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Kommunfullmäktige fastställer Folkpartiets förslag till flerårsplan för perioden 2015-2018. 

Inledning  
Folkpartiet gör skillnad om vi får vara med och styra. På många områden är vi överens med 

majoriteten i prioriteringarna men på en del områden har vi andra förslag som skulle innebära, 

om de genomförs, att livet och vardagen skulle bli bättre i Botkyrka.  

 

Följer man Botkyrka i medier är det lätt att få bilden av Botkyrka som en framåt kommun som 

är häftig, nytänkande och spännande. Vi kan läsa, höra och se att Botkyrka ska ha vertikala 

växthus, nycirkus, filmproduktion och nya idéhus. Detta låter imponerade på folk utanför 

kommunen. Vad mycket kul det händer i Botkyrka, kan de som inte bor i Botkyrka tro. 

Och visst låter allt detta kul, men för oss som bor och verkar i Botkyrka är det mindre kul. För 

allt detta ska betalas och det får kommunens skattebetalare stå för. Kommunens 

årsredovisning för år 2013, som det fattades beslut om i fullmäktige i april, kan ge sken av att 

vi har råd med allt detta i Botkyrka. Ett överskott på 193,8 miljoner kronor är inte så illa. Men 

då ska man ha i minnet att till en del beror detta på engångseffekter m.m.  Med tanke på detta 

så borde flerårsplanen för de kommande åren vara inriktat på att skapa en buffert i 

kommunens finanser. Det kan ske genom effektiviseringar men också med och med 

satsningar på strategiska områden som genererar mer intäkter till kommunen. 

Folkpartiets mål för Botkyrka 

Demokrati 
Grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet är demokrati. För Folkpartiet är 

det viktigt att alla medborgare känner att de kan vara med att påverka i kommunen men 

särskilt viktigt är vi rustar de med faktiska kunskaper om hur man gör det. I Botkyrka 

kommun har man under det senaste årtiondet satsat mycket på demokratiutvecklingen genom 

att inrätta en rad olika organ och driva en mängd projekt. Resultaten av detta arbete har visat 

ytterst små resultat. Allt för många medborgare känner sig uteslutna trots insatserna. Därför 

anser vi att dessa ansträngningar måste utvärderas av en oberoende aktör. Vidare bör det vara 

lätt att finna information om kommunala beslut och verksamhet på hemsidan. Det är inte alltid 

mängden åtgärder som är det bästa utan att dessa innehåller kvalitet. 

 

För oss är det viktigt och självklart att alla ska känna sig delaktiga och sedda i det 

demokratiska arbetet. Ett Botkyrka som präglas av jämställdhet mellan könen och där ingen 

diskrimineras pga. av etnicitet, religion eller sexuell läggning är självklarheter för oss. 

Jobben 
Framtidens arbetsmarknad är betydligt mer flexibel och rörlig än gårdagens. Jobb måste 

skapas inom alla branscher och sektorer. Det är helt avgörande för Botkyrkas framtid att 

skattekraften i kommunen ökar och att fler jobbar. Det är också viktigt att det går att göra 

boendekarriär, så att människor som etablerar sig på arbetsmarknaden, med jobb eller 

företagande, väljer att bo kvar i kommunen. 

  

Fler Botkyrkabor måste försörja sig på eget arbete eller företagande. Andelen 

förvärvsarbetande borde ligga på snittet för Stockholms län. Detsamma måste på sikt också 

gälla förvärvsinkomsten. Vi måste sätta in kraftfulla satsningar för att hjälpa ungdomar mellan 
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16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Detta måste också gälla för nyanlända 

flyktingar och invandrare. 

  

Dessvärre är arbetslöshetstalen högre i Botkyrka än i andra kommuner i Stockholms län. All 

kraft måste sättas in för att få ner arbetslösheten i Botkyrka. Alliansregeringens politik för fler 

i jobb och ett bättre företagsklimat är en bra hjälp på vägen. Etableringsreformen för de som 

lever i utanförskap är också ett bra verktyg, med folkpartisignum, för att flera ska kunna 

komma i arbete. Men många av invånarna har låg utbildning och därför behövs 

utbildningssatsningar som sker i former som fungerar för individerna, inte minst på 

bristyrkesutbildning. 

  

Den regionala kärnan Flemingsbergs betydelse för utvecklingen i Botkyrka kan inte nog 

understrykas. Här växer ett av Sveriges och norra Europas viktigaste centra för högre 

utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram.  

  

Antal företag i Botkyrka måste öka inom alla typer av näringar. Kommunen ska uppfattas som 

en lots och är ett stöd för företag som vill starta, växa eller etablera sig i Botkyrka. Det är 

utmärkt att näringslivsenheten i kommunen förstärkts.  

