Förslag till beslut
Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 20 kronor och 15 öre.
2. Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, teknik och fastighetsnämnden
och utbildningsnämnden tilläggsbudget till följande investeringsprojekt:

Projekt
Nr
6030
6306
6466
6055

Investeringsprojekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Cykelparkering kollektivtrafiklägen
Cykelgarage i Tullinge
Vallmoparken torget
Dagvattenparker Norra Botkyrka

6231
6070
6069
6241
6068

Teknik- och fastighetsnämnden
Skyddsrum under Björkhagaskolan
Förskolan Anemonen
Förskola Ametisten
Nya skola Hallunda
Kvarnhagsskolan om och tillbyggnation

-300
-2200
-2400
-16 400
-1200

Utbildningsnämnden
Björkhaga skola, inventarier
Summa

-56
-26 344

6097

TB (tkr)
-624
-1000
-1500
-630

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 inom en total låneram på 6
454,5 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.
2.
3.
4.
5.
6.

AB Botkyrkabyggen; 3 120 miljoner kronor.
Söderenergi AB; 585 miljoner kronor.
Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.
Botkyrka Stadsnät AB; 280 miljoner kronor.
Södertörns Energi AB; 454,5 miljoner kronor.
Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning till
kommunens bolag); 2 000 miljoner kronor.
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4. Kommunfullmäktige fastställer följande borgensramar:
1) Söderenergi AB; 256 miljoner kronor.
2) Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab); 432 miljoner kronor.
3) Södertörns Fjärrvärme AB; 46 miljoner kronor.
4) SRV återvinning AB; 35 miljoner kronor.
5) Bostadsrättsföreningar; 22 miljoner kronor
6) Ideella föreningar; 40 miljoner kronor.
5. Mål och mått
5:1) Kommunfullmäktige beslutar att, utifrån tidigare beslut i Förutsättningar för
nämndernas arbete med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025,
ändra på tilldelning av utvecklingsmål till några nämnder. Berörda nämnder får i uppdrag att
göra förändringarna i respektive nämnds Mål och internbudget 2022.
a) För kommunstyrelsen utgår tilldelning av utvecklingsmål 3:3 Botkyrka har ett aktivt
miljö- och klimatarbete.
b) För vård- och omsorgsnämnden utgår utvecklingsmålen 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i
Botkyrkas utveckling,1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som
organisation, 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga, 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen
samt 3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete.
c) För socialnämnden utgår utvecklingsmålen 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen och 3:1
Fler och mer varierande bostäder inom och mellan våra stadsdelar.
d) För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden utgår utvecklingsmål 2:3
Botkyrkaborna trivs i kommunen.
e) Socialnämnden tilldelas utvecklingsmål 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder
till fler Botkyrkabor i arbete.
f) Samtliga nämnder tilldelas utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är
klimatneutral år 2025.
5:2) Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden
under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025, ska
använda följande mått ”Nämndens matavfall (kg) minskar med 16,5 kg årligen” samt
”Klimatavtryck vid inköp av livsmedel (CO2/kg) minskar”.
5:3) Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden samt
teknik- och fastighetsnämnden under utvecklingsmål 4:4 Kommunen som organisation är
klimatneutral år 2025, ska använda måttet ”Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel)
minskar”.
5:4) 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”.
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5:5) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och utbildningsnämnden ska använda måttet
”Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar”, under valfritt utvecklingsmål.
6. Uppdrag
6:1) Effektiviseringar
I nämndernas budgetramar för perioden 2023 – 2025 ingår årliga krav på att nämnderna
planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år.
Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad
budgetram hålls.
Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan
2024 - 2026 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas
av nämnden.
6:2) Leader Sörmlandskusten
Kommunstyrelsen får i uppdrag att bidra till landsbygdsutveckling inom Leader
Sörmlandskusten. Syftet med uppdraget är att Botkyrka kommun ska bli en aktiv aktör inom
det pågående samarbetet. Ett led i detta är att identifiera, utforma och ansöka om lokala
utvecklingsprojekt som syftar till att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig
verksamhet och nya företag.
6:3) Äldrevänlig kommun
Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 2007 en guide för ett globalt utvecklingsarbete
kallat ”age-friendly cities and communities” med en modell för att göra kommuner mer
äldrevänliga. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Botkyrka kan bli involverad i
WHO:s arbete. Uppdraget omfattar att förbereda för att Botkyrka ska ingå i WHO:s nätverk
äldrevänliga städer och kommuner och beskriva vilket som är det bästa förfarandet för att:
1) Bli medlemmar i nätverket äldrevänliga städer och kommuner.
2) Genomföra en kartläggning av behov tillsammans med seniorer i Botkyrka.
3) Ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur Botkyrka kan bli en mer äldrevänlig
kommun.
I uppdraget ingår också att ta fram en ekonomisk kalkyl för deltagandet och genomförandet.
En politisk styrgrupp ska utses att följa uppdraget.
6:4) Antidemokratiska föreningar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån riktlinjerna för arbetet mot våldsbejakande
extremism ta reda på huruvida det finns aktiva våldsbejakande eller antidemokratiska
organisationer i Botkyrka. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med berörda
nationella myndigheter. Syftet med uppdraget är att säkerställa att kommunen inte via
föreningsbidrag eller liknande bidrar till finansiering av våldsbejakande extremism eller
antidemokratiska verksamheter.
