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KOMMUNSTYRELSEN  
2018-11-23 
  
  
RESERVATION  
  
Ärende 6  
 
MÅL OCH BUDGET 2019 – 2021 OCH FASTSTÄLLANDE AV SKATTESATS 2019 
 
Kommunstyrelsens majoritet har i dag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 
till Mål och budget 2019 - 2021 samt taxor och avgifter.  
  
Liberalernas budget utgår från förvaltningens underlag. Vårt budgetförslag är i balans och de 
extra satsningarna på främst skola och socialt förebyggande insatser på 78,5 miljoner kronor 
motsvaras av ökade intäkter och minskade utgifter. Allt finansieras genom minskad låneskuld 
och lägre räntekostnader tack vare försäljningar av kommunal egendom, mer 
konkurrensprövning, effektivare upphandlingar samt ökad samverkan mellan Södertälje 
kommun och Telgekoncernen.  
  
Liberalernas förslag till beslut  
  
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
  
1. bifaller Liberalernas förslag till Mål och budget 2019 - 2021 samt Taxor och avgifter enligt 
Liberalernas förslag.  
 
  
Södertälje den 23 oktober 2018  
  
  
Metin Hawsho (L)  
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KOMMUNSTYRELSEN  
2018-11-23  
  
Ärende 6 
 
HEMSTÄLLAN  
 
MÅL OCH BUDGET 2019 – 2021 
  
KF-mål och indikatorer  
1. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag fastställs i enlighet med Liberalernas Mål och 
budget 2019 - 2021.  
  
Budget 
2. Utdebitering av allmän kommunalskatt 2019 fastställs till 20,15 kronor per skattekrona.  
  
3. Resultat- och balansbudget för 2019-2021 godkänns i enlighet med Liberalernas förslag.  
  
4. Finansieringsbudget 2019-2021 godkänns i enlighet med Liberalernas förslag.  
 
5. Kommunbidrag per nämnd för 2019 godkänns i enlighet med Liberalernas förslag. 
  
6. Investeringsbudget för 2019-2021 godkänns i enlighet med Liberalernas förslag.  
  
7. Riktlinjer för God ekonomisk hushållning godkänns i enlighet med Liberalernas förslag.  
  
8. Generella- och särskilda ägardirektiv för bolagskoncernen godkänns.  
  
9. Resultatbudget för bolagskoncernen godkänns enligt Liberalernas förslag.  
  
10. Styrmodellen för Södertälje kommun godkänns.  
  
11. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga 
centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1. 
  
Taxor och ersättningar  
12. Taxor och avgifter 2019 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 11 och 
Liberalernas förslag. Vi förordar dels generellt mer sparvänliga taxor, lägre fasta och högre 
rörliga avgifter. 
  
13. Habiliteringsersättning (”lön” till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 10,00 
kronor/timme. Låne- och borgensramen för kommunkoncernen  
Kommunen får, vid varje tidpunkt 2019, ha utestående lån och borgen till ett nominellt värde 
av högst 13 900 mkr.  
  
14. Låne- och borgensram 2018 – kommunkoncernen (mkr)  
  
Summa beviljade ramar 13 444 mkr  
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15. Total investeringsram för kommunkoncernen mkr, enligt Liberalernas förslag.  
  
2019 2020 2021 
  
2 022,3 1 796 1 803,1  
  
Övrigt  
16. De övriga villkor, uppdrag och förutsättningar som anges i Mål och budget 2019 – 2021 
godkänns, där de inte strider mot Liberalernas förslag till Mål och budget. 
 
17. Reglementet för arbetslivsnämnden upphävs fr.o.m. 1 januari 2019. 
 
18. Reglementena för socialnämnden och utbildningsnämnden kompletteras i enlighet med 
bilaga 12.1. 
 
19. Reglementena för kommunstyrelsen, kommundelsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden, 
miljönämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska 
nämnden, utbildningsnämnden och äldreomsorgsnämnden ändras inte i enlighet med bilaga 
12.2 utan kvarstår i nuvarande form. Undantaget föreslagen ändring i kommunstyrelsens 
reglemente § 25. 
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Förord till Liberalernas budget 
 
Liberalerna ger Södertäljeborna valfrihet!  
  