Folkpartiet prioriteringar inom jobbområdet 

Som vi nämnt är det utmärkt att kommunens näringslivsenhet förstärkts. Det gäller att denna 

förstärkning också syns i praktiska resultat. Något som kommunen behöver är mer mark som 

kan användas till företagsetableringar. Kraft måste sättas in så att mark planeras och att mark 

för detta ändamål tas fram. Handläggningstiderna för bygglov och andra tillstånd för den som 

vill starta ett företag i Botkyrka måste kortas. 

  

När det gäller den arbetsmarknadspolitik som kommunen ansvarar för har ambitiösa mål 

ställts upp, studie/jobb/praktikgaranti för de upp till 25 samt att varaktigt höja 

arbetsmarknadsdeltagandet bland främst kvinnor. 

  

Men de storstilade planerna och högtidstalen följs inte av att majoriteten prioriterar platser 

inom vuxenutbildningen, något som är avgörande för att människor med kort 

utbildningsbakgrund ska komma i jobb. Det behövs fler platser, och det behövs platser som är 

anpassade för människor med låg studiemotivation och kort studiebakgrund. 

Folkhögskoleplatser och lärlingsvux är områden där platser måste köpas. Den förstärkta 

vägledningen behövs för att detta ska fungera. 

  

Kommunfullmäktige har beslutat om ett jobbpaket som uppdrogs till A-vux att genomföra. 

Det är dock underfinansierat. Ett försök med resursjobb för människor som är beroende av 

försörjningsstöd har påbörjats. Det är därvid viktigt att man genomför detta med ett så bra 

urval av personer som möjligt, där ett ettårigt resursjobb verkligen skapar förutsättningar för 

en reguljär anställning eller att vederbörande går vidare till reguljär yrkesutbildning. Satsning 

på utvidgad sommarjobbsverksamhet är också bra.  

  

"Expansiva Botkyrka" växer ju framförallt genom utrikes flyttnetto, 1 282 (SCB) personer 

förra året. Detta innebär att såväl SFI som grundvux får ett ökat tryck, då dessa är 

rättighetsbaserade. Alla berättigade måste få sina platser. Därför måste vuxenutbildningen 

tillföras resurser så att yrkesvux och annan gymnasial vuxenutbildning istället inte helt 

utarmas på platser. Resultaten i SFI måste förbättras. Den utveckling av mer individuellt 

anpassa utbildningsformer som har påbörjats inom SFI måste förstärkas. 
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Detta sammantaget innebär att Folkpartiet tillför Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden ytterligare 5 miljoner årligen. 

Välfärd med kvalitet 
Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma 

välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, 

samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den 

samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. 

Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att 

fördelningen styrs solidariskt av behoven. 

 

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och 

samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att 

kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar  

 

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer, och att man får den hjälp man 

behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt 

ut. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott 

liv. 

Utbildning 

Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning 

– är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn 

och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de 

behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier. 

 

Folkpartiets anser att:   

- Skolan måste åter bli statlig. 

- En utbildad kock på varje skola. 

- Bygg flera nya grundskolor i Tullinge för att minska trängslen i de befintliga. På sikt behövs 

ett gymnasium till i Tullinge. 

- Obligatorisk sommarskola för elever i förberedelseklass/motsvarande 

- Ämnesundervisning på modersmål.  

- Fortbildning för lärare i digitalt lärande. 

- Omgående planera för ökat elevantal i samtliga skolformer. 

- En lönesatsning på alla lärargrupper inom samtliga skolformer måste göras. 

Äldreomsorg 

Folkpartiet prioriterar äldreomsorgen. Botkyrkas äldre måste få leva ett mer aktivt liv och får 

den vård och omsorg de behöver. Den ska vara utformad utifrån från behoven och respekterar 

den enskilde individen. 

Folkpartiets anser att:  

 Individen ska sättas i centrum. Äldre och funktionshindrade ska inte ses som ett kollektiv.  

 Alla ska få ”leva livet hela livet”.   

- Kompetensen ska höjas hos all personal genom utbildning. Det ska gälla såväl nyanställda 

som befintlig personal och också inkludera ledarskapsutbildning för dem som är/ska bli 

chefer. 
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- Det måste byggas fler äldreboenden i Botkyrka och snabbare. Tumba äldreboende bör 

läggas ner och ersättas med nya äldreboenden. Nya äldreboende måste också tillkomma i t ex 

Tullinge och Grödinge 

- Hemtjänsten ska utvecklas genom konkurrensutsättning. 

- Maten på våra äldreboenden måste förbättras. 

