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Hemställan
Moderaternas förslag till Mål och budget 2018-2020

Inriktning och mål
1.
Inriktning och mål fastställs i enlighet med Moderata Samlingspartiets förslag
till Mål och budget 2018-2020.
Budget
2.
Utdebitering av allmän kommunalskatt 2018 fastställs till 20,15 per skattekrona
(oförändrad).
3.

Resultat- och balansbudget för 2018-2020 godkänns i enlighet med Moderata
Samlingspartiets förslag (bilaga 1-2).

4.

Finansieringsbudget 2018-2020 godkänns i enlighet med Moderata
Samlingspartiets förslag (bilaga 3).

5.

Investeringsbudget för 2018-2020 godkänns i enlighet med Moderata
Samlingspartiets förslag (bilaga 5).

6.

Exploateringsbudget för 2018-2020 godkänns (bilaga 6 a-b).

7.

Generella- och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns (bilaga 7)

8.

Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns (bilaga 8).

9.

Styrmodellen för Södertälje kommun godkänns (bilaga 9).

10.

Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning
av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i
bilaga 1:2.

Taxor och ersättningar
11.
Taxor och avgifter 2018 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 11. Vi
förordar generellt mer sparvänliga taxor, lägre fasta och högre rörliga avgifter,
i enlighet med Alliansens hemställan.
12.

Habiliteringsersättning (”lön” till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till
6,00 kronor/timme (oförändrad).
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Låne- och borgensram för kommunkoncernen
Kommunen får, vid varje tidpunkt under 2018, ha utstående lån-och borgen till ett
nominellt värde av högst 13 900 mkr.
13. Låne- och borgensram 2018 - kommunkoncernen (mkr)
SKF-koncernen
varav verksamhetslokaler
varav bostadsbolagen
varav övriga SKF-koncernen

11 900
5 000
3 100
3 800

Syvab
Söderenergi AB
Täljehallen AB
övrig kommunal borgen

147
1 218
31
9

Summa beviljade ramar

13 305

Investeringsram för kommunkoncernen
14. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr
Totala investeringsramen för
kommunen och dess bolag

Kommunen
Telge AB
Telge Bostäder
Telge Fastigheter, kommersiella
Telge Fastigheter,
verksamhetslokaler
Telge Hovsjö
Telge Nät
Telge Återvinning
Södertälje Hamn
Tom Tits
Total Investeringsram

2018

2019

2020

215,2
1,7
364,0
36,0
573,0

150,7
1,8
544,2
5,4
445,0

158,1
1,9
598,0
5,7
175,0

29,9
375,7
23,0
39,5
6
1 664

32,3
437,2
15,8
19,8
6,3
1 658,8

34,8
405,6
19,5
50,8
6,7
1 456,1

Övrigt
15. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget 2018-2020
godkänns, där de inte avviker från Moderata Samlingspartiets förslag till Mål och
budget 2018-2020.
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INLEDNING
Moderaterna har alltid känt ett stort ansvar för ekonomin i kommun. Vi har som mål
att komma med långsiktiga förslag och lösningar som gynnar södertäljeborna.
Moderaternas budget bygger på en ansvarsfull ekonomi, nytänkande när det gäller
nämndorganisationen och en stor omtanke när det gäller tryggheten i vår kommun.
Att få ett arbete, att kunna försörja sig själv, är viktiga hörnstenar i moderat politik.
För att vara anställningsbar behövs en bra grund att stå på, d.v.s. skolan. Sedan är
näringslivet en viktig kugge i hjulet, där arbetstillfällen skapas. För att få ut maximal
kraft för arbetstagarens skull föreslår vi en ny Näringslivsnämnd. Där kan vi med
största säkerhet hitta synergieffekter.
Äldreomsorgsnämnden och Omsorgsnämnden föreslår vi under samma hatt.
Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden delar redan idag kontor men har
två politiska nämnder. Då många av frågorna rör båda nämnderna föreslår vi att de
slås ihop till en nämnd.
Vi vill satsa på våra ungdomar och möjligheten till en mötesplats i centrum.
Tryggheten i vår kommun är väldigt viktig. Vi nås dagligen av händelser både
utomlands och här i Sverige. Det kan röra sig om rena terrordåd men också om
trakasserier, båda gällande kvinnor och män. Vi tycker att det är mycket viktigt att vi
är medveten om vår kommuns sårbarhet. Även lokalt vill vi satsa på
trygghetskameror, klippa buskar och träd och en god, fungerande belysning. Vi vill
också satsa på arbetet med att förebygga psykisk ohälsa, något som är särskilt viktigt
i ungdomsgruppen.
För oss är skolan en av de viktigaste frågorna. Vi vill att valfriheten ska ges till alla
elever. För att kunna utnyttja den fullt ut vill vi ge alla elever busskort, om kraven
uppfylls.
En viktig fråga som vi saknar i majoritetens förslag är pengar avsatt till det garage i
Spinnrocken som vi kom överens om i vår överenskommelse 2016. Allianspartierna
har avsatt 75 mkr 2018 och lika mycket 2019. Det är oerhört viktigt att vi löser frågan
med parkeringar för bilar och framkomligheten.

Marita Lärnestad
Gruppledare

3

VI TAR ANSVAR FÖR DEN POLITISKA ORGANISATIONEN
En politisk ledning ska alltid arbeta för en effektiv organisation. Vårt mål är därför att
införa en ny politisk organisation. Härigenom frigörs skattemedel till att stärka
kärnverksamheterna, såsom förskola, skola, vård och omsorg för äldre och
funktionsnedsatta.
Nämndorganisationen effektiviseras genom sammanslagning av nämnder,
Hållbarhetsutskottet och Demokratiberedningen läggs ned, samtidigt som hög kvalitet
garanteras till kommuninvånarna. Den nya nämndorganisationen ska träda i kraft
maj 2018.
Moderaterna vill:







Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden slås samman till en ny
nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden.
Omsorgsnämnden och Äldreomsorgsnämnden slås samman till en ny nämnd
– Omsorgsnämnden.
Socialnämnden kvarstår utan förändring.
En Näringslivsnämnd inrättas för ökat fokus på att få fler människor i arbete
och på näringslivsfrågor. För en bättre samverkan med näringslivet och för ett
bättre företagsklimat.
Hållbarhetsutskottet läggs ned. Hållbarhetsfrågorna prioriteras på en högre
nivå med en ny nämnd – Miljö- och hållbarhetsnämnden. Socialnämnden
övertar det brottsförebyggande arbetet.
Demokratiberedningen läggs ned. Det är alla nämnders ansvar att driva
demokratiarbetet framåt.
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EN SKOLA FÖR KUNSKAP
Våra ledord för skolan är kunskap, valfrihet och en mångfald av aktörer. Södertäljes
elever ska få bästa tänkbara start i livet.
Skolorna i Södertälje ska ha tydliga profiler, inspirera till kunskapstörst och ge
förutsättningar för alla elever att utvecklas och nå kunskapsmålen. En skola med
ordning och reda, där ömsesidig respekt råder.

Ledarskap vägen till framgång
Nyckeln till framgång och högre måluppfyllelse är rektorns ledarskap och insatser i
skolan för att höja kvaliteten, kompetenta och engagerade lärare och deras
ledarskap i klassrummet som inspirerar eleverna
Pedagogiken är central för att nå framgång i att allt fler ska gå ut skolan med
godkända betyg och som lägst gymnasiebehörighet. All verksamhet ska baseras på
forsknings- och evidensbaserade metoder för högre kvalitet, kunskap och
kompetens.

Behörig personal
Lärarna är vår viktigaste resurs för att eleverna ska nå bra resultat i skolan.
Det förutsätter behöriga lärare som ges möjlighet till regelbunden
kompetensutveckling, men också fortbildning för de som inte har behörighet.
Vi tror på tvålärarsystemet, varav minst en ska vara en lärare med behörighet. Dock
kan en av dem vara en fritidsledare eller socialpedagog. Det bidrar till bättre
förutsättningar för eleverna att uppnå målen och ökad studiero.

Studiero och trygghet är avgörande
Skolorna ska erbjuda barn och ungdomar en trygg miljö och studiero samt en god
arbetsmiljö för personalen i skolan. Att visa hänsyn och respekt mot varandra och att
ta ansvar för sina studier har stor betydelse för skolgången.
Mobbning, kränkningar, trakasserier och hot är aldrig tillåtet. Det är oacceptabelt var
det än sker. Det är viktigt att information ges vart barn och ungdomar ska vända sig
för att få hjälp om de känner sig utsatta. Personalen har en betydande roll i det
arbetet.
Satsningar inom skolan och samarbeten med ideella organisationer mot mobbning
ska tillämpas för att få bukt med en otrygg skolmiljö. Skolorna ska även ha möjlighet
att som sista utväg flytta på mobbaren så att den utsatta eleven inte tvingas byta
skola.

Förstärk elevhälsan
Elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag, exempelvis gällande
trygghet, arbetsro och särskilt stöd. Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att
alla elever får tillgång till elevhälsa. Psykisk ohälsa har ökat kraftigt bland barn och
unga det senaste decenniet. Här har skolan en viktig roll att genom lärare, kuratorer,
skolsköterskor och skolpsykologer uppmärksamma elever som inte mår bra och
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behöver hjälp. Hälsotillståndet för den enskilda eleven har stor betydelse för
skolarbetet. För att möta behovet av fler utredningar, mer kurativt stöd, ökad studiero
och nya metoder för arbetet med psykisk ohälsa förstärker vi Resurscentrum.

