-Marie Viklund (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 143 
 

 

Återrapportering - uppdrag gällande att hitta sätt att stävja 
välfärdsbrott KS/2021:00395 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar statusuppdateringen och överlämnar den till 
kommunstyrelsens budgetberedning för vidare hantering. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att hitta sätt att stävja välfärdsbrott och 
se till att kommunens resurser inte utnyttjas av den organiserade 
kriminaliteten, i första hand, genom att formalisera och utveckla det täta 
samarbetet mellan kommun och nationella myndigheter. 
 
Botkyrka kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med samverkan genom 
Effektiv samverkan för trygghet (EST), där nära samarbete mellan 
kommunen, lokalpolis och det kommunala bostadsbolaget är grunden för 
samverkan. Platsperspektivet är utgångspunkten och samordningen sker 
centralt från kommunen.  
 
Inom ramen för våldspreventivt center, kommun och lokalpolis har även 
kanaler upparbetats till de brottsbekämpande myndigheternas samverkan 
som finns i Stockholm, så kallad regionalt underrättelsecenter (RUC). I den 
myndighetsgemensamma satsningen ingår Arbetsförmedlingen, 
Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, 
Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, 
Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och 
Åklagarmyndigheten. Samverkan med andra myndigheter är en viktig del 
för att motverka välfärdsbrott. För att arbetet ska kunna utvecklas i rätt 
riktning behövs det mer struktur.  
 
Med uppbyggda strukturer är det enklare att gemensamt arbeta för att 
komma åt välfärdsbrott i kommunen. Kommunens möjligheter att stötta det 
brottsbekämpande arbetet har utvecklingspotential. Botkyrka kommun för 
en dialog för att hitta en möjlig samverkansmodell som förenar lokal-, 
regional- och nationell nivå. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-17. 
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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. 
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§ 144 
 

 

Återrapportering - deltagande i Skatteverkets pilotprojekt 
för att motarbeta felaktig folkbokföring KS/2021:00395 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen om hur pilotprojektet har 

initierats i kommunen och hur det kommer att fortlöpa. 
 

2. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelsens 
budgetberedning för vidare hantering. 

 
Sammanfattning 
Pilotprojektet har pågått sedan i mars 2021 och kommunen har tillsammans 
med Botkyrkabyggen och Skatteverket påbörjat samverkan och 
metodutveckling för att motarbeta felaktig folkbokföring. 
 
Inom ramen för pilotprojektet kommer kommunen pröva en operativ 
samverkan med främst Botkyrkabyggen för att kunna stödja varandra i vissa 
boendefrågor. Med understöd av Skatteverket kommer detta bidra till att det 
blir svårare att på felaktiga grunder tillskansa sig kommunala medel eller 
utföra handel med hyreskontrakt. Det kommer även bidra till att hitta 
felaktig folkbokföring som kan åtgärdas omgående av Skatteverket. 
 
Pilotprojektet ska även utifrån register testa metoder för att hitta 
folkbokföringsfel men även metoder för att bättre beskriva trångboddheten i 
kommunen. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-25. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 145 
 

 

Återrapportering - handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck KS/2021:00395 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar statusuppdateringen och överlämnar den till 
kommunstyrelsens budgetberedning för vidare hantering. 

 

Sammanfattning 
Arbetet har påverkats av pandemin eftersom det behöver bedrivas i 
samarbete med bland annat utbildningsförvaltningens skolverksamhet. 
Rådande Covid-19 pandemi har inneburit att skolorna haft en ostabil tillvaro 
vilket har gjort det svårt att hantera den logistik och säkerhet som 
genomförandet av denna kartläggning är i behov av. Under våren 2021 stod 
det klart att en kartläggning inte skulle gå att genomföras under dåvarande 
termin, utan behövde skjutas upp till höstterminen. Att kartläggningen 
skjutits upp påverkar i sin tur arbetet med framtagandet av handlingsplanen 
då kartläggningen ska ha genomförts och avslutats innan handlingsplan 
författas. Oaktat det så sker det aktiviteter som redan nu identifierats som 
relevanta för en handlingsplan.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
08-25. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 146 
 

 

Återrapportering - samarbete med det lokala näringslivet 
kring Agenda 2030 KS/2021:00395 
Beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen och överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsens budgetberedning för vidare hantering. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en analys gällande det lokala näringslivets behov av 
stöd och insatser kring Agenda 2030. Analysen ska användas i 
revideringen av kommunens näringslivsstrategi som grund för 
kommunens stöd till det lokala näringslivet. En reviderad 
näringslivsstrategi ska tas fram till slutet av 2022. Uppdraget 
återrapporteras i samband med beslut om en ny näringslivsstrategi.  