- Se över läkemedelsanvändningen bland de äldre. Var tredje medicin, som de som fyllt 80 år 

äter är, direkt olämpliga. 

- Det sociala livet för äldre och funktionshindrade måste utvecklas Inrätta ”Fritidsledare” på 

alla äldreboende som kan vara med och ge de äldre meningsfulla aktiviteter. 

- Seniorboende enligt t ex det s.k. Bovierakonceptet byggs. 

Socialomsorg  

Alla ska ha en lika stor chans till ett bra liv. Hjälp och stöd till dem som riskerar att hamna i 

ett utanförskap är en prioriterad fråga. 

Folkpartiet anser att: 

- Fler boendeplatser för utsatta människor ska skapas. Det finns ett starkt samband mellan 

hemlöshet och ekonomiskt utanförskap. Många av socialförvaltningens klienter behöver inte 

vård, behandling eller annat stöd för att klara eget boende. Vad de behöver är en bostad. Detta 

innebär att en satsning på bostäder för denna grupp inte bara skulle spara pengar för 

kommunen utan framför allt vara ett sätt att öka tryggheten och livskvaliten för en stor grupp 

människor varav många barnfamiljer. Vi anser att en av kommunens viktigaste utmaningar är 

att få till stånd ett samarbete mellan alla berörda förvaltningar som leder till verkliga lösningar 

dvs. fler bostäder för denna grupp. 

- De glömda barnen måste uppmärksammas och prioriteras.  Vi måste bli bättre på att 

upptäcka dessa barn och ge dem allt stöd som de behöver. Barnens behov måste sättas i 

centrum. Personal som arbetar med dessa barn måste få allt stöd de behöver. 

- Alternativ till kommunen ska också vara möjligt inom socialtjänsten. Allt måste inte göras i 

kommunal regi. Sociala företag måste ges möjlighet att delta i den sociala omsorgen.  

- De social föreningarna måste få utökade bidrag. Dessa föreningar fyller en viktig uppgift i 

det förebyggande arbetet och är ett viktigt komplement till socialtjänstens verksamhet.  

- Den höga personalomsättningen inom vissa delar av socialförvaltningen är bekymmersam 

och kan hävas genom en satsning på löner och karriärmöjligheter för erfarna socialsekreterare. 

Folkpartiets prioriteringar inom välfärden 

Folkpartiet satsar på kvaliteten i skolan och vi avsätter 7,5 miljoner kronor årligen till detta 

ändamål. Detta är viktigt för att Botkyrka ska få de allra bästa lärarna. Bra lärare ger 

motiverade elever som lämnar skolan med bra resultat. 

 

Den rent fysiska skolsituationen måste bli bättre. Det gäller speciellt i Tullinge där flera 

skolor är i behov av en rejäl upprustning. Det är också trångt i många skolor/förskolor. Det 

finns exempel på klasser i Tullinge med upp emot 40 elever. Folkpartiet anser att en 

upprustning av skolorna i Tullinge också måste komma i gång under flerårsplane perioden. En 

plan för hur detta ska genomföras måste tas fram 2015. Och även projektering måste 

genomföras under detta år. Vi avsätter 4 miljoner kronor till detta, som vi får fram genom att 

motsätta oss planerna på ett idéhus i Tullinge samt på försäljningar av mark och Botkyrka 

Stadsnät. År 2016 vill vi att startskottet för en bättre skolmiljö i Tullinge ska gå igång på 

allvar. 

 

Inom äldreomsorgen vill vi att flera nya äldreboende ska byggas. Inte minst för att ersätta 

Tumba äldreboende. Andra aktörer än kommunen måste få vara med och bygga/driva 
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äldreboenden. Vi vill också att kommunen upplåter mark åt någon som kan bygga 

bostadsrätter åt äldre i enlighet med det t ex. Bovieraprojektet. Folkpartiet vill anslå 7,5 

miljoner kronor mer än majoriteten årligen för att genomföra kvalitetsutvecklande åtgärder 

inom vård och omsorg. Dessutom avsätter vi 2 miljoner kronor i investeringsbudgeten för 

2015 för att projektera nya äldreboenden. 

 

Det är också viktigt att vi satsar på kompetensutveckling av personalen inom vård- och 

omsorg. Detta ska inom ramen av den kompetensfond som kommunen inrättat. 

En grön kommun 
Botkyrka är en förortskommun till Stockholm och består av både tätbebyggda områden som 

ren landsbygd. I kommunens handlingar talar man dock ofta om Botkyrka och dess olika 

områden som en stad vilket sänder ut fel signaler. 