Handlingsplan för eventuella extrema händelser i skolan och översyn av
skolbyggnader
I vår omvärld har det inträffat extrema händelser på skolor med våldsinslag, så även i
Sverige. Elever ska vara trygga i skolan. Det behövs en specifik plan för hur
personalen på skolorna ska hantera liknande händelser om det skulle inträffa i
Södertälje. Personalen ska vara förberedd och veta vilka rutiner som ska vidtas och
dessutom få möjlighet att öva. Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för extrema händelser i skolan.
En översyn av skolbyggnadernas utformning ska genomföras utifrån ett
trygghetsperspektiv. Det kan exempelvis innebära att identifiera antal entréer,
kontrollera om det finns en tydlig reception och en översyn av hur obehöriga hindras
att fritt passera in i skolan, det vill säga att identifiera olika faktorer som kan påverka
tryggheten negativt i skolan. Översynen ska leda till förslag för att höja säkerheten
som ska återrapporteras till Utbildningsnämnden.

Valfrihet, en mångfald av aktörer och aktivt val av skola ska underlättas
Vi står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet som skapar valfrihet för
våra invånare. Skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den skola och
undervisningsform som passar henne eller honom bäst. Alla skolor ska vara bra
skolor och hålla en hög kvalitet.
Många av Södertäljes skolor präglas av segregation och frånval snarare än positiv
konkurrens. Skollagen säger att en elev ska placeras i den skola vårdnadshavarna
önskar, i mån av plats. Södertälje kommun har från och med läsåret 2017/18 infört
aktivt val av skola. Erfarenheter från andra kommuner, där alla vårdnadshavare
måste göra ett aktivt val, är mycket goda. I kombination med att alla skolor
presenterar en attraktiv verksamhetsidé/profil skapar detta en positiv tillvalseffekt i
Södertälje. För att ytterligare stärka valfriheten bör busskort erbjudas om
avståndskravet uppfylls.



Erbjud alla som står i begrepp att välja F/åk 1 en katalog med information om
samtliga skolor, inklusive friskolor, samt presentation av verksamhetsidé och
nyckeltal.
Erbjud varje elev busskort om avståndskravet till den valda grundskolan uppfylls.

Åtgärder för ungdomar som inte går i gymnasiet
Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har påbörjat eller hoppat
av gymnasiet. Det innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vad
ungdomarna gör samt erbjuda åtgärder och skolan måste ta sitt uppföljningsansvar.
Ung i Tälje och Telge Tillväxt ska fördjupa sin samverkan. Målet är att ungdomarna
ska antingen återgå till studier, eller komma i någon åtgärd eller i arbete.
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Samverkan mellan skolan och socialtjänsten
Vi vill se en samverkan mellan skolan och socialtjänsten i ett tidigare skede för barn
och ungdomar som är i behov av insatser. Det kan handla om elever som har hög
frånvaro eller som på annat sätt fångar negativ uppmärksamhet. Förebyggande
insatser måste sättas in i ett tidigare skede, för att ge barnen det stöd som de
behöver.

Förskolan viktig mötesplats för lärorik utveckling
Det är i förskolan som grunden läggs för barns möjligheter att lyckas i grundskolan.
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi vill verka för att barngrupperna i
förskolan ska vara rimligt stora.
När eleverna börjar grundskolan i Södertälje ska de ha goda förutsättningar för att
lyckas. Att tidigt satsa på språk- och matematikinlärning är viktigt för senare
skolgång. Språket är en förutsättning för att barnet kan tillgodogöra sig kunskap och
ökar möjligheten att lyckas väl i skolan och i framtiden. Detta är särskilt viktigt för
barn som kommer ifrån studieovana hem eller där modersmålet inte är svenska.
När barn lämnar förskoleverksamheten för nästa skolform är det viktigt att
överlämningen är metodisk för att garantera att de nya lärarna redan från dag ett
känner till barnets behov och förutsättningar. Vi vill se över möjligheten att ta fram en
utbildningsplan för förskoleklassen, som ett komplement till dagens läroplan.

Nej till utflyktsbussar
Under 2017 har majoriteten fattat beslut om att investera i en fjärde utflykt sbuss.
Vi har sagt nej till det. Södertälje växer och nya bostadsområden byggs, i och
med det kommer behovet att förskoleplatser öka. Vi vill på sikt avskaffa samtliga
utflyktsbussar. Det möjliggör också att lokala småföretagare kan anlitas för att
utföra samma tjänst som kommunen tidigare utfört gällande utflykter.

Stimulerande grundskola för alla elever
Moderaterna vill se en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder för att
stärka elevernas lärande. Det innebär att dagens förskoleklass görs om till ny årskurs
1. Förskoleklassen har inte blivit den brygga mellan förskolan och grundskolan som
var avsikten.
Alla elever ska lära sig att läsa, räkna och skriva under de tre första skolåren. Elever
som har svårigheter med läs- och skrivsvårigheter i skolan och som behöver stöd ska
få hjälp. Vi vill att elever ska kunna få särskilt stöd och anpassad extraundervisning
redan i lågstadiet.
Skolan ska utformas för att möta varje elevs behov. Det innebär att stöd ska ges till
elever som har behov av det samt att de högpresterande eleverna får den utmaning
och stimulans som de behöver för att bibehålla motivationen.
Skriftliga omdömen och betyg är utmärkta redskap för att elever och föräldrar på ett
tydligt sätt ska kunna se om utvecklingen går åt rätt håll men också för att tidiga
insatser kan sättas in. Vi vill på sikt införa betyg från årskurs tre.
Undervisningsgrupper ska vara rimligt stora.
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Fysisk aktivitet i grundskolan och läxhjälp
Fysisk aktivitet i skolan förbättrar hälsan och kan höja elevers studieresultat. Det kan
genomföras på olika sätt och kan anpassas efter elevens förutsättningar. Vi vill införa
fysisk aktivitet dagligen i grundskolan.
Vi vill införa läxhjälp i grundskolan för att erbjuda elever som behöver mer stöd i
skolan läxhjälp efter skoldagens slut. Framför allt riktat till elever som riskerar att inte
nå kunskapsmålen.

Lina grundskola
Vi vill att högstadiet vid Lina grundskola läggs ner och att skolan återgår till en F-6
skola. Samtidigt vill vi uppdra åt stadsdirektören att utreda om det finns behov av en
ny grundskola i Lina, det vill säga om skolan ska rivas eller om det ska byggas en ny
skola.

Bygg ut Vallaskolan i Enhörna
Majoriteten vill att en ny grundskola F-9 ska byggas i Enhörna. Skolan dimensioneras
för cirka 600 elever och ett högstadium.
Vi vill att befintliga Vallaskolan byggs ut, att skolan utökas med ett högstadium och
blir en F-9 skola. Vi vill att en ny idrottshall anläggs i anslutning till skolan med närhet
till Enhörna idrottsplats. Det är mer ekonomiskt än att bygga en ny skola som riskerar
att få övertaliga elevplatser.
Därtill vill vi verka för att synergier kan nås mellan skolan, den nya idrottshallen och
Enhörna idrottsförenings anläggningar av fotbollsplaner, isrink, och löparspår. Det
kan utvecklas till att bli ett aktivitetscentrum för idrott, hälsa och mötesplats för
kommuninvånare i moderna lokaler.

Gymnasieskola med valfrihet
Gymnasieskolan förbereder elever för högre studier eller jobb antingen genom
studieförberedande eller yrkesförberedande program.
Södertälje kommun ska ha gymnasieskolor med tydliga profiler för att öka
attraktiviteten bland eleverna. Samtidigt står Moderaterna upp för mångfald inom
skolvärlden och vi ser att det finns behov av såväl kommunala alternativ som
fristående.
Ett stort misstag som majoriteten har gjort var att lägga ned Igelstavikens
gymnasium. Det var en mycket populär kommunal skola, med idrottsprofil, som hade
söktryck även från ungdomar från andra kommuner.
Vi är positiva till utvecklingen med gymnasieprogram som samarbetar med lokala
företag och industrier. Ung Företagsamhet ska erbjudas på alla gymnasieprogram i
våra kommunala skolor.
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Vuxenutbildning
I dag administreras vuxenutbildningen under Arbetslivsnämnden. Vi vill att
vuxenutbildningen ska lyda under Utbildningsnämnden.
Många vuxna saknar utbildning eller behöver komplettera den. Utgångspunkten för
vuxenutbildningen och SFI är att fler ska ges möjlighet att närma sig arbetslivet eller
vidare studier och bli anställningsbara - vägen till arbete ska kortas.
Yrkesvuxutbildningarna bör vara anpassade till arbetsmarknadens behov och skapa
möjlighet för södertäljeborna att komma snabbt i arbete. Nyanlända ska få en plats
på SFI inom en månad.
Vi vill att en utredning tillsätts för att se om hela eller delar av vuxenutbildningen kan
bli aktuell för en kundsvalsmodell, auktorisationsmodell. På så sätt ökar valfriheten
för eleven och fler aktörer kan få utföra vuxenutbildning.

Mål








Resultaten i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ska
förbättras. Läxhjälp erbjuds samtliga elever i grundskolan.
Alla elever ska kunna lära sig läsa, räkna, skriva under de första tre skolåren.
Fler gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning.
Inför fysisk aktivitet dagligen i grundskolan.
Nolltolerans mot mobbning och skolk - åtgärder ska vidtas omedelbart.
Tryggheten för elever och personal ska öka årligen.
All vuxenutbildning ska tillhöra Utbildningsnämnden.

