Förslag till beslut
Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktig godkänner de ekonomiska effekterna av en reviderad internhyresmodell
som innebär omfördelning av budget mellan nämnderna och en höjning av internhyrorna på
13,2 miljoner kronor. Effekterna är beaktade i förslag till Mål och budget 2021 med
flerårsplan 2022–2024.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och
fastighetsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden tilläggsbudget till följande
investeringsprojekt;
Projekt
nr
6059
6033
6241
6751
6752
6228

Investeringsprojekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Solhöjden ny lekplats
Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen
Teknik- och fastighetsnämnden
Ny skola Hallunda
Vård- och omsorgsnämnden
Gruppbostad LSS A (Slättmalm), inventarier
Gruppbostad LSS B, inventarier

TB (tkr)

Vård- och omsorgsboende 1 2020 - inventarier
Summa

-1 380
-33 972

-700
-2 000
-29 772
-56
-64

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2021 inom en total låneram på 6
155,5 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Beslutet inkluderar
upplåning för Södertörns Energi AB, AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev
Botkyrka AB och Botkyrka Stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.
Kommunens och bolagens låneramar uppgår till:
1)
AB Botkyrkabyggen; 2 800 miljoner kronor.
2)
Söderenergi AB; 617 miljoner kronor.
3)
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
4)
Botkyrka Stadsnät AB; 250 miljoner kronor
5)
Södertörns Energi AB; 473,5 miljoner kronor
6)
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till
kommunens bolag), 2 000 miljoner kronor.
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4. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
1)
Söderenergi AB; 282 miljoner kronor.
2)
Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor
3)
Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor
4)
SRV återvinning AB; 56 miljoner kronor
5)
Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
6)
Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.
Totalt uppgår kommunens borgenram till 878 miljoner kronor.
5. Mål och mått
Kommunfullmäktige fastställer följande ändringar av mål och mått och nämnderna får i
uppdrag att göra ändringarna i nämndens Mål och internbudget 2021;
5:1) Kommunfullmäktiges mått under utvecklingsmål 1:1 - Botkyrkas elever har höga
meritvärden i årskurs 9; ”På samtliga Botkyrkas gymnasieskolor har minst 80% av eleverna
på högskoleförberedande program tagit examen inom fyra år” och ”På samtliga Botkyrkas
gymnasieskolor har minst 80% av eleverna på yrkesprogram tagit examen inom fyra år”,
flyttas till utvecklingsmål 1:2 - Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig
utbildning.
5:2) Kommunfullmäktiges mått under utvecklingsmål 1:5 - Kommunens
arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete; ”Andel (%) unga deltagare 16 29 år som går till arbete eller studier ökar”, ska år 2021 ha måttnivå 80 % samt ”Andel (%)
deltagare 30-64 år som går vidare till arbete eller studier ökar”, ska år 2021 ha måttnivå 45
%.
5:3) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 1:7 - Botkyrkaborna har förtroende för
kommunen som organisation, komplettera med måttet; ”Andel (%) synpunkter som besvaras
inom 10 dagar ökar”.
5:4) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 4:1 – Kommunens organisation är
resurseffektiv, komplettera med två mått; ”Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1
avviker från årsutfallet med max 1 %, (prognos/årsutfall)” samt ”Nämndernas nettoutfall är
inom beslutad budgetram (%), (prognos/budget)”.
5:5) Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 4:2 – Botkyrkas anställda trivs och mår
bra, komplettera med fem mått; ”Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart
medarbetarengagemang (HME) ökar”, ”Frisknärvaron (%) för medarbetare i Botkyrka ökar
(kvinnor/män)”, ”Antal nyanställda under året i % av antalet anställda minskar”, ”Antal
avslutade personer under året i % av antalet anställda minskar” samt
”Medarbetarundersökningens totalindex ökar”.
5:6) Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 1:6 - Botkyrkaborna är delaktiga i
Botkyrkas utveckling, komplettera med måttet; ”Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens
möten som upplever att medverkandet varit värdefullt”
5:7) Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 3:3 – Botkyrka har ett aktivt miljö- och
klimatarbete, komplettera med måttet; ”Klimatavtryck för inköpta varor (gram
CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar”.
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5:8) Kommunstyrelsen ska under utvecklingsmål 4:3 - Kommunen nyttjar digitaliseringens
möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt, komplettera
med måttet; ”Antalet digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar”.
5:9) Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under utvecklingsmål 3:3 - Botkyrka har ett
aktivt miljö- och klimatarbete, komplettera med tre mått; ”Arealen artrika ängs- och
naturbetesmarker ökar (hektar)”, ”Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav
på god ekologisk status (totalt 9 st)” samt ”Koldioxidutsläpp per invånare ska minska”.
5:10) Teknik- och fastighetsnämnden ska komplettera med utvecklingsmål 3:3 - Botkyrka
har ett aktivt miljö- och klimatarbete, samt måttet; ”Andel (%) fossila bränslen (bensin och
diesel) minskar”.
5:11) Teknik- och fastighetsnämnden ska under utvecklingsmål 4:1 – Kommunens
organisation är resurseffektiv, komplettera med måttet; ”Tomställda lokalytor i lokalbanken
minskar, (kvadratmeter)”.
6. Uppdrag
Berörda nämnder ska i särskilt ärende rapportera uppdragen nedan till kommunstyrelsens
budgetberedning enligt angivna datum som anges i Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 2024.
6:1) I nämndernas budgetramar ingår för perioden 2021 – 2024 årliga krav på att nämnderna
planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder. Krav på effektiviseringar finns även inom
central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra
effektiviseringsåtgärder så att tilldelad budgetram hålls. Nämnderna redovisar i samband
med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 de
effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden.
Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för
nämndernas effektiviseringsuppdrag.
6:2) Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om
civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om det i så fall är möjligt ingå
långsiktiga samarbetsavtal.
6:3) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan bidra till att en jobbhubb
utvecklas i Tullinge Centrum i samklang med Tullingepartiets idéskiss för att utveckla
Tullinge Centrum. Pandemin har förändrat möjligheterna till distansarbete men redan före
2020 har det funnits en efterfrågan på arbetsplatser som möjliggör att man jobbar nära
hemmet men inte i hemmet. En form av working space där egna företagare tillsammans med
distansarbetare kan arbeta en dag i vecka upp till hela veckan. Att etablera en dylik jobbhubb
skulle öka livskvalitén för berörda tullingebor, göra Tullinge till ett ännu mer attraktivt
område att bo i samt vitalisera själva centrummiljön. En försöksverksamhet i KTH:s regi i
mindre format finns idag och erfarenheter därifrån bör inhämtas.
6:4) Kommunstyrelsen får i uppdrag att hitta sätt att stävja välfärdsbrott och se till att
kommunens resurser inte utnyttjas av den organiserade kriminaliteten, i första hand genom
att formalisera och utveckla det täta samarbetet mellan kommun och nationella myndigheter.
6:5) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om att ingå som pilotkommun för
folkräkningen som ska genomföras av Skatteverket. Botkyrkabyggen har i sitt arbete mot
svartkontrakt visat att många människor bor i Botkyrka utan att vara skrivna här. Dessa
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utnyttjas ofta av kriminella som erbjuder dåligt boende till hög kostnad. En folkräkning
tillsammans med Skatteverket skulle innebära ett verktyg att ta ett större grepp mot detta
samhällsproblem.
6:6) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld
och förtryck, denna ska utgå från resultatet av den kartläggning som först ska ha genomförts
och avslutats. Arbetet ska göras i samverkan med en organisation som idag arbetar med
frågan. Även äldre Botkyrkabors utsatthet i hederskontexten ska adresseras.
6:7) Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram och initiera ett systematiskt arbete för
att utveckla ett samarbete med det lokala näringslivet kring Agenda 2030. Framtidens
hållbarhetsutmaningar kräver att hela samhället sluter upp och bidrar. Botkyrkas företag har
en viktig roll i att klara en omställning till ett hållbart klimat och samhälle. Därför behöver
kommunen hitta sätt att underlätta och facilitera detta.
6:8) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur promenadmöjligheterna
runt Tullingesjön kan förbättras i linje med Tullingepartiets motionsförslag om en
bättre gångväg till Hamringe.
6:9) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skapa bättre och mer effektiva
parkeringslösningar på samtliga av kommunens parkeringsplatser; såväl
infartsparkeringar som personalparkeringar och besöksparkeringar vid till exempel
idrottsanläggningar.
6:10) Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för nödvatten för
landsbygden i kommunen.
6:11) Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att under 2021 påbörja omförhandling av
hyresavtal med kommunala bolag och andra externa hyresgäster utifrån när nuvarande avtal
löper ut och införa marknadshyror. Det gäller inte föreningar och andra hyresgäster med
bidrag från kultur- och fritidsnämnden. I uppdraget ingår också att utreda om de fastigheter
som hyrs ut till externa hyresgäster fortsättningsvis ska ägas av kommunen.
6:12) Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda
inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt
ta fram förslag till sådana hyror.
6:13) För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den
kommunala organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på
enhetsnivå från och med 2022.
6:14) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till en riktlinje för
hantering av fyllnadsmassor.
6:15) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda hur Malmsjön kan göras
badbar.
7. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2021 med
flerårsplan 2022 – 2024 som innehåller måldokument, drift- och investeringsplan, låneoch borgensramar samt uppdrag.
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8. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att besluta om
specifika investeringsprojekt inom Dialogkommissionens årliga investeringsram.
9. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen rätten att under 2021
disponera maximalt 75 miljoner kronor ur avsatta medel för pensionsändamål.
10. Kommunfullmäktige fastställer Botkyrka kommuns prioriteringsmodell för investeringar
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera ”Riktlinje för investeringar” med
prioriteringsmodellens innehåll.
11

Bostäder som utvecklar och värnar områdens karaktär
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utredas hur 1000 nya lägenheter ska
kunna byggas i Hamra grustag.

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 samt upprätta en plan för hur olika områden i kommunen ska kunna
behålla sin karaktär och särart.

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

Tullinge station
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en konkret och genomförbar plan för hur
Botkyrka kommun ska kunna komma i mål med regionens arbete att förnya Tullinge
station inklusive en ny uppgång till stationen.

19

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.

20

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att påbörja en gradvis
nedtrappning av utbetalningarna av skattemedel till Subtopia och Mångkulturellt
Centrum.
5

21

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att i
kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud och/eller tillståndsplikt
mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i kommunen.

22

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att inom ramen för UNO minska
kostnaden för den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.

Anders Thorén (TUP)
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