Tullinge Trädgårdsstad är ett exempel på ett område med minimala trädgårdsytor. Riksten 

friluftstad är ett annat exempel. Benämningen ”friluftstad” leder tanken till en grön oas där 

man har sett till att förena stadens serviceutbud med en gles bebyggelse i en lugn omgivning. 

Verkligheten är att det är ovanligt trångt mellan husen och att område till vissa delar är utsatt 

för höga bullernivåer. Folkpartiet tycker inte att boende i ett friluftsområde ska utsättas för 

bullernivåer som i storstaden.   

För att förbättra vår stadsplanering är strategiska utvecklingsprogram för varje kommundel 

bra, men den måste baseras på en verklig dialog med medborgarna. Det duger inte att 

tjänstemän och främst politiker från majoriteten tar fram dessa utvecklingsprogram för att 

senare informera allmänheten på Dialogforum-möten. I detta skede är påverkansmöjligheterna 

mycket små. 

För Folkpartiets del vill vi här peka på några punkter som vi vill se som del i dessa lokala 

utvecklingsprogram. 

Vi vill vi pröva om inglasningen av Tullinge Centrum som ett jordnära mötesrum kan vara 

genomförbar – istället för att bygga ett Idéhus som inte behövs. 

För att skapa en bättre förbindelse mellan stadsdelarna i Norra Botkyrka och då i första hand 

mellan Hallunda och Alby respektive Fittja borde man planlägga en överdäckning. I 

diskussionerna om den nyantagna översiktsplanen har det dikuteras en sociodukt som skulle 

vara en sorts gångbro där även träd kan få plats.  

Vi tycker inte att detta räcker. Med en relativ måttlig breddning skulle det rymmas enklare 

affärslokaler utmed sidorna och här skulle det kännas naturligt att förflytta sig mellan 

stadsdelarna. På köpet erhålls det ett visst vindskydd och bullerdämpning mot trafiken under, 

samtidigt som denna trafik skyddas från föremål som kan kastas ned. 

När det gäller trafikleder så gäller det att ha ett mycket långt tidsperspektiv, Trafikverket har 

nu påbörjad en utredning för att förbättra vägförbindelsen mellan Årsta och Vårsta. Det vore 

mycket olyckligt om denna uppgraderade väg, med ett framtida än mycket högre trafikflöde, 

även i fortsättningen skulle ledas rakt igenom Tumba och Vårsta.  

Med den planerade Förbifarten Tullinge hade Trafikverket uppenbarligen redan från början 

målsättningen att dra en förbindelse rakt genom skogen ned mot Grödinge, tyvärr satte den 
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lokala politiken stopp för detta. Men för att få en långsiktig hållbar lösning borde denna 

vägdragning åter aktualiseras. Med detta skulle det bli en förlängd Huddingeväg som vid 

Botkyrka golfklubb i Grödinge möter Nynäsvägen 225, väg 225 kan sedan ledas söder om 

Malmsjön och vidare mot E4 i Södertälje. Med detta avlastas både Tumba och Vårsta från 

genomfartstrafiken. 

Det är inte heller i längden hållbart att all den trafiken från Tullingehållet mot Hågelbyleden 

ska behöver passera Tumbas trafikknutpunkt. Med en ny vägbro i höjd med Harbrostugan kan 

denna bro passera pendeltågens luftledning, ta mark vid Munkhättan och sedan vidare till 

Hågelbyleden. För att detta ska kunna förverkligas måste mark reserveras för att resa pelarna 

till denna bro. Bebyggelsen som ska uppföras i anslutningen måste även kunna klara bullret 

från trafiken på denna bro. 

Folkpartiet anser att målsättningar för ett ekologiskt hållbart Botkyrka är bra. Men denna 

målsättning går inte bara att uppfyllas genom visioner, insatserna måste vara baserad på 

kunskap och vara möjligt att realiseras. Målet ska vara att Botkyrka kommun ska bli 

fossilbränslefritt och klimatneutralt, vi ska minska miljöbelastningen och gynna den 

biologiska mångfalden.  

I detta sammanhang är det viktigt att de hus som byggs är energieffektiva. Men detta mål 

uppfylls redan idag genom energikrav i Boverkets Byggregler, som dessutom successivt 

skärps. Därmed behövs det inte några extra regler från kommunens sida. Dessa baseras 

dessutom ofta bara på idéer som i praktiken inte ger den låga energianvändning som man har 

tänkt sig. Däremot blir det dyrare och det tar längre tid tills allt är färdigt. I förlängningen kan 

det innebära att färre bostäder byggs. 