Den liberala grunden 
Vi är Sveriges och därmed Södertäljes liberala parti. Vi är stolta över vår historia och vår 
ideologi. Vi vill att varje människa ska ha friheten att förverkliga sina drömmar och fatta egna 
beslut. Det är därför liberaler genom alla tider tagit strid för religionsfrihet, allmän rösträtt, 
mot nazism och kommunism, för sexuell frihet, jämställdhet och valfrihet. 

Liberalerna tror att varje människa kan bygga och trygga sin egen framtid. Vi tror att varje 
människa är beredd att ta ansvar för att genom kunskap, egna val, initiativ och eget arbete 
bygga sin egen framgång. När en människa bli självförsörjande blir hen också friare. Att vara 
oberoende, och att få möjlighet att bidra till samhället, ger dessutom en ökad stolthet och 
självkänsla. 

Vi utgår alltså från att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning och 
att de vill ta ett gemensamt ansvar för varandra. 

Samhället ska skapa de rätta förutsättningarna och ge stöd när så behövs, det sociala 
skyddsnätet ska fånga den som faller, inte begränsa den som kan stå själv. 

Vår uppgift är att försvara varje människas möjlighet att forma sitt eget liv. Det är den 
liberala grunden och svaret på varför vår politik ser ut som den gör, såväl nationellt 
som lokalt. 

Liberalerna i Södertälje 
Södertälje kommun är unik plats med sin mångfald. Här finns både stad och landsbygd.  Hit 
har människor flytt föra att skapa sig en ny framtid. Vi inom Liberalerna tycker det är viktigt 
att invånarna i hela kommunen ska få komma till tals och få service, uppmärksamhet och en 
känsla av delaktighet i samhället oavsett var i kommunen de bor. När vi pratar om Södertälje 
så pratar vi om alla som bor, arbetar, studerar i eller besöker kommunen. 
 
Södertälje är en knutpunkt där världen finns samlad. Södertälje är en plats där vi under lång 
tid, ända tillbaka till vikingatiden och kanske längre, har välkomnat folk från hela Sverige och 
hela världen. Här finns nu människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter.  
Här finns nu människor som skapat en framtid för sig själva, sina familjer, för staden och för 
alla dess framgångsrika företag.  
 

Södertälje är kommunen med allt från den stora stadens puls till den stilla naturens lugn och 
ro. Här finns hög kompetens i världsledande företag. Här finns historia, kultur och idrott. Här 
finns en sjudande verksamhet inom företagande, forskning och utbildning.  
  

Södertälje är en knutpunkt inte bara mellan människor utan också en rent geografiskt. 
Södertälje är staden mellan sött och salt, en strategisk punkt på livsnerven mellan Östersjön 
och Mälaren och med en blomstrande uthamn. I Södertälje knyts två av Sveriges viktigaste 
vägar, E4 och E20, samman. Genom Södertälje går också några av Sveriges viktigaste 
järnvägslinjer.  
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Södertälje har alltså de bästa förutsättningarna. Liberalerna vill tillvarata och förstärka dessa 
för att göra Södertälje ännu bättre! Vi vill satsa på den fantastiska potential som Södertälje 
har, utan att blunda för de problem som finns; utanförskap, arbetslöshet och bidragsberoende. 
Vi föreslår en rad åtgärder som både förstärker det positiva och hanterar svårigheterna. Visst 
finns det utmaningar, men vi kan fixa det här - tillsammans!  
 
Ett av våra förslag är ett ökat fokus på företag och företagande. Vi föreslår ett 
näringslivscentrum som bättre kan serva företagen. Genom att förbättra näringslivets 
förutsättningar skapas nya arbetstillfällen vilket leder till minskad arbetslöshet vilket i 
sin tur underlättar integrationen av de nyanlända. 
 