Uppdrag
 Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för extrema
händelser i skolan.
 Utbildningsnämnden får i uppdrag att en översyn av skolbyggnaderna
genomförs för att inventera skolornas byggnader utifrån ett
trygghetsperspektiv.
 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda om det ska byggas en ny skola i
Lina.
 Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda om auktorisationsmodell
avseende vuxenutbildningen bör införas.
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ARBETE I STÄLLET FÖR BIDRAG
Moderaterna vill inrätta en Näringslivsnämnd med ökat fokus på näringslivsfrågor och
arbetsmarknadsinsatser. Tillsammans med Socialnämnden är det övergripande
målet att alla södertäljebor som kan ska komma i jobb och egen försörjning. Det ska
alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag.
Ett starkt Södertälje startar med jobben. När fler arbetar läggs grunden för en trygg
gemensam välfärd och är avgörande för tillväxt. Utanförskapet ska alltid pressas
tillbaka. Det är genom jobben som integration möjliggörs.
Integration handlar även om att kunna språket, att förstå vilka regler och normer som
gäller i vårt samhälle. Den enskilda har ett stort ansvar för att komma in i samhället,
nyanlända vuxna ska omfattas av integrationsplikt. Det innebär bland annat att
samhällsorientering bör utökas från dagens minst 60 timmar till minst 100 timmar och
att ett samhällstest införs. För nyanlända vuxna som saknar fullständig
grundskoleutbildning ska det ställas krav på att utbilda sig för att uppnå
grundläggande färdigheter och kompetenser.
Södertäljebor som saknar arbete, utbildning eller inkomst ska hitta en väg till egen
försörjning. Nämnderna har ett stort ansvar för att rusta våra invånare för jobb i
samverkan med Utbildningsnämnden och näringslivet. Det ska vara särskilt fokus på
personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Samverkan med näringslivet är viktig för
att södertäljebornas möjligheter till praktik och anställningsbarhet ska öka. Men inte
minst för att möta företagens behov av kompetens och arbetskraft. Utgångspunkten
ska vara att näringslivet är en tillgång.

På väg mot arbete i stället för bidrag
Arbetslinjen är central i Moderaternas målmedvetna politik. Att gå från utanförskap till
egen försörjning bryter inte bara beroendet av bidrag, utan skapar också
självständighet och frihet. Vi vill införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett
jobb.
Arbetslösheten i kommunen ligger fortsatt på alldeles för höga nivåer. När fler
människor ges möjlighet till arbete och egen försörjning stärks också våra möjligheter
att utveckla vår kommun. Ett arbete ger också en gemenskap och skapar en känsla
av att vara behövd.
Södertälje kommuns insatser ska riktas mot att göra människors väg in på
arbetsmarknaden enklare och kortare. Samarbetet som sker i Södertälje kommun
mellan olika myndigheter såsom Arbetsförmedling, Försäkringskassa och socialtjänst
måste stärkas.

Försörjningsstöd – strikt arbetslinje
Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Försörjningsstödet ska
inte vara en permanent inkomstkälla utan ett tillfälligt stöd som syftar till att få
människor tillbaka till egen försörjning. Var och en har en skyldighet att ordna sin
egen försörjning. Man kan inte få alla bidrag från första dagen i Sverige.
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Det är viktigt att vuxna, som uppbär ekonomiskt bistånd, får hjälp att bli
självförsörjande och att krav ställs på att de ska verka för det. Det är viktigt inte bara
för den enskilda och samhället, utan också för att barn som lever i familjer med
långvarigt bistånd minska riskerar att bli bidragberoende som vuxen. Det måste
motverkas.
Nämndens främsta prioritet är att få ned försörjningsstödskostnaden ytterligare.
Under 2018 ska antalet personer som är beroende av försörjningsstöd minska med
10 %, för att under budgetperioden minska med 30 %.
Det utbetalda ekonomiska biståndet har fortsatt att sjunka under 2017, dock i
långsam takt. Samtidigt finns det 500-700 personer som har haft försörjningsstöd i
mer än tre år under 2017. Det är oacceptabelt.
Personer som mottar försörjningsstöd ska erbjudas insatser och en individuell plan
för att korta vägen till egen försörjning. Att delta i insatser är en skyldighet och ett
krav. Den som uteblir från aktiviteter fråntas det ekonomiska biståndet.
Personer som är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ska, sett till
individens förmåga, kopplas till erbjudande om arbetsträning, rehabilitering eller
praktik inom näringslivet eller kommunen.
Hela Sverige är Södertälje kommuns arbetsmarknad och ska noga övervägas vid
varje försörjningstagares möjligheter att få arbete någon annanstans i Sverige.

Hembesök för att motverka fusk och för fler i arbete
I dag erbjuds alla hembesök vid nybesök för ekonomiskt bistånd. Det erbjuds för att
kunna göra en rätt och rättvis ekonomisk bedömning. Vi vill att årliga hembesök ska
införas successivt under budgetperioden, för personer som haft försörjningsstöd
under en längre tid. Hembesök är ett viktigt verktyg för att dels kunna ge rätt stöd till
dem som är i behov av försörjningsstöd och dels för att identifiera fusk.

Arbetsplatsförlagd SFI och praktik
Språket är vägen in i det svenska samhället. När elever har läst färdigt SFI (svenska
för invandrare) finns det stor risk att språket tappas under tiden som personen går
sysslolös. För att motverka det krävs att kommunen samverkar med företag för att
erbjuda praktikplatser och att kommunen och bolagen gör detsamma. Vi vill även se
en lösning där elever får möjlighet att kombinera arbete med SFI, det vill säga att
eleven kan få lära sig svenska på arbetet. Det för att stärka kopplingen mellan SFI
och arbetsmarknaden för nyanlända.

Socialt ansvarstagande för de mest utsatta
Södertälje kommun ska sträva efter flexibla lösningar för att stärka den enskildas
resurser att leva ett självständigt liv. Insatserna ska vara av god kvalitet och utformas
utifrån individens förutsättningar och med respekt för självbestämmande och
integritet.
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I Södertälje ska barn och ungdomar få den hjälp och det stöd de behöver från
kommunen när vuxna sviktar i sin vård och omsorg. Vid placeringar av vuxna och
barn ska alltid kvalitén och dokumenterade resultat prioriteras.

Inför volymavstämningar inom barn och ungdom
Vi vill införa volymbaserad resursfördelningsmodell inom barn och ungdom i stället
för dagens modell som är anslagsbaserad. Med en volymbaserad modell skulle det
innebära att resurser fördelas utifrån beräknad volym, det vill säga att
Socialnämnden ska få ersättning per placering för barn och unga enligt
Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Det innebär att när Socialnämnden får ökad belastning, det vill säga att när
fler barn eller ungdomar behöver hjälp och placeras, ska nämnden kompenseras.
Volymavstämningar finns idag i skolan.

Familjecentraler – stöd till familjer
Moderaterna står bakom beslutet att inrätta två familjecentraler i kommunen. En av
dessa centraler har startat sin verksamhet i Geneta. Det är en mötesplats för
blivande föräldrar, föräldrar och barn upp till sex år. Här ges stöd till familjer gällande
föräldraroll, barnet och familjerelationen. Det finns en öppen förskola och barn- och
mördavård samt kurator. Den första centralen ska utvärderas innan den andra
centralen upprättas, för att dra lärdomar och också för att anpassa kommande
familjecentral.

Våld i nära relationer och förebyggande arbete
Moderaterna anser att insatser för att motverka våld i nära relationer är en angelägen
och viktig fråga. Varje gång någon utsätts för våld, är en gång för mycket. Ingen ska
behöva utsättas för våld eller förtryck.

Öka den uppsökande verksamheten
Vi vill förstärka arbetet kring missbrukssituationen i Södertälje centrum, både
förebyggande och direkta insatser, genom att se över den uppsökande
verksamhetens personalbemanning.

Mål







Vägen till arbete ska kortas och antal hushåll med försörjningsstöd ska
minskas med 10 % under 2018, sammantaget 30 % under budgetperioden.
Andelen barn, ungdomar och vuxna som återaktualiseras inom socialtjänsten
ska minska med 5 % årligen.
Nöjd kund index (NKI) avseende serveringstillstånd ska öka. Riktlinjerna för
tillstånd ska följas.
Arbeta aktivt med regelbundna kontroller för att undvika missbruk av
ekonomiskt bistånd.
Arbeta aktivt för att bryta utanförskapet och öka sysselsättningen genom att
använda hela Sverige som arbetsmarknad.
Andelen barn och ungdomar som får stöd i form av institutionsplaceringar ska
minska årligen, vård och behandling ska i första hand ske inom öppenvården.
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Antalet barn som behöver samhällets stöd ska minska genom tidiga insatser i
samverkan med kommunala samt externa verksamheter, exempelvis genom
familjecentraler.