 
Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har identifierat flera möjligheter att initiera 
och utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030.  
 
Kommunledningsförvaltningens genomgång visar på ett behov att få en 
tydlig bild av vilka insatser, stöd och samverkansformer som företagen 
efterfrågar.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att en djupare analys görs för 
att kartlägga och identifiera företagens behov och utvecklingsmöjligheter, 
genom bl.a. en workshop tillsammans med näringslivets aktörer.  
 
I ett nästa steg kan kommunen - eventuellt i samarbete med andra aktörer 
och experter - erbjuda det lokala näringslivet ett samarbete med metodstöd, 
utbildningar och konkreta verktyg för att stödja företagens systematiska och 
strategiska hållbarhetsarbete.  
  
Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet har tagit fram ett förslag 
på upplägg för att arbeta fram och initiera ett systematiskt arbete för att 
utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030.  
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-08-
25. 
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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. 
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§ 147 
 

 

Avsägelser och fyllnadsval 2021-09-06 KS/2021:00033 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna och bordlägger följande 
fyllnadsval: 
 
NYFÖRETAGARCENTRUM BOTKYRKA-HUDDINGE  t o m 
årsstämman 2023 
Ledamot efter Gustav Fridlund (opol) 
 
STIFTELSEN FLEMINGSBERG SCIENCE t o m årsstämman 2023 
Ledamot efter Gustav Fridlund (opol) 
 
Sammanfattning 
Följande avsägelser har inkommit: 
Gustav Fridlund (opol), ledamot i NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge. 
Gustav Fridlund (opol), ledamot i Stiftelsen Flemingsberg Science.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
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§ 148 
 

 

Delegationsärenden 2021-09-06  
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 2021-05-01—2021-07-31, dnr KS/2021:00083. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tillfälliga kriterier för ansökan om sponsring 
(beslut 2021-05-21, dnr KS/2021:00293). 
 
Sponsring – Arameisk-Syrianska IF (30 000 kronor) 
(beslut 2021-06-03, dnr KS/2021:00371). 
 
Sponsring – Tullinge Friidrott (60 000 kronor) 
(beslut 2021-06-18, dnr KS/2020:00110). 
 
Dialogkommissionens ordförande 
Dialogkommissionen Tumba 2020 
Reviderat delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden kring 
upprustning av gångväg i Tuna 
(beslut 2021-06-22, dnr KS/2020:00519). 
 
Dialogkommissionen Tumba 2020 
Delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden kring parkteater i Tumba 
(beslut 2021-06-11, dnr KS/2021:00400). 
 
Kommundirektören 
Reviderad – Tjänsteförrättande förvaltnings- och avdelningsdirektörer 
sommaren 2021 
(beslut 2021-06-21, dnr KS/2021:00042). 
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Avsteg från upphandlingspolicy 
(beslut 2021-06-15, dnr KS/2021:00430). 
 
Tillförordnad arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör från den 1 maj 
2021 
(beslut 2021-06-28, dnr KS/2021:00042). 
 
Tf ekonomidirektören 
Förnyelse av borgen för Brf Eriksbergs industrihus 716419-4255 
(beslut 2021-06-11, dnr KS/2021:00421). 
 
Förlängning förvaltningsavtal Öhman Fonder 
(beslut 2021-06-23, dnr KS/2021:00461). 
 
Förnyelse av borgen för SYVAB 
(beslut 2021-07-01, dnr KS/2021:00471). 
 
Förlängning av borgensåtagande för SYVAB 
(beslut 2021-08-16, dnr KS/2021:00527). 
 
Tf kanslidirektören/administrativa chefen 
Anställning av senior utredare inom samordnings- och utvecklingsenheten 
(beslut 2021-06-14, dnr KS/2021:00202). 
 
Beslut att samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
besvara remissen – Ansökan om undantag från lagen om förbud mot 
terrängkörning (dnr 258-36932-2021) 
(beslut 2021-05-31, dnr KS/2021:00390). 
 
Beslut att utse samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig nämnd att besvara 
remissen – Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad (T2020-03235) 
(beslut 2021-06-18, dnr KS/2021:00403). 
 
