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Förslag till beslut  

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2017 med 
flerårsplan 2018-2020. 
 
2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 
15 öre. 
 
3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för 
samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens 
reglemente: 
 
•  Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller 
 motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor. 
 
•  Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ 
 avgiften inte överstiga 200 000 kronor. 
 
•  Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan 
 gällande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total 
låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga 
lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, 
Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom 
ramen för kommunens internbank inom följande ramar: 
 
•  AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor. 
•  Söderenergi AB; 494 miljoner kronor. 
•  Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor. 
•  Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor. 
•  Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor. 
•  Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens        

bolag), 1 200 miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner 
kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för 
Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner 
kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För 
bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 
miljoner kronor för 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag: 
 
1. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent. Nämnderna får 
 därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens 
 ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används 
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 ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och 
 bygget av framtidens Botkyrka. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med 
 nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning 
 görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i 
 delår 2 2017. 

 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom 
 utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel 
 handla om att skapa en ”lokalbank” och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna 
 lämna delar av lokal eller hela lokaler. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i 
 samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017. 
 
3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer 
 att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på 
 enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och 
 en slutlig rapportering sker i delår 2 2017. 
 
4.  Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av 
 statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha 
 ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till 
 kommunstyrelsen den 6 februari 2017. 
 
5.  Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med de enheter som har låg andel ekologiska 
 livsmedel så att de närmar sig de enheter som har lyckats bättre. Hur arbetet ska bedrivas 
 redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017. 
 
6.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i kommunorganisationen 
 samt deras innehåll och placering. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 
 september 2017. 
 
7.  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete 
 med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och 
 behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att 
 se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och 
 effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR området. 
 Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017. 
 
8.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med 
 leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp 
 och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar,
 behov av förändrade arbetssätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. 
 Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017. 
 
9.  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden,
 utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de 
 investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas 
 till kommunstyrelsen den 6 mars 2017. 
 
10.  Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska 
 kommunens låneskuld. 

  Anders Thorén (TUP) 