Migration
Moderaterna vill att migrationspolitiken i Sverige ska vara långsiktigt hållbar.
Migrationspolitiken måste utformas med hänsyn till det stora flyktingmottagande vi
haft och de omfattande integrationsproblem vi har. Vi vill ha en permanent skärpt
asyllagstiftning. Tillfälliga uppehållstillstånd ska fortsatt vara huvudregel, det ska vara
tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga samt tydliga krav för att bli
svensk medborgare.
Det ska vara skillnad mellan ja och nej i asylprocessen. Den som nekats
uppehållstillstånd i ett slutligt beslut ska så snart som möjligt återvända till sitt
hemland. Här behövs en större tydlighet. Om inte återvändandet fungerar riskerar
omfattande skuggsamhällen med social utsatthet, brott och illegalt arbete skapas.
Vi ska också arbeta för ett större samarbete i migrationspolitiken i Norden. På EUnivå ska Sverige driva på för att för att dagens EU-gemensamma asylsystem på
längre sikt ersätts med ett nytt kvotflyktingsystem.
Fler återtagandeavtal med andra länder måste komma på plats. Möjligheten till förvar
bör användas i större utsträckning och förvarsplatserna bör bli betydligt fler.
Lagstiftningen ska skärpas så att det inte, som i dag, går att ansöka om asyl på nytt
efter fyra år, eftersom det tidigare avslagsbeslutet preskriberats efter fyra år. Antalet
inre utlänningskontroller behöver öka.

Flyktingmottagande i Södertälje
Södertälje måste vara tydlig med de utmaningar som finns. I dag är det en stor brist
på enkla jobb, boende och chanser till en god integration i kommunen.
En nyanländ person som kommer till Södertälje har en betydligt mindre chans till att
snabbt få ett värdigt liv, än om de skulle bosätta sig i en kommun som har bättre
förutsättningar. Tidigt i processen måste information ges om var i Sverige de får
störst chans till ett värdigt liv och där möjligheten till arbete och boende är större.
Moderaterna stödjer Södertälje kommuns förslag om Värdigt Eget Boende (VEBO).
Förslaget innebär att det ska finnas tydliga regler om hur ett boende ska få se ut för
nyanlända. Det är kommunens socialtjänst som ska avgöra om boendena är värdiga.

Mål




Utveckla idén om Värdigt Eget Boende (VEBO).
Arbeta aktivt för att genom arbetslinjen nå en positiv sysselsättning och
integration.
Sysselsättningsgraden ska öka.
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MEDMÄNSKLIG OMSORG
Moderaterna vill slå samman nuvarande Omsorgsnämnden och
Äldreomsorgsnämnden till en ny nämnd – Omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden ska ansvara för vård och omsorg för personer med
funktionsnedsättningar, daglig verksamhet, boende och boendestöd, hemtjänst,
äldreboenden, bostadsanpassning, färdtjänst, demensvård.
Moderaternas politik utgår från att alla ska ha möjlighet att delta i samhället utifrån
sina egna förutsättningar. Insatserna ska vara av hög kvalitet och utformas utifrån
individens förutsättningar och med stor respekt för integritet och självbestämmande.

Digitalisering ett måste
Vi står inför utmaningen att allt färre ska försörja allt fler, samtidigt som kraven på
väldfärd kommer öka. Här kan digitalisering medverka till att möta behovet.
Välfärdsteknologin ska prioriteras inom omsorgerna för att underlätta både för
kunden och för utföraren. Teknologin kan exempelvis vara kameraövervakning,
digitalt rapporteringssystem och andra digitala stöd som effektiviserar verksamheten.

Inför LOV på sikt för LSS-boende
Personer med psykiska problem samt funktionsnedsatta ska ges det stöd i form av
anpassat boende och dagligverksamhet som lagstiftningen kräver inom sex månader
från ansökan. Boendeplanen ska följas.
Den enskildes valfrihet inom omsorgen för personer med psykiska funktionshinder
ska stärkas genom ett brett utbud av aktörer som utför professionella, sociala och
sjukvårdande insatser med hög kvalitet. Därför vill vi på sikt införa LOV (Lag om
valfrihetssystem) inom LSS-boenden (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade).

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktivitet för personer med funktionsnedsättning/LSS-beslut och kan innebära alltifrån sensitivitetsträning till hantverk,
djurvård och mediearbete. Verksamheten ska erbjuda stimulans, utveckling och
meningsfullhet, men på sikt kanske även leda till arbete.
I dag hänvisas personer med funktionsnedsättning framförallt till kommunal daglig
verksamhet. Kommunen har dock mängder med enskilda avtal med externa utförare,
men det är svårt att skapa jämlikhet och jämförbarhet för brukarna. Vi menar att såväl
brukare och utförare som förvaltning skulle tjäna på ett kundvalssystem, där alla
utförare konkurrerar till samma pris. Förslaget är kostnadsneutralt, men genererar på
sikt besparingar sett till erfarenheter från andra kommuner.

Trygg äldreomsorg med stor valfrihet
Södertälje ska vara en bra kommun att åldras i. Det innebär att äldre ska ha en rimlig
ekonomisk situation samt känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.
Även som äldre ska man ges friheten att själv bestämma när man vill komma ut i
friska luften, äta och vila.
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Äldre ska få en likvärdig service, vård och omsorg av god kvalitet oavsett var man
bor. Den enskildes valfrihet ska stärkas genom ett brett utbud av aktörer, som utför
professionella, sociala och sjukvårdande insatser med hög kvalitet.

Äldre ska kunna välja hur de vill bo
Att själv bestämma hur man vill bo är en central del av äldres självbestämmande,
precis som det är för varje människa. Därför vill vi att personer över 85 år själva ska
få bestämma hur de vill bo utan krav på biståndsbedömning.
Hur äldres boendeönskemål ser ut kan förändras över tid. Det behövs därför en
mångfald av boenden anpassade för äldre med eller utan vårdbehov i såväl
centrumlägen som i ytterområden. Attraktiva boenden för seniorer som lever ett aktivt
liv, mellanboenden för äldre som söker ett tryggare boendealternativ, och boenden
för äldre som har ett vårdbehov.
Kommunens utredning om framtidens trygghetsboende måste skyndas på. Allt fler av
våra äldre efterfrågar en form av mellanboende, ett tryggare boende men som i
dagsläget inte har ett biståndsbedömt beslut om äldreboende.

Riktig valfrihet för våra äldre
Vi vill tillsammans med Alliansen återinföra LOV (Lag om valfrihetssystem) inom
hemtjänst från och med november 2018. Därmed slår vi vakt om de äldres rätt att
välja utförare av stöd och service i hemmet. Samtidigt är vi tydliga med att det krävs
en kvalitetssäkring och en gedigen kravlista vid certifiering av hemtjänstföretag. För
att minimera risken för att oegentligheter ska uppstå vill vi inrätta en oberoende
kvalitetsenhet.

Boendeplanen ska följas med hjälp av externa aktörer
Bristen på boenden för äldre är ett stort problem. Det är inte acceptabelt att äldre
som känner sig ensamma och otrygga tvingas bo kvar hemma.
Boendeplanen ska noggrant följas och revideras för att tillgodose det verkliga
behovet med hjälp av externa aktörer. Kommunen ska erbjuda markanvisningar till
intresserade företag som vill bygga nya äldreboenden som drivs i deras regi och där
kommunen kan avtala om platser.

Inför LOV för vård- och omsorgsboende på sikt
Moderaterna vill på sikt införa valfrihet i vård- och omsorgsboenden för äldre. Ytterst
handlar det om kvalitet och om brukarens rätt att välja utförare men också
möjligheten att välja ny utförare om man inte är nöjd.

Minska äldres ensamhet – fler mötesplatser/gemensamma måltider
Vi föreslår, tillsammans med Alliansen, att mötesplatserna runt om i kommunen för
våra äldre ska få stöd och gärna utvecklas i samarbete med ideella föreningar. Ett
axplock populära verksamheter är Villa Drömkåken i Hagaberg, Lunaträffen i centrum
samt Ljungbacken i Järna kommundel. Lunchserveringen utgör för många äldre en
betydelsefull mötesplats och gemensamma måltider gör gott för hälsan och
livsglädjen. Vi föreslår att det organiseras tillfällen där äldre både tillagar och äter
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maten tillsammans. Personer med hemtjänst ska en gång i veckan erbjudas skjuts till
gemensamma måltider.

Mottagningskök vid nybyggnation
Maten är viktig för hälsan, livsglädjen och är en viktig del i många äldres liv. Därför
vill vi att mottagskök ska finnas på nya vård- och omsorgsboenden som byggs. Äldre
ska ges möjlighet att kunna baka i köket, om lusten infinner sig. Det ska finnas flera
rätter att välja på inom äldreomsorgen och hemtjänsten.

Mål





Boendeplanen ska fullföljas med hjälp av externa aktörer.
Återinför LOV inom hemtjänst från och med november 2018 och på sikt inom
vård- och omsorgsboenden för äldre samt LSS.
Varje nybyggnation inom äldreomsorgen ska innehålla ett mottagningskök.
Personer äldre än 85 ska själva, utan krav på biståndsbedömning, få
bestämma hur de vill bo.
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ATTRAKTIVA SÖDERTÄLJE
Moderaterna vill slå samman dagens befintliga nämnder – Tekniska nämnden och
Stadsbyggnadsnämnden - till en ny nämnd Samhällsbyggnadsnämnden. Vi vill
införliva hållbarhetsutskottets frågor i en ny nämnd - Miljö- och hållbarhetsnämnden.
Södertälje ska vara en ren, snygg och trygg kommun – fri från klotter och
skadegörelse. Södertälje ska byggas genom nytänkande, öppenhet och i dialog med
invånare och företag.
En levande stadskärna möjliggörs med en mångfald av butiker, kultur, nöjen och
tillgänglighet även för bilburna besökare. För att höja attraktiviteten till city ska det
finnas en central ställplats för husbilar, exempelvis vid gästhamnen. Det ska därtill
finnas möjlighet för bussparkeringar nära stadskärnan.
Attraktiva boendemiljöer och bostäder ska utvecklas och byggas, såväl på
landsbygden som i staden. Företag som har planer på att etablera sig eller
expandera, ska erbjudas detaljplanerad och byggklar mark.
Vi ska på ett bättre sätt ta tillvara och utveckla Södertäljes strategiska läge, som ett
logistiskt nav, i Mälardalen. Vi ligger centralt till för tåg-, bil- och sjötrafik. Bra och
tillgängliga kommunikationer skapar möten och möjliggör tillväxt men är samtidigt
förutsättningen för en expansiv arbetsmarknad.

