Förslag till beslut
Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2019 med
flerårsplan 2020 – 2022 som innehåller både drift- och investeringsplan.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden en tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;
Projekt- nr

6402
6010
6011
6015
6030
6XXX
6055
6034
6111
6200
6170
6XXX
6050
6XXX
6XXX

Investeringsprojekt (tkr)
TB
Kommunstyrelsen
Nytt personalsystem
-721
Samhällsbyggnadsnämnden
Upprustning av Blåklintsparken
-1 000
Upprustning av Fittjahöjden
-7 250
Upprustning Uttrans strandpromenad
-2 800
Cykelparkering kollektivtrafiklägen
-410
Upprustning av Storvretsparken
-3 000
Dagvattenparker Norra Botkyrka
-4 000
Cykelstråk standardhöjning
-175
Tekniska nämnden
Rödstu hage
-8 500
Förskola Riksten nr 3-Vega
-15 578
Hågelby upprustning
-65 000
Ekvägen upprustning
-30 000
Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier -840
Broängens sporthall, inventarier
-1 500
Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning -2 000
Summa
-142 774

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2019 inom en total låneram på 4
483 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för
AB Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka
stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:
• AB Botkyrkabyggen; 2 300 miljoner kronor.
• Söderenergi; 476 miljoner kronor.
• Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
• Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.
• Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor
• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till
kommunens bolag), 1 800 miljoner kronor.
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4. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 035 miljoner
kronor (netto 517,5 miljoner) 2019. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 432
miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV
Återvinning AB en borgensram på 60 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella
föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2019.
5. Mål
5:1 Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder under utvecklingsmål, 1:2
Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem,
kompletterar med ett målsatt mått med lydelsen ”Andelen synpunkter som besvaras av X
förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar”.
5:2 Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden under
utvecklingsmål ”2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning
med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat som rustar dem för framtiden”
kompletterar med kommunfullmäktiges målsatta mått med lydelsen ” Andelen elever på Sfi som
klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar”.
5:3 Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen på utvecklingsmål 5:1 från ” Botkyrkaborna
har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en
meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.” till ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande
deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt
socialt liv”. Dessutom kompletteras Målområde 5 med ett nytt utvecklingsmål 5:2 med lydelsen
” Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader”.
5:4 Kommunfullmäktige beslutar att tilldela samtliga nämnder utvecklingsmål 5:2.
5:5 Kommunfullmäktige beslutar att tillföra två nya målsatta mått till utvecklingsmål 5:2 med
lydelse ”Andelen Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som röker dagligen minskar” och ”Andelen
Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som snusar dagligen minskar”.
5:6 Kommunfullmäktige beslutar att komplettera målområde 6 med ett nytt utvecklingsmål 6:3
med lydelsen ”Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten”.
5:7 Kommunfullmäktige beslutar tilldela tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden
samt samhällsbyggnadsnämnden utvecklingsmål 6:3.
5:8 Kommunfullmäktige beslutar att tillföra ett nytt målsatt mått till utvecklingsmål 6:3 med
lydelsen ”Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år
2021”.
5:9 Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen för ett målsatt mått under utvecklingsmål
4:1 ” Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv”. Det
målsatta måttet ändras från ” Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommunen
bedriver verksamhet ökar” till ”Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar”.
5:10 Kommunfullmäktige beslutar att ta bort nämndernas målsatta mått om antal
feriepraktikanter. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden följer utvecklingen i särskild
ordning.
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5:11 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva utvecklingsmål 7:2 ”God lokalhushållning”. Ett
nytt utvecklingsmål avseende lokaleffektivitet kommer att utredas under 2019 och i avvaktan på
resultatet av utredningen beslutar fullmäktige att upphäva även nämndernas mål.
5:12 Kommunfullmäktige beslutar att flytta kultur- och fritidsnämndens mål 1:1 a ”
Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de
uppfyller kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler ” med tillhörande målsatta mått till
utvecklingsmål 4:1 ”Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga
liv”.
5:13 Kommunfullmäktige beslutar att flytta utbildningsnämndens mål 1:1a ”På varje enhet är
barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen” till utvecklingsmål 1:2
”Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem”.
5:14 Kommunfullmäktige beslutar att flytta vård- och omsorgsnämndens målsatta mått med
lydelsen ”Antal medledare som genomgått utbildning i digitala verktyg ökar” från
utvecklingsmål 2:2 ”Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker
egenmakten och skapar jämlika livschanser” till mål 7:1”Botkyrka kommun attraherar,
rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens
behov”.
6. Kommunfullmäktige beslutar inrätta en central rekryteringsgrupp med start i augusti 2019 för
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Rekryteringsgruppen finansieras inom nämndernas befintliga budgetramar.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ger anställda förmånen att kunna växla
lön mot att göra en pensionsavsättning.
8. Kommunfullmäktige beslutar införa ett riktvärde där första linjens chefer ansvarar för högst
omkring 30 medarbetare. Anpassningen till riktvärdet ska vara genomfört senast december
2020.
9. Uppdrag; Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens
budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan
2021 - 2023.
9:1