Förutom att bo i energieffektiva hus ska Botkyrkaborna ges förutsättningar att göra 

klimatsmarta val. Hållbara transporter är en viktig del i detta. Till detta hör även att det finns 

tillräckligt många infartsparkeringsplatser vid pendeltågsstationerna, vid 

tunnelbanestationerna och vid busshållplatser med stort upptagningsområde som t.ex. i 

Vårsta. Människor måste själva kunna bestämma om man vill ta bilen till pendeltåget, 

tunnelbanan och bussen, för att på hemvägen hämta barn och att handla. 

Folkpartiets anser att: 

- Allt som gör att hushållen blir miljövänligare och energieffektiva bör uppmuntras. 

Kommunen ska dock inte ta ställning för att en åtgärd skulle vara bättre än någon annan, det 

är resultatet för miljön som är viktig. 

- Ett nytt system för sopsortering som är hushållsnära har införts i vissa delar av kommunen. 

Detta tjänar både individen och miljön på och systemet bör införas generellt i kommunen. 

Återvinningsstationerna vara städat och avfallet ska hämtas i tid, även vid tider omkring 

storhelger.  

- Bostadsbyggandet i kommunen måste präglas av variation i upplåtelseform i alla 

kommundelar. Fler än Botkyrkabyggen måste få kunna bygga eller äga hyresrätter. De som 

vill kan bilda om sina hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter. 

- Bygg attraktiva bostäder, såväl hyresrätter som villor. Fler kan därmed förbättra sitt boende 

och samtidigt bo kvar i kommunen. Det kommer också fler att flytta till Botkyrka för att vi 

erbjuder en bra boendemiljö. 

- Det måste byggas mer. Målet om 500 nya bostäder årligen måste nås. 

- Planlägg en överdäckning av E4:an mellan Hallunda och Alby respektive Fittja. 
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- Bygg ytterligare en uppgång till Tullinge station.  

- Pröva inglasningen av Tullinge Centrum. 

Folkpartiets prioriteringar inom byggnation 

Miljöarbetet måste koncentreras till kärnområdena dvs. främst säkerställa att ett miljö- och 

hälsoskydd av yttersta kvalitet kan upprätthållas.  

 

Vid renoveringen av Botkyrkabyggens lägenheter är det viktigt både ur en miljö- och 

ekonomisk synvinkel att rimliga energibesparingsåtgärder är en del av renoveringen. Under 

tiden som miljonprogrammet renoveras kommer Botkyrkabyggen att vara både finansiellt och 

organisatoriskt belastat vilket gör att Botkyrka bör i första hand hitta andra intressenter för 

byggnation och förvaltning av hyresrätter i kommunen. 

 

Folkpartiet anser också att Botkyrkabyggen bör avyttra fler lägenheter – i första hand genom 

att låta de hyresgäster som vill ombilda till bostadsrätter göra det. Genom att Botkyrkabyggen 

avyttrar ytterligare lägenheter kommer bolagets finansiella situation bli bättre samt att fler 

aktörer skapar bättre konkurrens på bostadsmarknaden.  

 

Botkyrka kommun måste ständigt utvecklas och nya bostäder byggas. Delar av Aspberget 

samt de obebyggda områdena intill Tumba bruk kan lätt bebyggas. Kommunalt ägd mark vid 

dessa områden kan säljas till privata exploatörer. Marken ligger nära befintlig infrastruktur 

och kan därför enkelt förädlas. På så vis kan kommunen få in pengar till egna investeringar 

inom angelägna områden. Dessutom kan attraktiva bostäder byggas. Men också på andra håll 

i centrala lägen bör det byggas mer. Fler bostäder i Botkyrka är nödvändiga om vi ska säkra 

tillväxt och välfärd i kommunen också i framtiden. 

Kultur och kreativitet 
För Folkpartiet som ett liberalt parti är det viktigt med en kulturpolitik av högsta kvalitet. 

Kulturen ska också uppmuntra och stödja valfrihet. Majoriteten i Botkyrka lever inte upp till 

detta genom att man envisas med att säga att viss kultur t ex nycirkus och gatuteater är bättre 

än annan kultur. Det är långt ifrån deras paroll om att kultur främjar demokrati och 

delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling.  

 

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, 

interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar 

för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift. Här vill Folkpartiet 

tillägga att det är viktigt att alla föreningar likabehandlas. 

 

Kommunen måste stimulera till kreativitet och entreprenörskap. Det är utmärkt om många 

upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap. För oss är det dock viktigt 

att många ges chansen till detta och inte bara upplever det. Entreprenörskap är inte bara 

viktigt inom kultur utan också inom många andra områden som utbildning, näringsliv m.m.  

Folkpartiet anser att: 

- Fler Botkyrkabor ska ha möjlighet att vara kreativa och vara entreprenörer.  