Bostadsmarknad för alla och fler bostäder
Bostadsbyggandet ska utgå från människors behov och efterfrågan. I Södertälje ska
finnas bostäder som passar såväl unga som äldre i alla stadier av livet.
Bostäder med blandade upplåtelseformer - hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt –
är en viktig del för att utveckla bostadsmarknaden. Fler bostäder behöver byggas för
att kunna starta flyttkedjor. Attraktiva områden ska utvecklas, bebyggas och staden
förtätas. Det finns många områden i Södertälje som kan exploateras, i synnerhet
vattennära lägen.
Plan- och byggprocessen måste gå snabbare. Handläggningstider måste kortas
genom bättre service, det vill säga genom att kunden inom en vecka ska få besked
om ärendet ska kompletteras.

Norra stadskärnan
En ny pulserande stadsdel ska växa fram med bostäder, akademi och
näringsverksamhet i norra stadskärnan. En viktig målpunkt i byggandet är fastigheten
Gjuteriet (Separatorn) vid Tom Tits. Det kan exempelvis vara en bra plats för en
etablering av en saluhall, med en stor möjlighet att bli en arena för internationell
matupplevelse, för såväl besökare som södertäljebor. Det kan också vara en
alternativ plats för kommunens konsthall.

För ökad trygghet
Kommunen ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att bo, leva och verka i. Parker,
gatumiljöer och andra offentliga platser ska utformas och underhållas omsorgsfullt för
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ökad trygghet. Södertälje, inklusive stadsdelarna och ytterområden, på allmän plats
ska vara ren och fri från skräp. Det kräver allas engagemang och att attityden
förändras. En ren stad bidrar till ökad trygghetskänsla.
Det ska kontinuerligt genomföras trygghetsinventeringar för att identifiera otrygga
miljöer. Åtgärder kan till exempel handla om mer belysning i mörka passager och att
buskar tas bort eller beskärs. Utgångspunkten bör vara att övergångsställen bör
övervägas vid nya projekt i stället för gångtunnlar.
Platser där terrorhandlingar kan utgöra ett hot mot allmänheten ska säkerheten
höjas, exempelvis genom fordonshinder och kameraövervakning. Därigenom
minimeras risken eller konsekvensen av en attack.

Områdesindelad gatu- och parkskötsel
I dag sköts all renhållning av gatumiljöer och parker av Södertälje kommun.
Renhållningen håller låg kvalitet, då det fortsatt finns mycket skräp kvar på gator
främst i centrum. Det ger dessutom en negativ bild av Södertälje, för boende och
turister. Stadskärnan ska delas in i geografiskt avgränsande områden, där yttre
skötsel läggs ut på entreprenad och upphandlas med tydligt specificerade krav på
renhållning.

Transporter och vägunderhåll
Transportlösningar går hand i hand med bebyggelse och det ska finnas ett långsiktigt
miljötänkande bakom alla nysatsningar. Gångvägar, cykelbanor,
kollektivtrafiklösningar och parkeringsplatser ska vara en viktig del i planeringen av
all nyproduktion.
Stråken till stadskärnan ska vara attraktiva med väl fungerande kollektivtrafik, och
gång- och cykelvägar. Bilen ska också få utrymme, inte minimeras till ett hot. Vi får
inte glömma att bilen är här för stanna och att fordonstekniken går framåt. För många
kan bilen vara ett måste för att få ihop livspusslet eller för att kunna arbeta.
Södertälje har ett kraftigt eftersatt underhåll av det kommunala gatu- och vägnätet. I
snitt bör minst 10 % av gatunätet asfalteras varje år. Därtill tillkommer underhåll av
exempelvis potthål och kantsten. Vi vill att standarden på Södertäljes vägar höjs.

Mål







Södertälje ska vara en ren, snygg och trygg kommun.
Medborgarna ska känna sig trygga i det offentliga rummet.
Yta för byggklar mark för företag ska årligen öka och göras tillgänglig för nya
etableringar.
Exploateringsområden för bostäder och företag ska öka årligen.
Förbättra tillgänglighet och bemötande vad gäller hantering av
bygglovsärenden samt förkorta handläggningstiden.
Utveckla centrala staden för ökad trygghet, exempelvis ljusare passager,
öppnare grönområden och fler bostäder.
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Miljö och hälsa
Grunden för en moderat miljöpolitik är teknikutveckling, marknadsekonomiska
verktyg och samarbete. Vår politik ska vara långsiktig och varje skattekrona ska
investeras så att den ger maximal utdelning i form av minskade utsläpp, renare miljö
och stabila ekosystem. Vi har ett ansvar mot kommande generationer att ta hand om
vår miljö på ett hållbart sätt.
Moderaterna ser tillväxt som en förutsättning för en långsiktigt hållbar miljö och
forskning och innovation är en viktig del i det. Ett bra exempel i Södertälje är den
satsning på hållbar utveckling som sker genom Södertälje Science Park.
Att säkerställa tillgången till parker, skog och andra grönområden samt att bevara
skyddsvärda miljöer är viktigt för både hälsa och natur. Samtidigt måste det alltid
finnas en balans mellan olika intressen.
Södertälje har en fantastisk närhet till naturen som vi värnar. Varje aktualisering av
nya reservatsbildningar måste noga övervägas, för att det inte ska hämma tillväxten
för ett område, hindra bostadsbyggande.
För att undvika att naturreservat bildas på felaktiga grunder bör kommuner bara få
inrätta naturreservat med godkännande av regeringen eller av regeringen utsedd
myndighet. Dessutom bör tidigare inrättade naturreservat lättare kunna upphävas.
Södertälje kommun är framgångsrik i sitt arbete med ekologiska livsmedel. Vi vill
dock se en utveckling med mer närodlat i våra verksamheter för att främja
landsbygden och dess näringar lokalt i Södertälje.
Miljöfrågan är komplex och innehåller allt från bullerstörningar, utsläpp till den globala
klimatförändringen och övergödningen av haven. Det är viktigt att vara uppmärksam
för långsiktiga konsekvenser av satsningar som görs i dag. Här krävs engagemang
från alla medborgare. Ska vi lyckas i miljöfrågan måste vi hitta ett sätt där alla är
delaktiga och kreativa.
När Södertälje kommun bygger nya skolor, äldreboenden eller fastigheter för annan
kommunal verksamhet bör modern energiteknik användas.

Mål



Södertälje kommun ska med utgångspunkt i översiktsplanen verka för en
hållbar utveckling.
Av Södertälje kommuns livsmedelsinköp ska 10 procent vara närodlat inom
Mälardalsregionen.