6:5) Verktyg att mäta koldioxidutsläppen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett verktyg för att mäta och visualisera
kommunens utsläpp. Syftet är att underlätta för kommunen att följa utvecklingen av
kommunens utsläpp samt att visualisera hur olika åtgärder kan påverka kommunens
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klimatpåverkan.
6:6) Bostadslots
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur en bostadslots för seniorer kan
inrättas med utgångspunkt från kommunens nya Bostadsgaranti 70+. Lotsens uppgift ska
vara att ge service och vara seniorer behjälpliga i bostadsfrågor samt orientera sig i vilka
alternativ som finns och ge stöd i enlighet med rapporten Bostadsgaranti 70+.
6:7) Skolskjuts
Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att ge skolskjuts till alla elever
som är berättigade till skolskjuts till närmaste skola även om de väljer en annan skola. I
uppdraget ingår även att ta fram en kostnadskalkyl.
6:8) Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och
berörda nämnder att under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom
avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda
myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger
Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.
6:9) Fältbussen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska under 2022 utforma och driva ett pilotprojekt för att
erbjuda Fältbussens verksamhet till fler målgrupper. Uppdraget ska genomföras i nära
samarbete med andra berörda nämnder. Syftet med pilotprojektet är att ta fram och testa en
modell för Fältbussen att rikta sig till fler målgrupper, samtidigt som den goda
måluppfyllelsen avseende kommunens femteklassare bibehålls.
6:10) Kommunhus med ny fullmäktigesal Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att
göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ombyggnation av befintligt
kommunhus. Förstudien ska visa vilka åtgärder som behöver göras på fastigheten både utoch invändigt för att förlänga livslängden med 30 - 50 år. Förstudien ska även visa förslag
på en utbyggd entré samt en kommunfullmäktigesal i kommunhuset.
6:11) Badhus i Storvreten/ Tumba Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och
investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/ Tumba. I förstudieuppdraget ingår även
att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.
6:12) Unga i Jobb
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla den
satsning som tidigare gjorts på jobb för ungdomar och göra ytterligare satsningar inom
budgeten för området.
7. Kommunfullmäktige fastställer en investeringsram som innebär att kommunens
investeringsutgifter i genomsnitt ska uppgå till 800 miljoner kronor per år och max till 3,2
miljarder kronor under en 4-årsperiod. I bedömning av om investeringsutgifterna ryms inom
beslutad ram ska hänsyn tas till bedömd upparbetningsgrad. För perioden 2022 - 2025
bedöms upparbetningsgraden uppgå till 60 procent.
8. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2022 med
flerårsplan 2023 – 2025 som innehåller måldokument, drift- och investeringsplan, låneoch borgensramar samt uppdrag till nämnder.
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9. Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att under 2022 avveckla
Dialogkommissionen.
10. Bostäder som utvecklar och värnar områdens karaktär
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur 1000 nya lägenheter ska
kunna byggas i Hamra grustag.
11. Kommundelsnämnder
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2022 utreda införandet
av kommundelsnämnder (med valproportionelig sammansättning) med start 1/1 2023
12. Simhall
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för en simhall i
Tullinge.
13. Äldreboende
Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att projektera ett nytt äldreboende i
Tullinge.
14. 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.
15. Kommunens kärnuppgifter
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att minska stödet till
verksamheter utanför ramen för kommunens kärnuppgifter.
16. Tullinge station
Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en åtgärdsvalsstudie för 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.
17. Förbifart Tullinge
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda om förbifarten verkligen kommer
att byggas. Väntan på besked i denna fråga stoppar idag planerna på utveckling av
Tullinge centrum.
18. Tullinge centrum
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inleda en förhandling med Trafikverket
för att påbörja en miljöprioriterad genomfart av Huddingevägen genom Tullinge
centrum enligt Tullingepartiets motion:
”Utveckla Tullinge centrum” 2014-02-20”
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. Bättre parkeringslösningar
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skapa bättre och mer effektiva
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parkeringslösningar på samtliga av kommunens parkeringsplatser; såväl
infartsparkeringar som personalparkeringar och besöksparkeringar vid till exempel
idrottsanläggningar.
21. Parkeringslösningar i Riksten
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för
boendeparkering samt besöksparkering i Riksten så att det täcker dagens och framtida
behov.
22. Gångväg runt Tullingesjön
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att stoppa
genomfartstrafik vid Tullinge Strand under April-September samt möjligheterna att
anlägga en naturstig på västra sidan av sjön (motsvarande de stigar som finns på
Sörmlandsleden)
23. Badplats vid Tullingesjön
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en
badbrygga vid Maden enligt förslaget i Tullingepartiets motion.
24. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att genomföra en halvering av
utbetalningarna av skattemedel till Subtopia och Mångkulturellt Centrum.
25. 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.
26. 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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