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Förslag till beslut  

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till 20 kronor och 15 öre.    

 

 2. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2020 med 

flerårsplan 2021 – 2023 som innehåller måldokument samt drift- och investeringsplan.  

 

 3. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram från och med 2021 som innebär att 

kommunens investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner per år och max till 3,2 

miljarder under en 4-årsperiod.   

 

 4. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 

nämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;  

 

Projekt 

nr   Investeringsprojekt    Tilläggsbudget (tkr)  

Tekniska nämnden  

6105   Botkyrka Cricketanläggning    -1 500  

6074   Köksombyggnad Björkstugan   -2 000  

6073   Köksombyggnad Karlavagnen   -3 000  

6148   Ekvägen upprustning     -7 000  

6284   Dagvattenhantering norra Botkyrka   -18 797  

6280   Storvretens vattentorn    -5 000    

Kommunstyrelsen   

6402   Nytt personalsystem     -720    

Samhällsbyggnadsnämnden   

6015   Upprustning Uttrans strandpromenad  -1 000  

6055   Dagvattenparker Norra Botkyrka   -4 200  

6039   KP Arnoldsson väg, vägbreddning mm  -3 000  

6060   Vallmoparken      -2 000  

6033   Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen   -1 000   

Summa      -49 217 

  

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 inom en total  

låneram på 6 102,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån.  

Beslutet inkluderar upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen,  

Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka  

Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank. Kommunens och bolagens 

låneramar uppgår till:  

• AB Botkyrkabyggen; 2 400 miljoner kronor. 

• Söderenergi AB; 515 miljoner kronor.  

• Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.  

• Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.  

• Botkyrka Stadsnät AB; 270 miljoner kronor  

• Södertörns Energi AB; 492,5 miljoner kronor  
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• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive  upplåningen till kommunens 

bolag), 2 400 miljoner kronor. 

 

6. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:  

• Söderenergi AB; 326 miljoner kronor.  

• Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor  

• Södertörns Fjärrvärme AB; 44 miljoner kronor  

• SRV återvinning AB; 25 miljoner kronor  

• Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor  

• Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.  

 

Totalt uppgår kommunens borgenram till 889 miljoner kronor. 

 

7. Mål  

7:1) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under 

utvecklingsmål 5:1 – Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och 

sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv – ändras från 

”Antalet organiserade idrottsaktiviteter för barn och unga per stadsdel ökar” till ”Barn och 

ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de kommundelar med lägst deltagande”.  

  

7:2) Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges målsatta mått under 

utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god ekonomisk hushållning – ändras från 

”Nämndernas ekonomi är i balans (%)” och ”Nämndernas träffsäkerhet i lämnade prognoser 

under året ökar” till ”Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)” och  

”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 procent”. 

 

7:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 7:2 – Botkyrka kommun har en god 

ekonomisk hushållning – komplettera med två målsatta mått med lydelsen ”xx-nämndens 

nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).” och ”xx-nämndens prognos vid delårsrapport 1 

avviker från årsutfallet med max 1 %.”   

 

 7:4) Målsatta mått om antal feriepraktikanter och praktikplatser tas bort från de nämnder 

som har redovisat sådana mått under kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1 

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande. Att måtten tas bort innebär 

inte att nämndernas ambition ska ändras 

 

8. Uppdrag  

Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens 

budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen.  

 

 8:1) I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på 

effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav 

på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och 

genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till 

åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas 

effektiviseringsuppdrag.   

 

 Nämnderna redovisar i samband med yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 

2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas 

av nämnd.  

 

 8:2) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla kommunens målstyrning och i arbetet 
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beakta Tullingepartiets politiska plattform. Ett förslag ska vara klart senast mars 2020 för 

att kunna beslutas i april av kommunfullmäktige i ”Förutsättningar till nämndernas yttrande 

till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024”.   

 

 8:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en 10-årig investeringsplan där 

investeringsprojekten är prioriterade utifrån verksamheternas behov och den politiska 

plattformen. I prioriteringen ingår även att aktualitetspröva tidigare beslutade investeringar 

som ännu inte har påbörjats. Planen ska ha som utgångspunkt att investeringsutgifterna från 

och med 2021 uppgår till i genomsnitt 800 miljoner kronor per år och max 3,2 miljarder 

kronor på en fyraårsperiod. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning 

senast den 7 september 2020.  

 

 8:4) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett verktyg i syfte att säkerställa 

språkkompetensen hos dem som söker tjänster inom vård- och omsorgsverksamheter och 

förskola. Verktyget ska börja tillämpas från och med 1 juli 2020. Uppdraget redovisas i 

särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.  

 

 8:5) Kommunstyrelsen får tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av befintlig personals 

språkkunskaper inom vård- och omsorgsverksamheter och förskola. Uppdraget redovisas i 

särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.  

 

 8:6) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om 

civilsamhället istället kan vara utförare och i de fall det är möjligt att ingå överenskommelse 

om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första 

redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att 

teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj 2020. Ytterligare en 

redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.   

 

 8:7) Tekniska nämnden får tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram ett 

styrdokument som reglerar hur lokaler ska byggas och att det byggs så kostnadseffektivt 

som möjligt. Styrdokumentet ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 

september 2020.  

 

 8:8) Tekniska nämnden får i uppdrag att inventera kommunens lokalbestånd och säga upp 

eller avyttra verksamhetslokaler kommunen inte har behov av. Uppdraget redovisas till 

kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.  

  

8:9) Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. 

Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. 

Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast 

den 7 september 2020.  

  

8:10) Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå 

en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen 

ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid 

behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild 

handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020. 

 

9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om 

specifika investeringsprojekt inom dialogkommissionens årliga investeringsram om 4 



 4 

miljoner kronor.  

 

10 Bostäder som utvecklar och värnar områdens karaktär   

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utredas hur 1000 nya lägenheter ska 

kunna byggas i Hamra grustag.   

 

11  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.  

 

12 Folkomröstning  

Valnämnden får i uppdrag att planera för en folkomröstning i Tullinge om 

kommundelning.  

 

13 Kommundelsnämnder  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införandet av kommundelsnämnder. 

 

14   Simhall  

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för en Simhall i 

Tullinge. 

 

15 Äldreboende 

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

Tullinge. 

 

16 Detaljplaner  

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över och modernisera Tullinges 

detaljplaner. 

 

17 Kommunens kärnuppgifter  

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att minska stödet till 

verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter  

 

18 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. 

 

Anders Thorén (TUP) 

 