Kulturliv och aktiv fritid på rättvisa villkor
Södertälje ska vara en aktiv stad, med ett rikt idrotts- och kulturliv. Södertälje ska
också vara en kommun som inbjuder till aktiviteter och mötesplatser i det offentliga
rummet, där våra södertäljebor kan känna sig trygga.
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Södertälje ska ha ett kulturliv som tilltalar såväl södertäljebor som besökare. För oss
är det viktigt att kulturarvet tryggas, exempel på detta är Torekällberget. Södertälje
ska också ha ett brett idrottsliv, där olika sporter bör få möjlighet att verka.
Det är bra att kommunen undersöker en alternativ plats för motoranläggningen
Tuvängen. Likaså bör kommunen slutföra uppgiften, som initierades för flera år
sedan, gällande översynen att etablera ett ridcenter på östra sidan.
Tillfälliga kulturarrangemang, teateruppsättningar och musikupplevelser, ska
komplettera kommunens utbud. Vi vill stimulera utvecklingen av att kultursektorn ska
hitta privata finansieringskällor till kulturprojekt.
Kulturföreningarna ska samverka mer med varandra, exempelvis genom
samnyttjande av lokaler. Södertälje Teateramatörer (STA) har sedan de blev av med
Sagateatern eftersökt en lokal som kan inrymma en teatersalong (scen och
sittplatser) så att de kan visa sina föreställningar. Vi vill säkra teaterns fortsatta
framtid i Södertälje genom att investera i en lokal som inrymmer en teatersalong, och
som kan användas av STA och andra intresserade. När avtalen med Oktoberteatern
löper ut vill vi inte förnya dessa avtal.
Skolan har en central roll som kulturförmedlare. Elever ska ges chansen att ta del av
undervisning kopplad till kulturupplevelser. Det kan utjämna villkoren för elever från
studieovana hem där språket sätter hinder.
Litteratur och film är en viktig kulturbärare, också som symboler för det fria ordet och
tryckfriheten. Tidig kontakt med litteraturen kan lägga grunden till ett framtida brett
kulturintresse. Filmutbudet i Stadshuset bör utökas till att inrymma fler föreställningar
för barn, utöver dagens visningar under lov. Det bör även ges möjlighet till
filmvisningar under helgerna året runt.
I grundskolan skapas förutsättningar att starta och befästa ett läsande. Därför är det
centralt att våra elever får tillgång till bra skolbibliotek och att läsandet blir en naturlig
del i undervisningen. Det är också viktigt att skolbiblioteken utvecklas mot mer
digitala medier.
Stadsbiblioteket är en av kommunens viktigaste kulturinstitutioner och ska ligga i
framkant. Det ska utvecklas till att bli självklar mötesplats för alla. Biblioteket ska bli
mer publikt och därför vill vi öka tillgängligheten genom att hålla öppet på söndagar
under sommaren. Vi ser gärna att volontärer kan vara med på biblioteket.
Kommunfullmäktige har antagit en biblioteksplan med tillhörande strukturplan. I syfte
att stödja de vällovliga ambitionerna i dokumentet, inte minst en utveckling av
folkbiblioteken i kommundelarna och en satsning på barnlitteratur, tillför vi
verksamheten ytterligare resurser 2018.
Moderaterna vill verka för fler mötesplatser för unga. För att ge våra ungdomar de
bästa möjligheterna för att lyckas senare i livet måste politiken också se
ungdomarnas behov av goda mötesplatser och bra förebilder. Vi ser ett behov att
undersöka en central mötesplats i Södertälje, där alla kommunens ungdomar kan
träffas och umgås.
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I dagsläget finns ingen bra mötesplats i centrala Södertälje för ungdomar. Behovet av
ett Ungdomens hus är stort. Stadshuset står allt som oftast tomt på kvällar och
helger. Vi ser gärna att Södertälje Stadshus kan bli en arena för ett Ungdomens hus.
Tanken är att fritidsgårdspersonalen, enligt ett ambulerande schema, ansvarar för
aktiviteten i Stadshuset.
Barn och ungdomar ska ha tillgång till olika aktiviteter för att ha en fysisk aktiv fritid.
Flick- och pojkaktiviteter ska ges samma förutsättningar när det gäller träningstider
samt ekonomiska bidrag.
Vi avsätter medel till förstudier avseende en ny idrottshall till såväl Mölnboskolan som
Vallaskolan.

Mål





De skolor som inte har en fungerande idrottshall ska prioriteras vid satsningar.
Rikta bidrag huvudsakligen till barn och ungdom upp till 18 år.
Fördela hall- och plantider på lika villkor för flickor och pojkar, likväl breddidrott
framför elitidrott.
Privata alternativ ska främjas.
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FÖRETAGANDE I SÖDERTÄLJE OCH TELGEKONCERNEN
Södertäljes företagsklimat måste bli bättre. Enligt Svenskt Näringslivs
företagsranking ligger Södertälje på plats 211 av 290 kommuner. Det är ett tydligt
kvitto på att mycket utvecklingsarbete återstår.
Tillsammans med Alliansen bedömer vi att det krävs ett batteri av åtgärder för att
förbättra företagsklimatet, bland annat vill vi att förvaltningen ska utarbeta en
konkurrenspolicy, pröva en modell för utmaningsrätt inom tre kommunala
verksamheter och ta fram tjänstegarantier inom ramen för sin service till företagare
och kommuninvånare.
Det kan konstateras från senaste rankingen att servicen från kommunen är starkt
förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Kommunens
service till företag måste förbättras, framför allt gällande bemötande och
handläggningstider. Servicen har betydelse för företagens etablering och expansion.
Vi måste arbeta mer aktivt för att utveckla samarbetet och dialogen mellan
kommunen och företagen i Södertälje. Det ska vara lätt att etablera och starta företag
här. Det innebär att det behövs mer detaljplanelagd företagsmark. Kommunen måste
aktivt arbeta med att möjliggöra att fler företag vill etablera sig och skapa
arbetstillfällen i Södertälje.
Ett fungerande företagsklimat är en grundförutsättning för ett välmående samhälle
och för integration, välfärd och arbete. Vi vill ge stadsdirektören i uppdrag att ta fram
ett handlingsprogram under 2018 för att Södertälje ska nå topp 30 på Svenskt
Näringslivs företagsranking 2020.
Södertälje kommun bör alltid vara steget före och bättre än våra grannkommuner på
att locka hit företag. Samtidigt ska vi också vårda och underlätta för de företag som
redan är etablerade. Där är vi inte i dag.
I grunden måste det ske en attitydförändring bland såväl tjänstemän som politiker när
det kommer till företagande i Södertälje. Vi måste även se till att det finns byggklara
tomter för de företag som vill etablera sig i kommunen. Det ska finnas färdiga
områden i hela kommunen där företag kan etablera sig.
Politiken ska vara en grund för att möjliggöra för företagare att lyckas i Södertälje.
Kommunen ska inte driva företag som konkurrerar med det lokala näringslivet utan i
stället ska fokus vara att skapa förutsättningar för företag och invånarna att lyckas
själva.
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Södertälje kommun ska arbeta utifrån ett kundperspektiv.
Service och bemötande till företagen ska årligen öka med 10 %.
Handläggningstider ska kortas och följa riktlinjerna.
SKLs Nöjd kund index ska årligen öka.
Södertälje kommun ska klättra i Svenskt Näringslivs företagsranking med
minst 50 placeringar 2018, för att 2020 nå topp 30.
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Ha byggklara tomter för företag inom olika branscher som vill etablera sig på
olika platser i kommunen.

Telgekoncernen
Södertälje kommun har en omfattande bolagskoncern. Moderaterna anser inte att vi
ska sälja bolag av rent ideologiska skäl men där det är en god affär för kommunen
och skattebetalarna är vi inte främmande för att avyttra bolag eller ta in delägare e.
Exempel på sådana bolag är Södertälje Hamn och Telge Hovsjö.
Vi vill sälja stadsnätet till en seriös spekulant. Vår bedömning är att en privat aktör
kan bättre sköta den servicen i framtiden. Köparen ska vara beredd att ta över
kommunens åtaganden om allas rätt till fiber 2022.
Under 2018 vill vi att Telge Tillväxt fördjupar samverkan med Ung i Tälje. Det är en
åtgärd för att fler unga som varken jobbar eller studerar ska komma i sysselsättning
och närma sig arbetsmarknaden eller studier.
Telge Fastigheter äger fastigheten Lunahuset är en galleria. Moderaterna delar
uppfattningen att den bör avyttras snarast.
Koncernen ska förvaltas med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning,
hållbarhet och uppfyllelse av de mål som ägarna ålägger bolagen.
Vi tar ansvar för stabila finanser och att kommunkoncernens låneskuld ska minska.
Vi vill därför amortera minst 50 miljoner kronor på låneskulden under 2018.
Södertälje har, trots försäljningar, fortfarande en av landets högsta skulder per
invånare. Kommunkoncernens skuldsättning uppgår i dag till knappt 8 miljarder
kronor.

Mål





Koncernens soliditet ska långsiktigt vara på en stabil nivå.
Telge AB ska amortera sin låneskuld.
Telge AB ska avyttra bolag och mark för att minska låneskulden.
Telge Fastigheter ska avyttra egendom och även mark som ej ska
exploateras.
Kommunala bolag ska inte konkurrera med den privata marknaden.

23

Bilaga 2
1(2)

RESULTATBUDGET - Mål&Budget 2018-2020
Budget 17

M&B 18

M&B 19

M&B 20

-4 831,0

-5 303,0

-5 465,8

-5 584,0

-5 746,0

-98,0

-100,0

-100,0

-100,0

-100,0

-4 929,0

-5 403,0

-5 565,8

-5 684,0

-5 846,0

3 548,0
984,0
323,0
-3,0
0,0
139,0
217,0
4,0
-19,0
56,0

3 713,0
1 024,0
333,0
1,0
0,0
139,0
222,0
0,0
-29,0
0,0

3 945,0
1 116,0
305,0
43,0
0,0
152,0
223,0
0,0
0,0

4 106,0
1 152,0
308,0
65,0
0,0
152,0
225,0
0,0
0,0
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0

0,0

106,0
5 509,0

3 823,0
1 092,0
318,0
14,0
0,0
152,0
221,0
0,0
-17,0
0,0
0,0
82,0
5 685,0

58,0
5 842,0

35,0
6 043,0

7,0

5,0

5,0

5,0

70,0

0,0
0,0
47,0
54,0

0,0
0,0
46,0
51,0

0,0
0,0
46,0
51,0

0,0
0,0
46,0
51,0

417,0

160,0

170,2

209,0

248,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

417,0

160,0

170,2

209,0

248,0

Årets resultat exkl jmf störande poster

239,0

110,0

115,2

169,0

193,0

(Mkr)

boksl 16

Från verksamheterna
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Allmän kommunalskatt
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Slutreglering kommunalskatt föreg år
Slutreglering kommunalskatt innevar år
Tillfälligt statsbidrag för högt flyktingmottagande
Byggbonus

Välfärdsmiljard
Summa intäkter

Ränteintäkter
Räntekostnader
Överföring från Koncernbolaget
Utdelning från Koncernbolaget
Borgensavgifter/låneramsavgifter

5 276,0

252,0
-242,0
0,0
9,0
51,0
Summa finansnetto

Resultat
Extraordinära poster
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Specifikation till posten "Från verksamheterna" i
resultatbudgeten
BokslutNämnder
16

