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BOTKYRKA KOMMUN
Utskottet Botkyrka som plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-25

§1
Ceremoni: Certifiering av Botkyrkas Unesco LUCS pilot om antiryktesarbete
Beslut

1. Utskottet Botkyrka som plats har mottagit certifieringen och noterar informationen för egen del till protokollet.
Sammanfattning

Leif Magnusson, verksamhetsledare för Unesco LUCS överräcker
certifieringen till Utskottet Botkyrka som plats.
En hälsning från Unesco LUCS är att man är fortsatt intresserad av
att veta hur man fortsätter jobba med och hantera ryktesspridning
inom Botkyrka kommun.
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§2
Reserapport – medverkan i Europarådets studiebesök
till Genève om Mänskliga rättigheter på lokal nivå: förebygga diskriminering genom en intersektionell ansats. KS/2018:709
Beslut

1. Utskottet Botkyrka som plats har tagit del av återrapportering och
lämnar denna vidare som anmälningsärende till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Inom ramen för vårt medlemskap i Europarådets nätverk Intercultural
cities, ICC deltog Linda Folke, flyktingsamordnare, och Sisilya
Rhawi, kommunjurist, på ett tvådagars studiebesök i Geneve 18-19
oktober 2018. Konferensens tema var Mänskliga rättigheter på lokal
nivå: förebygga diskriminering genom ett intersektionellt perspektiv.
Huvudpunkterna var HBTQ flyktingar, migration; möjligheten till
lika förutsättningar för professionell integration samt intersektionalisering; en lösning på konkurrensen mellan sexism, rasism och anti-HBTQ attityder.
Studiebesöket handlade om att, genom inspel från samarbetsorganisationer till Geneve stad, utforska hur ett intersektionellt perspektiv
kan bidra till mångkultur och upprätthållande av mänskliga rättigheter. Efter presentation av de olika organisationerna fanns möjlighet att
ställa frågor och dela erfarenheter.
Dagarna handlade om att synliggöra hur det intersektionella perspektivet kan möjliggöra lokal hållbar utveckling som grundar sig på
mänskliga rättigheter. Dagarna började med introduktion av Dr
Salina Amari som forskar inom ämnet HBTQ migranter samt möjlighet att utforska ämnet diskriminering genom ett sällskapsspel som
Geneve stad utvecklat. Studiebesöken var hos organisat-ionerna Law
Clinique, Asile LGBT, Association pur la promotion des droits
humains, Decouvrir och projektet Collectif faites des vagues. Vi besökte också filmfestival med film på temat HBTQ och migrant samt
efterföljande panel-samtal.
Europarådet bekostade resa och uppehälle för två personer/stad.
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§3
Områdesvisa stadsdelsanalyser 2018. KS/2019:21
Beslut

1. Utskottet Botkyrka som plats har tagit del av de områdesvisa
stadsdelsanalyserna för 2018 och noterar informationen till protokollet. Ärendet anmäls vidare till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Stadsdelsanalyserna är en del av kommunens kunskapsunderlag och
riktar sig till medborgarprocesser, förvaltningar, nämnder, dialogkommissionen och aktörer i stadsdelen. Analysen beskriver utvecklingen och behovet i stadsdelen och bygger bland annat på kommunens årliga omvärldsanalys, relevant statistik, dialoger och iakttagelser. I framtagandet av analyserna deltar förutom kommunala tjänstepersoner även aktörer från civilsamhället och andra verksamheter
som är närvarande i respektive stadsdels utvecklingsarbete.
Summerande medskick från årets stadsdelsanalyser:
1. Viktigt att värna och stärka barns och ungas tilltro till vuxenvärlden och till de demokratiska processerna. Ett sätt är att lyfta
vuxna förebilder och att stärka vuxna i föräldrarollen.
2. Satsa på hållbara metoder för att motverka ökad psykisk ohälsa
bland barn och unga. Kartlägg vårdkedjan för unga med psykisk
ohälsa samt studera möjligheterna att tillsätta ett centralt resurscentrum med specialister inom psykisk hälsa.
3. Säkerställ att områdena runt centrumanläggningarna och kollektivtrafiken i stadsdelarna upplevs som trygga och attraktiva både
till form, innehåll och miljö. Verka för en ren stadsmiljö.
Protokollsanteckning

Stina Lundgren (M) anmäler följande protokollsanteckning. Vi Moderater är positiva till att områdesutvecklaren för Tumba och Grödinge uppmärksammar vikten av att behandla kommundelarna
Tumba, Grödinge och Storvreten autonomt med hänsyn till de olika
problem som finns i respektive område. Olika behov tillgodoses genom anpassade lösningar.
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§4
Sammanträdesordning 2019 KS/2019:17
Beslut

1. Utskottet Botkyrka som Organisation beslutar om att sammanträda under 2019 på följande dagar vid sammanträdestiderna
13:00-15:00:
25 januari
21 februari
28 mars
25 april
23 maj
18 juni (9:00-11:00)
27 september
13 november
Sammanfattning

Datum för 2019 års sammanträden meddelas till kommunledningsförvaltningen.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Utskott Botkyrka som plats
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Persson Myrna, v. ordf
Melki Gabriel, led
Lundgren Stina, led
Thorén Anders, led
Lekander Niklas, led
Dayne Stefan, led
Ros Inger, ers
Aslan Robert, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Jägemalm Camilla, ers
Inglot Martin, ers
Rhawi Caroline, ers
Ahlse Dag, ers

S
MP
S
M
TUP
SD
KD
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare SD
Ersättare L
Ersättare C

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Myrna Persson

X

Yngve R K Jönsson

X
X
X

Datum: 2019-01-25
ÄRENDE
NR

ÄRENDE
NR

JA

JA

NEJ

NEJ