Satsa på skolan  
Liberalerna vill satsa på en politik för en kunskapsskola med arbetsro. Det är genom 
utbildning som vi ger elever framtidstro och möjligheten att göra en klassresa. Om skolan 
misslyckas så misslyckas Södertälje. Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke, därför är det 
viktigt att sidouppgifter minskar så att de kan vara lärare. Liberalerna satsar på 
lärarassistenter för att de ska göra vissa uppgifter så att lärarna få mer tid för kvalitativ 
undervisningstid och öka elevernas måluppfyllelse. 
  
God livskvalitet 
Liberalernas ambition är att Södertälje ska fungera dygnet runt, året runt. Södertälje ska 
erbjuda så många alternativ att alla kan bo, arbeta, utbilda sig och om så behövs, få vård och 
omsorg i kommunen. Södertälje ska självklart också vara en trygg kommun med en stark 
ekonomi. Grundläggande trygghet och samhällsfunktioner för god livskvalitet, är grundstenar 
i en välfungerande kommun. Livet ska vara positivt, enkelt och smidigt – vi vill ”kringla” till 
det, inte krångla till det.   
  

Stabil ekonomisk grund 
För att kunna höja kvaliteten på samhällsservice till alla måste Södertälje också ha en stabil 
ekonomisk grund. Vi måste kunna satsa offensivt, inte bara betala räntor och amorteringar. Vi 
Södertäljebor är bland de allra mest skuldsatta av alla kommuninnevånare i Sverige. ”Den 
som är satt i skuld är inte fri!”(Ernst Wigforss 1932). Kloka ord som gäller alla, oavsett 
partitillhörighet. Vi Liberaler vill på sikt amortera ner skulden. Vi vill inte att framtida 
generationer skall betala våra satsningar. I årets budget har vi dock valt att inte amortera mer 
än framskrivet förslag men inte heller att utöka skulden. Genom ett antal försäljningar och 
besparingar klarar vi att göra offensiva satsningar utan att utöka låneskulden på sikt. 
 
Långsiktigt hållbart samhälle 
Vi måste ta hänsyn till framtida generationers behov genom att arbeta med att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle ur såväl miljömässiga, sociala som ekonomiska perspektiv.  
 

Södertälje – en kommun för alla 
I den globala värld vi lever i vill Liberalerna att Södertälje förblir en öppen och tolerant 
kommun där alla människor, oavsett bakgrund, ska få förutsättningar för att bygga sin egen 
personliga framgång samtidigt som vi tillsammans tar ansvar för att skapa den kommun, det 
land, den värld vi vill leva i.  
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Allt börjar med en bra lärare 
 
Skolan är nyckeln till en bra framtid. Utbildning är det som drömmar bygger på och med en 
god utbildning öppnar sig oanade vägar att vandra på genom livet. Det är därför vi Liberaler 
så aktivt och passionerat kämpar för skolan och varje barns möjlighet att lyckas i livet. 
Södertäljes skolresultat är på väg uppåt och det gläder oss att fler och fler barn i Södertälje nu 
uppnår resultat i skolan. Vi är dock inte nöjda innan alla barn, oavsett sina förutsättningar, kan 
lämna skolan med godkända betyg.  
 
Lärarassistenter för fokus på lärande 
Idag ägnar sig en lärare alldeles för mycket åt administration och arbetsuppgifter som tar 
fokus ifrån det läraren är utbildad att göra och som läraren faktiskt är bäst på. Undervisning. 
Liberalerna föreslår en genomgripande satsning på lärarassistenter i Södertäljes skolor. Dessa 
extra vuxna i skolan kommer att kunna avlasta lärarna och erbjuda ett större lugn i Södertäljes 
skolor. Våra elever kan alltid räkna med att det finns en vuxen att vända sig till, samtidigt som 
lärarna kan räkna med att slippa göra onödigt pappersarbete och istället fokusera på 
undervisningen. 
 