Bilaga 1
2(2)
Budget
2017

M&B 2018

M&B 2019

M&B 2020

(mkr)
Järna kommundelsnämnd

-183,8

-174 089

-136 848

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

-88,0

-86 565

-72 248

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

-41,8

-41 535

-35 755

Enhörna kommundelsnämnd

-71,1

-63 041

-52 684

Näringslivsnämnd

-88,4

-147 523

-55 341

Omsorgsnämnd

-714,1

-709 581

-1 416 491

Socialnämnd

-700,8

-682 651

-711 747

-8,0

-8 545

-9 515

-1 923,6

-1 963 164

-2 242 269

-198,2

-191 547

-210 603

Samhällsnämnd

-11,5

-13 401

-117 096

Miljönämnd

-10,2

-11 586

-12 203

-244,6

-250 305

-279 884

-70,8

-70 020

-76 750

-1,9

-2 200

-3 000

-4 357

-4 415 753

-5 432 434

-5 375 901

-5 423 398

29,7

29 791

24 209

24 209

24 209

5,0

5 012

4 956

4 956

4 956

0

4040

4040

4040

4040

130,9

50 000

50 000

40 000

55 000

Exploatering/utveckling stadskärnan

-4,4

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Reavinster

45,2

5 000

5 000

5 000

5 000

Intern ränta för anläggningstillg

-0,5

0

0

0

0

-85,8

-119 000

-135 200

-173 500

-190 400

KS oförutsedda

0,0

-2 500

0

-5 000

-5 000

Anslag ÄO för utförd

0,0

0

0

0

0

Anslag för lokalkompensation

0,0

-35 165

-49 009

-77 500

-119 700

Komp kapkostn för invest i kommunen

0,0

-18 000

-14 500

-30 000

-46 500

Anslag för pers med funktionsnedsättn

0,0

-35 000

-35 000

-60 000

-85 000

Övr kostnader och intäkter

1,3

0

0

0

0

Särsklida medel utsatta stadsdelar

0,0

0

0

0

0

Förstärkt schablon, prestationsbaserad

10,7

0

0

0

0

Schablonintäkter - ersättning för

86,0

102 000

75 100

60 100

49 400

Överförmyndarnämnd
Utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

KS/Kommunstyrelsens kontor
KS/Politisk ledning
Revision
Summa nämnder
Centrala poster
Statsbidrag maxtaxa förskola
Kvalitetssäkringsmedel
Stadsbidrag extratjänster
Exploatering

Pensioner
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etableringsinsatser

Digitalisering - för att klara framtidens välfärd

0

0

-10000

-10000

-10000

Prioriterade yrkesgrupper

0

0

-8000

-8000

-8000

Genomförda deponiarbeten

0,0

-12 000

-6 000

-17 000

-10 000

0
0

0
0

-8000
-2000

-8000
-2000

-8000
-2000

Ny verksamhet Socialnämnd

0,0

-2 000

0

0

0

Reservanslag befolkningsökning

0,0

-30 000

-20 000

-45 000

-70 000

Tillfälliga hyresintäkter

3,0

3 000

0

0

0

Samordnad varutransport

0,0

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet sk

0

-3000

0

0

0

Förebyggande insatser barn och ungdomar

0

-1000

0

0

0

-3000

0

0

Framtidens äldreomsorg, arbetsvillkor
Framtidens äldreomsorg, arbetsmetoder

Resurser stadsdelsutveckling

Effektivisering inom KSK 1,5%

5000

Volymavstämning Barn och ungdom
Effektiviseringar
Summa centrala poster
Summa nämnder och centr poster

0

0

38 000

77 000

221,1

-69 822

-133 404

-308 695

-422 995

-4 136 -4 485 575 -5 565 838 -5 684 596 -5 846 393
96,2

100 000

100 000

100 000

100 000

-4 040

-4 385 575

-5 465 838

-5 584 596

-5 746 393

Avgår: Avskrivningar
Summa "från verksamheterna"

0,0
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BALANSBUDGET - Mål&Budget 2018-2020

Bilaga 2

(Mkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

3

3

3

1 221

1 346

1 479

150

150

150

15

15

15

Materiella anläggningstillgångar
Mark o byggnader
Maskiner och inventarier
Leasingtillgångar
Bidrag statl infrastruktur

17

16

15

Finansiella anläggningstillgångar

12 150

12 532

12 953

Summa anläggningstillgångar

13 556

14 062

14 615

80

80

80

2

2

2

Fakturafordringar

45

45

45

Övriga fordringar

370

343

302

Likvida medel

300

300

300

Exploatering
Förråd

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

797

770

729

14 353

14 832

15 344

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ingående eget kapital

3 856

4 020

4 201

Periodens resultat

170

209

248

varav Social fond

24

24

24

4 026

4 229

4 449

Pensioner

360

400

450

Löneskatt

87

97

110

447

497

560

Långfristiga lån

9 006

9 234

9 465

varav k ortfristig del av långfristig sk uld

1 100

1 200

1 300

2

2

2

utnyttjande av social fond under året
Summa eget kapital

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder

10

10

10

Investeringsbidrag

105

105

105

Kortfristiga skulder

750

750

750

7

5

3

Kortfristiga leasingskulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Soliditet
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9 880

10 106

10 335

14 353

14 832

15 344

28,0%

28,5%

29,0%

Bilaga 3

FINANSIERINGSBUDGET - Mål&Budget 2018-2020
(Mkr)

Not
Årets verksamhet
Årets resultat
Avskrivningar
Nettoreavinster
Upplösn statlig infrastruktur
Förändrad kapitalbindning
Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt
Kassaflöde från verksamheten
Investeringar
Investeringar materiella
Investeringar immateriella
Investeringar finansiella
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Medelsbehov att finansiera
Finansiering
Förändring långfristiga fordringar
Extern upplåning
Förändring av likvida medel

1)

1

Telgekoncernen ingår.
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2018

2019

2020

170
100
-5
1
0
27
293

209
100
-5
1
0
50
355

248
100
-5
1
0
63
407

-295

-225

-241

10
-285

17
-208

16
-225

8

147

182

-337
329
0

-382
235
0

-421
239
0

Bilaga 4

Kommunbidrag 2018 per nämnd
Järna kommundelsnämnd
Kommunbidrag 2017

136 444

Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)

-91 210

Flytt av kostnad för skolskjuts till UN

-2 432

Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53

24
42 826

Uppräkning 0,9%

385

Delsumma

43 211

Resursfördelning till pedagogisk verksamhet

93 637

Kommunbidrag 2018

136 848

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd
73 399

Kommunbidrag 2017
Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 14/12 2016 §101
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108
Flytt av kostnad för skolskjuts till UN

-46 937
5
-493
-3 232
22 742

Uppräkning 0,9%

205

Delsumma

22 947

Resursfördelning till pedagogisk verksamhet

49 301

Kommunbidrag 2018

72 248

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd
35 460

Kommunbidrag 2017
Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)
Flytt av kostnad för skolskjuts till UN

-22 102
-930

Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53

4
12 432

Uppräkning 0,9%

112

Delsumma

12 544

Resursfördelning till pedagogisk verksamhet

23 211

Kommunbidrag 2018

35 755

Enhörna kommundelsnämnd
52 281

Kommunbidrag 2017
Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)

29

-36 862

Flytt av kostnad för skolskjuts till UN

-1 607

Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53

6
13 818

Uppräkning 0,9%

124

Delsumma

13 942

Resursfördelning till pedagogisk verksamhet

38 742

Kommunbidrag 2018

52 684

Näringslivsnämnd
168 998

Kommunbidrag 2017
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108
Delsumma

-1 167
167 831

Uppräkning 0,9%

1 510

Flytt av vuxenutbildning
Kommunbidrag 2018

-114 000
55 341

Omsorgsnämnd
Kommunbidrag 2017
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108
Nytt boende Björkmossen (mars - december)

1 391 719
-300
9 200

Avgår för ny fördeln v-het 48, LSS

-626 232

Återföring "Överföring HSL i boende och daglig verksamhet LSS"
Delsumma

-8 400
765 987

Uppräkning 0,9%
Lokalkostnadskompensation Wijbacken, S-dir 12/10 2017 §109
Ökade intäkter äldreomsorg

6 894
1 781
-2 000

Anslag för LSS-insatser

643 029

”Gemensamma måltider”

500

Mötesplatser för äldre

1 000

Ny nämndsorganisation
Kommunbidrag 2018

-700
1 416 491

Överförmyndarnämnden
9 430

Kommunbidrag 2017
Uppräkning 0,9%

85

Kommunbidrag 2018

9 515

Socialnämnden
714 063

Kommunbidrag 2017
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Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108
Delsumma

255
714 318

Uppräkning 0,9%

6 429

Uppsökande verksamhet

1 000

Minskat försörjningsstöd

-10 000

Kommunbidrag 2018

711 747

Utbildningsnämnden
2 070 697

Kommunbidrag 2017
Avgår till påsen för pedag verksamhet (inkl 30-timmarsbarnen)

-907 524

Avgår till påsen för pedag v-het (kommungem)

-372 210

Intäktskrav barnomsorgsavgifter

51 933

Avgår: Anslag för modersmål

-34 894

Avgår: Anslag för gymnasieskolan

-353 534

Avgår: Anslag för grundsärskolan

-48 777

Avgår: Anslag för gymnasiesärskolan

-22 801

Avgår: Anslag för lokaler andra huvudmän

-38 989

Kapitalkostnadskompensation, S-dir 14/12 2016 §101
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108
Återföring - Tom tits köp av tjänster

