BUDGET 2019
Mittenmajoritetens första budget

2019 TAR VI NYA STEG
Mittenmajoritetet tänker ta till vara på Botkyrkas utvecklingsprocess som precis startat och ta
tag i Botkyrkas största utmaningar, som finns i skolan, omsorgen och tryggheten.
Arbetet startar med budget 2019 som både påbörjar viktiga satsningar på skola, omsorg och
trygghet. Flera uppdrag läggs för att ta fram underlag på ny viktig politik. Samt påbörjar en
genomlysning av all verksamhet och central organisation för att kunna göra framtida
prioriteringar. Mittenmajoriteten kommer vara benhårda i sina prioriteringar av
Botkyrkabornas skattepengar.
Nedan finns mer information om viktiga delar i budget 2019 och för framtida arbete.

BUDGETSVERIGE
Budgetläget i Sverige är osäkert och
påverkar Botkyrka precis som andra
kommuner. Mittenmajoriteten lägger en
budget som gör sig redo för knappa tider
samtidigt som prioriteringar ska göras.

Framförallt är det behoven hos äldre som
ökar. För att bibehålla samma kvalite måste
man antingen bli effektivare eller höja
skatten. Mittenmajoriteten väljer att jobba
med effektivitet och prioriteringar.

Enligt SKLs ekonomirapport kommer de
kommande åren vara utmanande för
svenska kommuners ekonomi. Behoven
ökar mer i jämförelse med intäkterna från
de i arbetsförd ålder.

Samtidigt lägger Botkyrka sin budget när
det inte finns en tillsatt regering eller en
statsbudget. Statsbudgeten har stor
påverkan på kommunal budget, vilket
skapar viss osäkerhet i detta läge.

FOKUS PÅ
SKOLAN
Skolan är högt prioriterad.
En utmaning Botkyrka har är att vissa
skolor har svårt med rekrytering vilket
gör att vissa elever kanske inte får den
kvalite de som där är värda. Därför
satsas 7,3 mkr på skolor med största
utmaningarna för att krossa
skolsegregation.
Utöver det läggs tydliga uppdrag om
att ta fram sätt för att kunna anställa fler
vuxna i skolan, samt ta fram regler för
ordning och reda i skolan.

7,3
mkr

OMSORGEN
SKA
UTVECKLAS
Botkyrkas omsorg ska fortsätta att
utvecklas. Mittenmajoriteten har
påbörjat arbetet med att skapa mer
valfrihet i hemtjänsten med privata
alternativ.
Ett skarpt uppdrag läggs också för att
ta fram språkkrav och metoder för att
stärka anställdas svenskkunskaper.
Ingen i omsorgen ska kännas sig orolig
för att bli missförstådd.

+7%

fler är nöjda med sina vård och omsorgsboende
från 2017 till 2018.

SKOLA OCH
OMSORG

73%
AV BUDGETEN GÅR TILL VÅR GRUNDLÄGGANDE
VÄLFÄRD, SKOLAN & OMSORGEN

TRYGGHET I
BOTKYRKA
Botkyrkas trygghetsarbete ska stärkas så
att man kan nå ut till fler ungdomar och
Botkyrkabor som utsätts för våld.
5,6 mkr satsas för att starta Botkyrkas
våldspreventiva center där kommun och
polis ska jobba tillsammans.
Utöver det så stärks trygghetsarbetet
med att nå ut till alla unga som är i eller
som riskerar kriminellt liv.
Målet med arbetet är att minska
kriminaliteten och att det inte ska finnas
särskilt utsatta områden i Botkyrka.

5,6
mkr

FLYTTAHEMIFRÅNGARANTI
I Botkyrka ska alla kunna hitta en
bostad. Därför påbörjas arbetet med att
skapa en bostadsgaranti för unga. Alla
unga i Botkyrka ska kunna flytta
hemifrån och påbörja sitt vuxna liv.
Utöver det läggs uppdraget att ta fram
en plan för att 8000 bostäder ska
kunna byggas i blandad form fram till
2024.

8000
bostäder

LÖNESATSNING
Utöver den ordinarie löneöversynen
(som fullt kompenseras,) satsas 6 extra
miljoner på höjda löner.
En stor del är till chefer inom omsorgen
(3mkr). En annan del är att man satsar
extra på barnskötare så att man ska
kunna utvecklas inom yrket (drygt 1
mkr). Sedan satsas också på
socialarbetare och socialsekreterare
för att lättare kunna rekrytera och
behålla de bästa (drygt 1mkr).

6

mkr

NÄRDEMOKRATI
2019 startar Botkyrkas nya
närdemokratiarbete. Fler goda ideer
ska tas till vara och beslutsvägarna ska
vara snabbare.
4 miljoner avsätts som en
medborgarbudget som
dialogkommissionen snabbt kan
besluta om som en effekt av dialog
med botkyrkabor.

4

mkr

“MEDBORGARBUDGET”

MILJÖ
Miljöfrågan är alltid aktuell och
Botkyrka fortsätter sitt arbete.
Uppdrag om en plan för att handla
närproducerat läggs för att stötta lokala
bönder. Samt att ett uppdrag om att se
om stranden utmed norra Norsborg
kan bli naturreservat läggs också.
Utöver detta skapas ett vattenmål som
ska vara styrande för att vi långsiktigt
ska ha bra vatten i Botkyrka.

Närproducerat

HÅRDA
PRIORITERINGAR
Uppdraget om att hitta effektiviseringar förstärks
ytterligare. I grunden handlar det om att
Botkyrkabornas skattepengar ska användas
effektivt samt att majoriteten ska kunna prioritera
pengar dit som pengarna dit utmaningarna är som
störst.
Nu kommer förvaltningen också leta
effektiviseringar som betyder att man minskar
central förvaltning med upp till 10% samt att man
letar efter verksamhet som inte ger bästa effekt
eller ligger utanför huvuduppdraget som man kan
sluta göra.
För år 2019 finns flera bra förslag på effektiviseringar. Därför
effektiviseras 2,2%, och följande år 2,0%.

2%

AV KOMMUNENS BUDGET EFFEKTIVISERAS

FÄRRE
KONSULTER
En viktig effektivisering ska göras på att
minska konsultkostnader vid rekryteringar.
Genom att skapa en central
rekryteringsgrupp ska förvaltningar kunna
minska på användandet av externa
konsulter.

Central
rekryteringsgrupp

ANDRA
VIKTIGA
DELAR
-

-

Komtek: En lösning har hittats där vi genom föreningsdrift kan genomföra jämförbara kurser
med utrustningen. Finansiering 150 tkr
Verksamhet för unga vuxna: Samma uppdrag om att ta nya tag och fokusera arbetet med
unga vuxna ligger i budgeten som i kommunstyrelsens beslut. Till det arbetet tilldelas 2,3 mkr
ytterligare.
Tullinge station: Mittenmajoriteten lägger kommunala arbetsresurser för att den kommunala
organisationen i dialog med landstinget ska förverkliga förändringen av Tullinge station.
Utbyggd kollektivtrafik: Mittenmajoriteten lägger kommunala arbetsresurser på att i dialog
med landstinget se till att kollektivtrafiken i Grödinge byggs ut.
Familjecentraler: Mittenmajoriteten lägger kommunala arbetsresurser på att i dialog med
landstinget se till att familjecentraler öppnas i hela botkyrka.

BUDGETEN I
KORTHET
-

Balanskrav: 30 mkr
Skattesats: Oförändrad på 20:15
Pris och löneindex: Full kompensation
110 mkr mer till verksamheterna