Två lärare är dubbelt så bra 
Tvålärarsystemet är en reform som verkligen betytt mycket för Södertäljes elever. De som 
behöver extra stöd i undervisningen har nu kunnat få det i den ordinarie undervisningen 
samtidigt som läraren känner att den alltid har ett stöd i klassrummet i form av en annan lärare 
som kan stödja i undervisningen. Den här reformen har varit gynnsam och något Liberalerna 
tror har varit en bidragande orsak till de ökande resultaten i Södertäljes skolor. Vi föreslår 
därför en fortsatt utbyggnad av tvålärarsystemet under 2019.  
 
Satsa på Södertäljes gymnasieskolor 
Alldeles för få av Södertäljes gymnasieungdomar väljer idag att genomföra sin 
gymnasieutbildning i sin hemkommun. Det finns lysande undantag, men generellt sett är 
trenden oroande och tyder på ett systemfel någonstans i vår skolstruktur. Lösningen kan 
omöjligen vara att förbjuda Södertäljes elever att studera i andra kommuner, utan lösningen 
måste vara att ytterligare satsa på våra gymnasieskolor och höja statusen på utbildningarna de 
erbjuder. Enbart genom skolor i toppklass kan vi vara med och konkurrera. 
 
Vi vill även uppmuntra etableringen av friskolor för att ge möjlighet till ökad valfrihet, 
konkurrens och profilering med specialinriktningar som också kan locka elever från andra 
kommuner att välja skola i Södertälje. 
 
En egen vård- och omsorgsutbildning 
Det råder idag stor brist på sjuksköterskor och undersköterskor inom hela landet. Södertäljes 
egen vård- och omsorgslinje lades för ett antal år sedan ned. Vi står idag utan egen försörjning 
av för kommunens verksamheter nödvändig personal. Liberalerna föreslår att kommunen åter 
startar en vård- och omsorgslinje på en av våra gymnasieskolor. 
 
Fokus på de yngsta 
I förskolan läggs grunden för mycket som senare i livet är helt nödvändiga färdigheter. 
Barngrupperna i Södertälje är tyvärr allt för stora och allt för få vuxna i verksamheten har den 
pedagogiska utbildningen som krävs för att förskolan ska få det lyft den behöver. Vi avsätter 
mer pengar till förskolan just för att ha fokus på de yngsta i vår kommun. 
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Den levande entreprenörskommunen Södertälje 
 
Södertälje är en vacker stad som med sitt unika läge som den södra porten in i Sveriges största 
ekonomiska centrum, erbjuder stora fördelar. Vi har fördelarna som kommer med goda 
kommunikationer ut i världen och två stora multinationella bolag som är ledande inom sina 
respektive områden. Ingenting kommer dock gratis och även en stad som Södertälje med sina 
goda förutsättningar måste arbeta aktivt med att ge näringslivet rätt förutsättningar och 
möjligheter att växa. Företag och arbetstillfällen ger skatteintäkter vilket krävs för att vi ska 
kunna erbjuda Södertäljeborna den kommunala service som vi eftersträvar. 
För att Södertälje verkligen skall bli attraktivt som etableringsort för företag behöver vi, inte 
bara ge god service till storföretagen, utan också till de 7500 småföretagen. 
 
Näringslivscentrum med ett helhetsansvar 
Liberalerna föreslår att ett näringslivscentrum med ansvar för företagsfrågor ska inrättas i 
Södertälje kommun. Uppgiften är att stödja Södertäljes lokala näringsliv med den service de 
kan förvänta sig av kommunen, samtidigt som man aktivt arbetar med jobbskapande åtgärder 
i samverkan med det lokala näringslivet. Detta kommer att få positiv effekt på integrationen 
då ett jobb är den viktigaste faktorn för att komma in i och kunna bidra till samhället.   
 