105
2 459
-5 000

Flytt av kostnad för skolskjutsar från kommundelsnämnder
Delsumma

8 201
349 666

Uppräkning 0,9%

3 147

Anslag för modersmål

35 551

Anslag för gymnasieskolan

352 111

Anslag för grundsärskolan

47 191

Anslag för gymnasiesärskolan

23 461

Anslag för lokaler andra huvudmän

43 523

Resursfördelning till pedagogisk verksamhet

936 240

Resursfördeln till kommungem pedag v-het

389 312

Intäktskrav barnomsorgsavgifter

-51 933

Flytt av vuxenutbildning
Kommunbidrag 2018

114 000
2 242 269

Kultur- och fritidsnämnden
203 068

Kommunbidrag 2017
Bibliotek Hovsjö, helårseffekt

1 250

31

Grafikens hus, helårseffekt

600

Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108

424

Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53

201

Delsumma

205 543

Uppräkning 0,9%

1 850

Hyreskomp Hovsjö bibliotek

210

Folkbiblioteken

1 000

Mötesplats centrum
Kommunbidrag 2018

2000
210 603

Samhällsbyggnadsnämnd
115 328

Kommunbidrag 2017
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 14/12 2016 §101
Flytt av ansvar för skogsskötsel och viltvård KF19/12 §224
Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53
Delsumma

427
-532
618
92 306

Uppräkning 0,9%

1 043

Håll Södertälje rent

1 000

Ny nämndorganisation

-1 000
23 747

Flytt av stadsbyggnadsnämnden
Kommunbidrag 2018

117 096

Miljönämnden
11 912

Kommunbidrag 2017
Återföring "Åtgärda syrebrist och fiskdöd i Måsnaren enl EU:s ramdirektiv"

-250

Återföring "Åtgärder för ängs- och hagmarker enligt miljöprogrammet"

-100

Flytt av ansvar för skogsskötsel och viltvård KF19/12 §224
Delsumma

532
12 094

Uppräkning 0,9%

109

Kommunbidrag 2018

12 203

KS/kommunstyrelsens kontor
269 981

Kommunbidrag 2017
Lokalkostnadskompensation, S-dir 20/12 2016 §108
Återföring beslutsstöd

2 998
-1 000

Återföring dokument- och ärendehantering

-750

Växthuset, ansvaret ut i förvaltningen

-1 300
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Lägre kostnad för inköpstjänster

-1 300

Kapitalkostnadskompensation, S-dir 24/4 2017 §53
Delsumma

830
269 459

Uppräkning 0,9%

2 425

Trygghetsskapande instser

5 000
500

Kanalåret 2018
Hållbar arbetshälsa

500

Oberoende enhet för kvalitetsuppföljning
Kommunbidrag 2018

2 000
279 884

KS/politisk ledning
73 481

Kommunbidrag 2017
Avgår: anslag för Södertörns Brandförsvarsförbund
Delsumma

-43 426
30 055

Uppräkning 0,9%

270

Södertörns Brandförsvarsförbund Uppräkning 2,3%

44 425

Anslag för riksdagsval

2 000

Kommunbidrag 2018

76 750

Revisionen
Kommunbidrag 2017

2 500

Uppräkning enligt äskande

500

Kommunbidrag 2018

3 000

Summa Kommunbidrag 2018

5432434
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BUDGETRAMAR PER NÄMND 2018-2020
KS/KF investeringar
Arbetslivsnämnden
KDN Enhörna
KDN Hölö-Mörkö
KDN Järna
KDN Vårdinge-Mölnbo
Kommunstyrelsen*
Kultur- & Fritidsnämnden
Miljönämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
KS Markeringsbelopp

År 2018
200
56 350
33 000
1 000
200
76 000
12 300
5 100
21000
205 150

Totalsumma
Nämndinvesteringar
Arbetslivsnämnden
KDN Enhörna
KDN Hölö-Mörkö
KDN Järna
KDN Vårdinge-Mölnbo
Kommunstyrelsen
Kultur- & Fritidsnämnden
Miljönämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Totalsumma

År 2018
300
800
600
2 400
500
2 900
2 800
1 250
800
68 450
7 000
2 200
90 000
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År 2019

År 2020
-

23 500

21 450
13 000
10 000
3 000
1 000
1 800
75 000
80 000
8 200
7 700
50
50
21000
21000
135 700 151 050
År 2019
300
800
600
2 400
500
2 900
2 800
500
800
69 200
7 000
2 200
90 000

År 2020
275
800
600
2 400
500
3 000
2 800
500
800
69 125
7 000
2 200
90 000

Lokaler (investeras av TF)
Arbetslivsnämnden
KDN Enhörna
KDN Hölö-Mörkö
KDN Järna
KDN Vårdinge-Mölnbo
Kommunstyrelsen**
Kultur- & Fritidsnämnden
Miljönämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Totalsumma

År 2018
72 700
117 000
6 000
75 000
232 800
69 500
573 000

*inkl KS markingsbelopp
** inkl underhållsinvesteringar i lokaler (inkl arenorna)
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År 2019
20 000
72 610
132 000
13 000
75 000
119 390
13 000
445 000

År 2020
19 000
61 750
10 000
24 000
45 250
15 000
175 000

5.3.4 Projekt som bygger ram för KS/KF investeringar tkr

KDN Enhörna

År 2018

År 2019

År 2020

0

0

0

200

-

-

0

-

23500

56 350

21 450

13 000

33 000

10 000

3 000

1000

-

1000

200

-

-

-

-

1800

76000

76000

81000

35000

35000

35000

3000

3000

3000

Ny väg till skola
KDN Hölö-Mörkö
Sandfickor för vinterväghållning
KDN Järna
Gestaltning Järna
Cirkulation vid Rönnv/Lövensv
GC-väg mot Nykvarn
Ishall Järna
Kommunstyrelsen
Nya datorer
Nätutrustning
Plattformsbyte (MS 365)
Trådlösa nät
Kameraövervakning
Kultur- och Fritidsnämnden
GF-hallen inventarier
Utveckla Måsnaryd
Södertälje IP
Omsorgsnämnden
Inventarier Murarbasen
Inventarier nytt gruppboende ~2020
Socialnämnden
BoU Fridaberg och Nätverkslaget
Stadsbyggnadsnämnden
Digitaliseringsplan
Tekniska nämnden
Almnäs vägar
Cirkulationsplatser
Digitalisering fortsättning
Exploateringsvägar
Fastanäs camping
Gästhamnen
Södertälje City i samverkan

4

Trygghet, säkerhet och miljö med extra medel för
4
belysning
Utbyggnad VA, Näsets udde
Verksamhetsanpassning av stadshuset

36

Utbildningsnämnden

12300

8200

7700

5100

50

50

21000

21000

21000

Totalsumma

205150

136700

152050

Totalsumma budgetperiod

493900

Genomsnittlig årsfördelning

164633

Förskola (fd) Mariekällskolan
Förskola Södra Södertälje
Förskola Viksbergs
Förskola Östertälje
Grundskola (fd) Mariekällskolan
Grundskola Viksberg och Viksberghallen
Grundsärskola Rosenborgskolan
Anpassningsåtgärder
Äldreomsorgsnämnden
Inventarier Björkmossen
Inventarier Kryddans dagverksamhet
Inventarier nya hemtjänstlokaler
KS Markeringsbelopp
GC-vägar enligt GC-planen
Trygghet, säkerhet och miljö (KDN)
Väganslutningar till nya byggnationer
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5.3.5 Projekt som bygger ram för verksamhetslokaler tkr

År 2018

År 2019

År 2020

Förstudie

KDN Enhörna
X

Grundskola och idrottshall Enhörna
KDN Järna

X

Lokaler Järna (Futurum mfl)
KDN Vårdinge-Mölnbo
Mölnbo idrottshall

X

Kommunstyrelsen
Arenornas underhåll

X

Campus Telge/Science Park

X

Investeringar brandskyddsanordningar

X

X

X

Reinvesteringar lokaler (TF)

X

X

X

Reserv lokaler

X

X

X

X

X

Fritidsgård Bårsta

X

X

GF-hallen

X

X

Teaterlokal Orionkullen

X

X

5

Parkeringshus

X

Kultur- och Fritidsnämnden
Fotbollshall/tält Västergård

X

Torekällberget

X

Nytt bahus (klart 2028)

X

Omsorgsnämnden

X

Gruppbostad 2019 LSS 6 platser

X

Gruppbostad 2020 LSS 6 platser

X

Omflytt daglig verksamhet

X

X

Utbildningsnämnden
Förskolan Sabeln

X

Förskola Södertälje Södra (420 barn)

X

Förskola Glasberga

X

Förskola Körsbärets- och Satelliten

X

Förskola ombyggnad (fd) Mariekällskolan
Förskola förstudie Ronna

X

Förskola Viksberg

X

Förskola Östertälje

X

Grundskola ombyggnad (fd) Mariekällskolan
Grundskola tillbyggnad Soldalaskolan

X

Grundskola Viksberg och Viksberghallen

X

Grundsärskola Rosenborgskolan

X

Anpassningsåtgärder

X

X
X

Totalsumma

573 000
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X

X
X

X

445 000

X
X

X

X

175 000