-Att aktiviteter sprids jämt över kommunen. Exempelvis Tullinge har i flera år varit eftersatt 

när det gäller sommaraktiviteter jämfört med andra kommundelar.  

 Alla Botkyrkabor som vill, kan delta i föreningsliv, studiecirklar, besöka bibliotek och andra 

kulturarrangemang.  

- Botkyrkas kultur- och fritidsliv ska kännetecknas av kvalitet och mångfald 
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- Botkyrkas kulturliv är variationsrikt. Kommunens rika föreningsliv tas till vara och 

utnyttjas. Biblioteken är en grundbult för god kultur och måste vara av allra högsta klass. 

- Fritidslivet tar sikte på såväl elit- som bredd inom idrotten. Fritidsverksamheter som inte 

handlar om idrott måste får allt stöd och uppmuntran som går att uppbringas. Verksamheter 

riktade mot barn- och ungdomar kommer alltid i första hand. 

Folkpartiets prioriteringar inom kultur- och fritidsområdet 

Folkpartiet anser att mindre fokus bör läggas på saker som ”sätter kommunen på kartan” och 

mer på den viktiga verksamheten. En sådan verksamhet är t.ex. den öppna 

fritidsverksamheten.  

 

Vi anser också att besparingar kan göras inom kultur- och fritid. Bidragssystemet måste 

effektiviseras. Vuxna ska betala för sitt kultur- och fritidsliv, medan det på sikt bör införas en 

nolltaxa för barn och ungdomar. Därmed anser vi att nämnden kan spara 6 miljoner kronor 

årligen. 

En effektiv kommunal organisation  
Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt 

uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov. 

Kommunen ska koncentrera sin verksamhet mot kärnområdena och sträva efter att lägga ut 

verksamhet på entreprenad eller avyttra den, där så är möjligt.  

 

Kommunens ekonomi ska vara stabil och i ordning. Kommunen ska vara en föredömlig 

arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. 

Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt 

kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska satsa på 

att kompetensutveckla sin personal. Det är bra att det nu finns medel avsatta till det.  

 

Det är också viktigt att påpeka att de anställdas viktigaste uppgift är att ge invånarna i 

kommunen bästa möjliga service. Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten 

med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd 

och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras. 

 

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i 

allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen. 

 

Folkpartiet anser att:  

- Service mot invånarna och ett bra bemötande är det högsta målet för kommunens personal 

 Kommunens anställda ska erbjuds en bra arbetsmiljö och får chans att kompetensutvecklas. 

De anställda ska ha inflytande över sitt arbete 

 Åtgärder måste sättas in för att sjukfrånvaron för kommunens anställda ska fortsätta att ligga 

på en låg nivå 

- Anställningarna ska vara anpassade till dagens moderna flexibla arbetsmarknad så länge 

servicen till medborgarna upprätthålls med högsta kvalitet 

- Ett överskott i den kommunala ekonomin om 2 procent måste uppnås årligen 

- Högst 95 procent av skatteintäkterna ska gå till driften för att skapa utrymme för 

investeringar 

- Skatten måste på sikt sänkas till snittet i Stockholms län 

- Den kommunala upplåningen och kommunens skuldsättning måste minska 

- Internbankens roll måste klargöras och utredas 



 10 

Folkpartiets prioriteringar inom organisation och ekonomi 

Folkpartiet anser att effektiviseringsarbetet måste pågå ständigt i kommunen. Det är inget 

självändamål att ha en stor och personalintensiv organisation. Vi anser att man här kan spara 

mer än vad majoriteten föreslår.  

 

Folkpartiet anser att det kommunägda bolaget Botkyrka Stadsnät bör säljas. Det finns inget 

egenvärde i att kommunen äger ett eget bredbandsbolag. Bolaget kan lika gärna ägas av någon 

aktör på marknaden och de pengar som inbringas vid en försäljning kan användas till 

amorteringar eller egna investeringar inom kärnområdena. När bolaget grundades så sades det 

också att frågan om bolagets ägandeform skulle utredas när nätet byggts ut. 

Tabeller 

I nedanstående tabeller har vi endast alternativa förslag på driftsidan för år 2015 och 2016 

samt för år 2015 när det gäller investeringar. Men det innebär inte att vi accepterar 

majoritetens förslag när det gäller beräkningar för senare år utan vi anser att vi har full frihet 

att ha egna förslag när den tiden kommer. 