Beslut att utse miljö- och hälsoskyddsnämnden som ansvarig nämnd att 
yttra sig över remissen – Motion om stadens kontroll av bygg- och 
rivningsavfall 
(beslut 2021-06-17, KS/2021:00412). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för trygghet och 
säkerhet, att besvara remissen – Betänkande över ny lag om ordningsvakter 
m.m. (SOU 2021:38) 
(beslut 2021-06-09, KS/2021:00414). 
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Beslut att utse socialnämnden som ansvarig nämnd att yttra sig över 
remissen – Överenskommelse om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för 
barn och unga som placeras utanför det egna hemmet (S/20/0008-89) 
(beslut 2021-06-15, dnr KS/2021:00431). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att besvara remissen – Överenskommelse för energioch 
klimatrådgivning 2022-2025 (S/21/0096-3) 
(beslut 2021-06-15, dnr KS/2021:00433). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att besvara remissen – Äga avfall – en del av den 
cirkulära ekonomin (SOU 2021:24) 
(beslut 2021-06-17, dnr KS/2021:00436). 
 
Beslut att utse vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden som 
ansvariga nämnder att bereda fram ett yttrande över remissen – Stärkt rätt 
till personlig assistans SOU 2021:37 (S2021/04587) inför slutgiltig 
behandling i kommunstyrelsen 
(beslut 2021-06-18, dnr KS/2021:00441). 
 
Beslut att kommunen ska avstå från att yttra sig över remissen – Offentlig 
upphandling – Integritet och ansvarighet – Krav och vägledning (SIS-remiss 
21562) 
(beslut 2021-08-17, KS/2021:00470). 
 
Tjänsteförrättande kanslidirektören 
Rättelse av tidigare fattat delegationsbeslut 2021-06-18 avseende ansvarig 
nämnd att yttra sig över remissen – Stärkt rätt personlig assistans SOU 
2021:37 (S2021/04587): Vård- och omsorgsnämnden utses som ansvarig 
nämnd att yttra sig över denna remiss för kommunens del 
(beslut 2021-06-22, dnr KS/2021:00441). 
 
Beslut att utse miljö- och hälsoskyddsnämnden som ansvarig nämnd att 
besvara remissen – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 
(SOU 2021:21) 
(beslut 2021-06-22, dnr KS/2021:00454). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom kommunledningsförvaltningen, att 
besvara remissen – Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål 
(SOU 2021:46) 
(beslut 2021-08-10, dnr KS/2021:00457). 
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Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att besvara remissen – Om folkbokföring, 
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57), Fi2021/02516 
(beslut 2021-06-29, dnr KS/2021:00468). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom kommunledningsförvaltningen, att 
besvara remissen – Offentlig upphandling – Integritet och ansvarighet – 
Krav och vägledning (SIS-remiss 21562) 
(beslut 2021-07-01, KS/2021:00470). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom kommunledningsförvaltningen, att 
besvara remissen – Kommuner mot brott (SOU 2021:49) 
(beslut 2021-07-02, KS/2021:00475). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att besvara remissen – Riktlinjer för bostadsförsörjning 
i Haninge kommun (Dnr KS 2021/395) 
(beslut 2021-07-19, dnr KS/2021:00479). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att yttra sig över remissen – Ändrade regler i 
medborgarskapslagen (SOU 2021:54) 
(beslut 2021-07-19, dnr KS/2021:00480). 
 
Beslut att utse vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd att yttra sig 
över remissen – Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i 
samverkan (SOU 2021:59) 
(beslut 2021-07-19, dnr KS/2021:00491). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att yttra sig över remissen – Mikroföretagarkonto – 
schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55) 
(beslut 2021-07-19, dnr KS/2021:00494). 
 
Beslut att utse kommunstyrelsen, genom avdelningen för hållbar 
samhällsutveckling, att yttra sig över remissen – Kompletterande MTU vid 
f.d. Mörtsjön. F.d. F 18 Tullinge (FIHM2020-639-13) 
(beslut 2021-07-19, dnr KS/2021:00496). 
 
Beslut att kommunen ska avstå från att yttra sig över remissen – Förslag 
till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 
(beslut 2021-07-20, dnr KS/2021:00418). 
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Beslut att kommunen ska avstå från att yttra sig över remissen – När 
behoven får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 
2021:8) 
(beslut 2021-08-02, dnr KS/2021:00212). 
 
Tf enhetschefen kommunkansli 
Visstidsanställning av demokratiutvecklare 2021-07-01—2022-12-31 
(beslut 2021-06-18, dnr KS/2021:00396). 
 
Enhetschefen för verksamhetsnära HR 
Visstidsanställning av HR-administratör 2021-06-01—2022-12-31 
(beslut 2021-05-26, dnr KS/2021:00120). 
 
Visstidsanställning av HR-specialist 2021-08-09—2022-03-31 
(beslut 2021-06-30, dnr KS/2021:00284). 
 
