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Förslag till beslut  

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2018 med 

flerårsplan 2019-2021. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar ge Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden tilläggsbudget 

till investeringsprojekt enligt punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

 

3. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre. 

 

4. Kommunfullmäktige fastställer för 2018 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens 

beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente: 

 

a. Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande 

belopp inte överstiga 10 miljoner kronor. 

 

b. Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte 

överstiga 500 000 kronor. 

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2018 inom en total låneram på 4 

461 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för 

Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka 

stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar: 

 

a. Botkyrkabyggen; 2 200 miljoner kronor. 

b. Söderenergi; 476 miljoner kronor. 

c. Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor. 

d. Hågelbyparken AB; 10 miljoner 

e. Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner 

f. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplå- ningen till 

kommunens bolag), 1 500 miljoner kronor. 

 

6. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 085 miljoner 

kronor (netto 542,5 miljoner) 2018. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för 

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 113 

miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV 

Återvinning AB en borgensram på 78 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella 

föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2018. 

 

7. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga en gruppbostad i enlighet 

med investeringsplan och detaljplan för Slättmalm. 

 

8. Uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag: 

 

a. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att söka åstadkomma en 

kostnadsminskning av samtliga investeringar om 5%. 

b. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att förfoga över en 
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buffert motsvarande en 5%-ig effektivisering av investeringarna att använda 

om någon eller några nämnder ej når effektiviseringsmålet. 

c. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att halvera sina 

planerade strategiska markförvärv. 

d. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 

planarbete för en Simhall i Tullinge. 

e. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja 

investeringen i biblioteket i Tullinge redan under 2018, dvs ett år tidigare. 

f. Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att projektera 

ett nytt äldreboende i Tullinge. 

g. Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över och 

modernisera Tullinges detaljplaner. 

h. Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att öka 

fastighetsunderhållet. 

i. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att minska 

stödet till verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter samt att 

starta en fritidsklubb i Riksten och att utreda verksamheten i en simhall i 

Tullinge. 

j. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda införandet av 

kommundelsnämnder från och med 1 januari 2019. 

k. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2018 ansöka 

hos Kammarkollegiet om kommundelning (Tullinge egen kommun) från 1 

januari 2023. 
 

 

Anders Thorén (TUP) 
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