 

De första tabellerna visar våra satsningar eller besparingar jämfört med majoriteten. Där – är 

besparing jämfört med majoriteten och + satsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Folkpartiets politiska tabeller 

 

Driftssammandrag 

Mnkr FP 2015 FP 2016 

Kommunstyrelse -1,6 -1,6 

Exploateringsverksamhet 

(är egentligen intäkter) 

-8,7 -10,0 

   

   

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 

Teknisk Nämnd 0 0 

Miljö- och hälsoskyddsn. -0,3 -0,3 

   

Kultur- och fritidsnämnd -6,0 -6,0 

Arbetsmarknads- o vuxutb. +5 +5 

Utbildningsnämnd +7,5 +7,5 

   

Socialnämnd +0,3 +0,3 

Vård- och omsorgsnämnd +7,5 +7,5 

Revision 0 0 

   

Effektiviseringar -12,5 -15,0 

KS/KF förfogande 0 0 

Övrigt   

Summa totalt -8,8 -12,6 

 

Investeringssammandrag 

Mnkr FP2015 

  

Kommunstyrelsen -10 

Samhällsbyggnadsnämnd 0 

Teknisk nämnd 0 

  

Kultur- och fritidsnämnd 0 

Arbetsmarknads- o 

vuxenutbildningsnämnd 

0 

Utbildningsnämnd +4,0 

Socialnämnd +1,0 

Vård- och omsorgsnämnd +2,0 

  

Avsatt för särskilda ändamål 0 

  

Summa totalt -3 
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Botkyrka kommuns tabeller 

Resultaträkning             

 
  Utfall Budget 

FP-

Förslag 

FP-

Beräkn Beräkn Beräkn 

 Miljoner kronor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

               

 Nämndernas verksamhet -4 251,1 -4 395,3 -4 586,4 -4 756,0 -4 960,9 -5 163,9 

 Interna och gemensamma poster 410,5 283,5 322,9 325,9 330,9 340,9 

               

 Avskrivningar -214,2 -222,7 -237,0 -246,0 -255,0 -264,0 

               

 S:a verksamhetens nettokostn -4 054,8 -4 334,5 -4 500,5 -4 666,1 -4 885,0 -5 087,0 

               

 Skattenetto  4 236,2 4 339,8 4 531,9 4 724,9 4 941,5 5 150,9 

               

 Finansiella kostnader -228,1 -118,8 -73,5 -84,0 -94,0 -104,0 

 Finansiella intäkter 244,8 134,0 80,0 81,0 82,0 83,0 

               

 Res. efter skatt och finansnetto 198,1 20,5 37,9 55,8 44,5 42,9 

 Pensionskostnader från avsättn   22,5 25,0 26,0 29,4 32,3 

 Balanskravsresultat 198,1 43,0 62,9 71,8 73,9 75,2 

               

 Utrymme för investeringar 412,3 265,7 299,9 327,8 328,9 339,2 

 Utlagd ökning driftkostnader   -144,2 -200,2 -163,4 -202,0 -203,0 

 Resultat i % av skatteintäkter 4,7 0,5 0,6 0,9 0,9 0,8 

 Balanskravsresultat i % 4,7 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 

 Resultat = 2,5 procent 105,9 108,5 113,3 118,1 123,5 128,8   

        Skatteintäktsberäkning 
 

          

   Utfall Budget Förslag Beräkn Beräkn Beräkn 

 Miljoner kronor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

   

 

          
 Skatteintäkter 2 867,1 2 957,8 3 106,1 3 277,0 3 444,2 3 602,5 

 Slutavräkningar -19,0 -6,7 

 
  

 
  

 Inkomstutjämningsbidrag 939,5 964,0 1 030,4 1 095,5 1 161,9 1 231,8 

 Kostnadsutjämning 211,6 166,9 177,4 185,3 193,6 201,7 

 Befolkningsförändringar 30,3 10,6 13,9 13,4 13,1 12,7 

 Införandebidrag 

 

58,5 25,0 0,0     

 Strukturbidrag 

 

9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 

 Regleringsbidrag/ avgift 39,2 19,0 8,1 -17,9 -43,7 -70,8 

 Utjämning LSS 46,2 39,5 34,4 34,9 35,5 36,0 

 Kostnadsutjämning, volym 

 

          

 Fastighetsavgift 121,3 121,1 127,4 127,4 127,4 127,4 

 Summa 4 236,2 4 339,8 4 531,9 4 724,9 4 941,5 5 150,9 

 Ökning per år     192,1 193,0 216,6 209,4 
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Driftsammandrag    
          Ram 2015 FP    FP   