Enhetschefen för digital utveckling 
Anställning av UX-strateg 
(beslut 2021-06-08, dnr KS/2021:00406). 
 
Enhetschefen för hållbar samhällsutveckling 
Anställning av utvecklingsledare jämlikhet 
(beslut 2021-06-28, dnr KS/2021:00327). 
 
Anställning av projektansvarig samhällsplanerare 
(beslut 2021-06-28, dnr KS/2021:00328). 
 
Upphandlingschefen 
Kommungemensamma ramavtal för år 2021 som överstiger 25 miljoner 
kronor 
(beslut 2021-08-06, dnr KS/2021:00508). 
 
Anställning av biträdande enhetschef e-handel och leverantörsreskontra 
(beslut 2021-07-27, dnr KS/2021:00221). 
 
Förhandlingschefen 
Ombud i domstolstvist Mål T 12576-21 
(beslut 2021-08-13, dnr KS/2021:00524). 
 
Ombud i domstolstvist Mål T 13165-21 
(beslut 2021-08-13, dnr KS/2021:00525). 
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§ 149 
 

 

Anmälningsärenden 2021-09-06  
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Följande anmäls till kommunstyrelsen: 
 
Finansrapporter per den 31 juli 2021, dnr KS/2021:00083. 
 
Ekonomisk uppföljning – prognoser juni 2021, dnr KS/2021:00210. 
 
Meddelande 7/2021 från SKR:s styrelse om Förbundsavgift 2022, dnr 
KS/2021:00453. 
 
Södertörns överförmyndarnämnd – Delårsrapport 1, dnr KS/2021:00456. 
 
Rapport från inspektion av Södertörns överförmyndarnämnd 2021-07-01, 
dnr KS/2021:00487. 
 
Ansökan till DelaktighetsBoosten, dnr KS/2021:00462. 
 
Protokoll från centrala samverkansgruppen, cesam 2021-06-02, dnr 
KS/2021:00052. 
 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2021-06-11 och 2021-07- 
14, dnr KS/2021:00106. 
 
Protokoll från Botkyrka Stadsnät AB 2021-02-04 (styrelsemöte), 2021-03- 
30 (årsstämma och styrelsemöte) och 2021-06-03 (styrelsemöte), dnr 
KS/2021:00116. 
 
Protokoll från Södertörns Energi AB 2021-05-11 (årsstämma), dnr 
KS/2021:00174. 
 
Protokoll från AB Botkyrkabyggen 2021-05-31 (styrelsemöte), dnr 
KS/2021:00194. 
 
Protokoll från SYVAB 2021-06-10 (årsstämma), dnr KS/2021:00325. 
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Protokoll från SRV återvinning AB 2021-04-16 (bolagsstämma), dnr 
KS/2021:00392. 
 
Protokoll från Botkyrka Södra Porten Holding AB 2021-06-21 (årsstämma), 
dnr KS/2021:00426. 
 
Protokoll från Botkyrka Södra Porten AB 2021-06-21 (årsstämma), dnr 
KS/2021:00428. 
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 SÄRSKILT YTTRANDE 
Kommunstyrelsen 

2021-09-06 

Ärende 134   Södertörnsgemensamt och Botkyrkaspecifikt yttrande kollektivtrafikplan 
(KS/2020:00379) 

Vi står på det stora hela bakom yttrandet men vi saknar som vanligt landsbygdsperspektivet i 
kommunens yttrande. Det som berör landsbygden i planen är korta punkter om 
infartsparkeringar. För de kommande åren finns det planer för utbyggnad i på såväl 
Grödingelandet som kring Vårsta. Det är något man bör ta hänsyn till i 
kollektivtrafikplaneringen. 

Turtätheten i kollektivtrafiken behöver ses över och gradvis förbättras. Säkerheten för gång- 
och cykeltrafikanter behöver bli bättre, på såväl själva hållplatserna som på vägen fram till 
dessa. Det behövs absolut fler infartsparkeringar, vilket är något vi fört fram i flera olika fora. 
Det ska vara lätt att lämna bilen och ta sig vidare med kollektivtrafiken, även om man bor i 
Hörningsnäs, Tegelvreten eller Blombacka. 

Kommunens största geografiska del är landsbygd. Grödinge och Vårsta har helt enkelt andra 
utmaningar och andra frågor som behöver få ett ökat utrymme i kommunen. 