Effektiviseringar
a. I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2
procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och
genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska
utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas
effektiviseringsuppdrag”.
Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan
2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras
beslutas av nämnd.
b. Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under
2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av
Strategisk grupp för organisation (SGO).
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9:2 Fler vuxna i skolan
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan
för att avlasta lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka ekonomiska konsekvenser det får.
9:3 Ordning och reda i skolan
Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram policy, regler och metoder som Botkyrkas lärare ska
ha som stöd för att skapa ordning och reda i klassrummet.
9:4 Bostäder som utvecklar och värnar områdens karaktär
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en
plan som möjliggör byggandet av nya bostäder till år 2024.
Exploatering och nybyggnation ska präglas av varsamhet och långsiktig planering. I första
hand kan det lämpligen utredas hur 1000 nya lägenheter ska kunna byggas i Hamra grustag.
9:5 Flytta-hemifrån-garanti
Kommunstyrelsen får i samråd med AB Botkyrkabyggen i uppdrag att ta fram en flytta-hemifrångaranti.
9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper
Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden
i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera
nya servicebostäder.
9:7 Tullinge station
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska
kunna påskynda landstingets arbete med att förnya Tullinge station som är viktig för den utveckling
som kommunen förbereder för hela centrala Tullinge.
9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull
a.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka
kommun ska kunna påverka landstinget i utformningen av kollektivtrafiken i kommunen.
Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafiken behöver kompletteras och
förstärkas.
b.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kollektivtrafiken kan utvecklas på
Grödingelandet.

9:9 Påbörja utredning om renovering av kommunhuset
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur nuvarande kommunhus kan renoveras
istället för att ett nytt kommunhus byggs.
9:10 Kompetens i svenska språket
För att kunna tillgodose en god kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna måste kommunikation
mellan verksamhet och medborgare fungera.
a.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande språkutbildning för
medarbetare utifrån kommunens ställda språkkrav.

b.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att organisera
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arbetsplatsförlagd språkutbildning.
c.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten till språktest för nyanställda.

9:11 Familjecentraler
Socialnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med landstinget om att införa
familjecentraler i Botkyrka, samt utreda hur de ska införas.
9:12 Närodlat och närproducerat
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att Botkyrka kommun i största
mån ska kunna köpa närodlat och närproducerade livsmedel till sina verksamheter.
9:13 Naturreservat
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av ett naturreservat vid
Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet ”Mälarskogen”, från Slagstabadet till Norsborgs
vattenverk längs med vattnet.
9:14 Folkomröstning
Valnämnden får i uppdrag att planera för en folkomröstning i Tullinge om
kommundelning.
Folkomröstningen kan lämpligen ske i samband med Europaparlamentsvalet 26 maj
2019.
9:15

Kommundelsnämnder
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införandet av kommundelsnämnder från
och med 1 januari 2020.

9:16

Simhall
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för en Simhall i
Tullinge.

9.17

Äldreboende
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i
Tullinge.

9.18

Detaljplaner
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över och modernisera Tullinges
detaljplaner.

9.19

Kommunens kärnuppgifter
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att minska stödet till
verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter

9.20

Markförvärv
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att halvera sina planerade strategiska
markförvärv.

9.21

Utveckla Tullinge centrum
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda dialog med ägaren av Tullinge
centrum för att påskynda en utveckling av Tullinge centrum i enlighet med arkitekten
Kjell Forsheds idéskiss.
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Anders Thorén (TUP)
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