 
Miljoner kronor 

Budget Löner/ Verksamh 
förändr 

Effektivi-
sering 

Summa   

 2014 priser 2015   

 Kommunstyrelsen -271,9 -7,4 -0,4 2,1 -277,6   

 Exploateringsverksamhet 10,0               8,7    18,7   

 Samhällsbyggnadsnämnd -143,8 -3,4 -1,0 0,4 -147,8   

 Teknisk nämnd -0,5     0,0 -0,5   

 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -10,7 -0,3 -0,4 0,0 -11,4   

 
Kultur- och fritidsnämnd -206,3 -4,3 -1,7 3,6 

-209,7   

 Arbetsmarknads- och 
-208,3 -6,2 -12,8 0,7 -226,6   

 vuxenutbildningsnämnd     

 Utbildningsnämnd -2127,6 -68,6 -43,5 3,3 -2 236,4   

 Socialnämnd -518,8 -14,7 -4,6 1,6 -536,5   

 Vård- och omsorgsnämnd -900,7 -28,3 -22,1 2,8 -948,3   

 Revision -3,7 -0,1 -0,1 0,0 -3,9   

 Volymreserv -5,0   -5,0   -10,0   

 Effektiviseringar 9,7       22,4   

 KS/KF förfogande -9,9       -9,9   

 Särskilda ändamål -7,7 3,9 -5,0   -8,8   

 Summa totalt -4395,3 -119,4 -90,9 10,0 -4 586,4 
   

Investeringssammandrag 
    

   Budget 

FP-

Förslag Förslag Förslag Förslag 

Miljoner kronor 2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsen -16,7 -36,3 -40,8 -23,8 -23,8 

Samhällsbyggnadsnämnd -28,9 -35,0 -34,5 -30,0 -28,0 

Teknisk nämnd -92,0 -105,0 -101,5 -71,5 -57,0 

Kultur- och fritidsnämnd -6,0 -101,8 -19,1 -1,8 -1,8 

Arbetsmarknads- och 

vuxentutbild- 

ningsnämnd -2,5 -5,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Utbildningsnämnd -167,5 -504,0 -104,0 -38,0 -35,0 

Socialnämnd -11,0 -5,0 -28,0 -3,0 -15,0 

Vård- och omsorgsnämnd -4,0 -52,2 -44,0 -142,2 -4,2 

Avsatt för särskilda ändamål -30,0 -10,0 -70,0 -50,0 -50,0 

Upprustning av skolor och 

förskolor   -100,0 -100,0 -150,0 -150,0 

Summa totalt -358,6 -954,3 -543,9 -512,3 -366,8 
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Interna poster mm           

   Utfall Budget Förslag Beräkn Beräkn Beräkn 

Miljoner kronor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kapitaltjänst 358,8 321,4 347,0 362,0 377,0 392,0 

Pensionsutbetalningar -71,5 -72,0 -75,0 -79,0 -84,0 -89,0 

Fastighetsskatt -0,8 -1,8 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

Försäkringar -6,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 

Täckning av hyror             

Internt försäkringssystem             

Ersättning, fastighet   2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Översk arbetsgiv avg 168,1 148,0 158,0 161,0 164,0 167,0 

Återbetalning från AFA mm 58,2           

Semsterlöneskuld 13,0           

Timlöner mm  1,1           

Övriga finansiella poster -0,2           

Försäkringsers             

Pensionskostnad -122,7 -127,5 -123,0 -132,0 -138,0 -141,0 

Schablonbidrag 18,9 16,0 18,0 16,0 14,0 14,0 

Summa 416,4 283,5 322,9 325,9 330,9 340,9 

 

Finansiella poster             

  Utfall Budget Förslag Beräkn Beräkn Beräkn 

Miljoner kronor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Finansiella kostnader             

Räntor lån -200,1 -121,8 -72,5 -79,0 -87,0 -96,0 

Avgår ränta under byggtid 16,2 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Räntor pensionskuld -9,2 -7,0 -12,0 -16,0 -18,0 -19,0 

Uppräkning pensionsskuld -33,0           

Realiserad kursförlust -1,3           

Orealiserad kursförlust -0,4           

Nedskrivning av aktier             

Bankavgifter -0,3           

Summa finansiella kostn -228,1 -118,8 -73,5 -84,0 -94,0 -104,0 

              

Finansiella intäkter             

Aktieutdeln, egna bolag 6,0 11,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Borgensavgifter 18,1 16,0 14,0 15,0 16,0 17,0 

Återbet, fondavgifter             

Realiserad kursvinst 22,8           

Återförd nedskr, plac medel 3,8           

Fondutdeln, placerade medel 6,2           

Ränteintäkter 187,9 107,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Summa finansiella intäkter 244,8 134,0 80,0 81,0 82,0 83,0 

              

Finansnetto 16,7 15,2 6,5 -3,0 -12,0 -21,0 
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