Vi noterar att kommunen i sitt yttrande har inkluderat behovet av en andra uppgång/entré till 
Tullinge station. Moderaterna i regionen och Botkyrka har varit tydliga med att vi ställer oss 
positiva till en andra uppgång i den norra änden av Tullinge pendeltågsstation. Denna 
uppgång skulle skapa kortare gångvägar för många resenärer som idag upplever att de måste 
ta en omväg. Vi är redo att avsätta medel ur kommunens budget för att finansiera förslaget 
som exempelvis gångbron och anslutande gång- och cykelvägar 

När nya bostadsområden som Riksten växer och centrum förtätas, behöver stationens 
kapacitet för in- och ut passage ökas. Dagens pendeltågsuppgång upplevs av många som 
trång, otrygg och otillräcklig. För många är det långt att gå på morgonen trots att stationen 
ligger nära där man bor.  

Det är dock staten som äger stationen. Detta innebär att SL och kommunen inte får lov att 
göra förändringar om inte Trafikverket dels godkänner det hela samt dels gör vissa åtgärder. 

Stina Lundgren (M) Kia Hjelte (M) 

Yngve RK Jönsson (M) 

Bilaga 1
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 SÄRSKILT YTTRANDE 
Kommunstyrelsen 

2021-09-06 

Ärende 135   Remittering av Botkyrka kommuns nödvattenplan för perioden 2022-2026 
(KS/2021:00458) 

Vi moderater har vid flera ärenden påpekat att riskerna kring exploatering ovanpå 
grundvattentäkterna i kommunen måste bli tillräckligt kartlagda. Säkrandet av dricksvattnet är 
betydligt viktigare än att en exploatör kan få bygga fler bostäder än vad avrinningen klarar av. 
En av våra vattentäkter hotas redan av den katastrofala sophanteringen i Kassmyragropen. 
Riskerna finns kvar under den i nuläget täckta och släckta Kagghamradeponin. 

Gällande exempelvis exploateringen i Tumba Skog är vi fortsatt skeptiska till att den kan 
kombineras med säkrandet av dricksvattnet och dagvattenhanteringen, eller förebygga ökad 
översvämningsrisk i åsystemen. Det är möjligt att vi i en snar framtid kommer att behöva 
använda vattentäkter till just dricksvatten. 

Vidare behöver skyddet av och kring vattenförsörjningen ses över såväl som stärkas, vilket vi 
moderater har drivit länge. Det gäller allt från att öka renoveringstakten av vattenledningarna, 
till att hålla exempelvis vattenreserven Bornsjön fri från miljögifter. 
PFAS-frågan måste lösas och vi vill kunna sätta igång Tullinge och Segersjö vattenverk. 

Vi vill också understryka slutsatsen i nödvattenplanen att kommunen måste planera för och 
finansiera att vi klarar av att leverera vatten även vid ett större avbrott i exempelvis en hel 
kommundel och som varar i flera dagar. 

Stina Lundgren (M) Kia Hjelte (M) 

Yngve RK Jönsson (M) 

bilaga 2
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	Propositionsordning
	§ 137
	Remittering av Botkyrka kommuns nödvattenplan för perioden 2022-2026 KS/2020:00458

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	Särskilt yttrande
	Protokollsanteckning
	§ 138
	Sammanträdesordning 2022 - kommunstyrelsen KS/2021:00309

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 139
	Ekonomisk månadsuppföljning per juni - kommunstyrelsen KS/2021:00517

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 140
	Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 KS/2021:00395

	Beslut
	Deltar ej
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 141
	Återrapportering - samverkansavtal med civilsamhället KS/2021:00233

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 142
	Återrapportering – utveckling av storskalig jobbhubb i Tullinge Centrum KS/2021:00395

	Beslut
	Sammanfattning
	Yrkande
	Propositionsordning
	§ 143
	Återrapportering - uppdrag gällande att hitta sätt att stävja välfärdsbrott KS/2021:00395

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 144
	Återrapportering - deltagande i Skatteverkets pilotprojekt för att motarbeta felaktig folkbokföring KS/2021:00395

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 145
	Återrapportering - handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck KS/2021:00395

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 146
	Återrapportering - samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030 KS/2021:00395

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 147
	Avsägelser och fyllnadsval 2021-09-06 KS/2021:00033

	Beslut
	Sammanfattning
	Propositionsordning
	§ 148
	Delegationsärenden 2021-09-06

	Beslut
	Sammanfattning
	§ 149
	Anmälningsärenden 2021-09-06

	Beslut
	Sammanfattning


	Yttrande (M) Kollektivtrafik Södertörn
	Yttrande (M) Nödvattenplan
	Signatursida

		2021-09-13T05:47:26+0000
	Comfact AB