En näringslivsnämnd 
Vi är övertygade om att med ett större politiskt fokus på näringslivet så kan den service 
kommunen erbjuder bli bättre. Vårt mål är att Södertälje ska klättra 100 placeringar i Svenskt 
näringslivs ranking under mandatperioden. För att lyckas med den offensiva företagarpolitik 
vi vill driva så föreslår vi att en Näringslivsnämnd ska inrättas. Ansvarsområdet ska ligga i att 
sörja för frågor nära näringslivet och vara en tydlig ingång mellan kommunen och 
företagarna. Stadsdirektören får i uppdrag att utreda den exakta omfattningen av nämndens 
ansvarområden. 
 
Pulsådern genom staden 
Motorvägarna som passerar genom Södertälje är en nyckel för att våra företag ska kunna 
växa. De är beroende av pålitliga transporter av antigen sina varor eller de personer som 
arbetar hos dem. Vi upplevde alla hur illa det kunde gå när en av motorvägsbroarna stängdes 
av under två månader och kommunen tillsammans med Trafikverket måste hitta en gemensam 
lösning för hur trafiken genom staden, men även inom staden kan fortlöpa även om störningar 
sker i infrastrukturen. Vi föreslår därför att en extra förbindelse över, eller under, Södertälje 
kanal projekteras och byggs i samverkan med staten. 
 
Truckstop Telge 
Södertäljes strategiska läge som knutpunkt mellan E4 och E20, nationella järnvägslinjer och 
inte minst kopplingen mellan Mälaren och Östersjön ger oss möjligheter som saknar 
motstycke. Södertälje är den självklara platsen för ett logistiskt nav där varor kan omlastas, 
lagras, osv. 
 
Det handlar om en service till näringslivet i stort men framför allt till åkerier och rederier. Det 
handlar om en mötesplats och en samlingspunkt för alla de som arbetar på vägarna. Det 
handlar om en plats där de kan fylla på drivmedel, använda toaletter och duschar, äta och vila 
under säkra förhållanden utan att behöva riskera att utsättas för nattliga besök av ”vägpirater” 
och mobila tjuvligor. 
 
Låt oss, i samarbete med Nykvarns kommun och privata intressenter, skapa ”Truckstop 
Telge”, en inhägnad och kameraövervakad service- och parkeringsplats som blir en regional 
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och delvis nationell samlingspunkt. Vi får en förbättrad service till förare och åkerier, vi ökar 
säkerheten, vi skapar nya arbetstillfällen och vi får möjlighet att uppfylla miljökrav på ett 
bättre sätt. 
 
Vi föreslår att Almnäs i kombination med en nyanlagd ”Tvetalänk” mellan E4 och E20 
genomgår en förstudie så att vi kan studera möjligheten att där anlägga ”Truckstop Telge”.  
 
 

En offentlig miljö att trivas i och längta till 
 
Gator, byggnader och den omkringliggande miljön är någonting vi ständigt befinner oss i. Just 
därför värderar Liberalerna den offentliga miljön så högt. Utan en trivsam miljö så mår 
människan inte bra. Det är även så att utan fungerande vägar och annan infrastruktur så 
fungerar inte samhället heller. Liberalerna vill se en politik inom detta område som 
värdesätter viktiga kulturmiljöer samtidigt som vi vågar bygga för framtiden. Vi vill se gröna 
lungor i staden där människor trivs och vill bo. 
 
Ökat vägunderhåll 
Kvaliteten på Södertäljes gator och gång- och cykelvägar lämnar mycket att önska. 
Underhållet har varit eftersatt under många år och nu märks det tydligt. Både bilister och 
cyklister får bitvis ägna sig åt slalomåkning runt ”potthål”. Ibland är hålen så stora och djupa 
att de innebär en reell säkerhetsrisk och att de kan orsaka skador både på personer och på   
fordon. 
Preliminära siffror visar att av de 2 miljoner kvadratmeter gator/vägar som finns i Södertälje 
är hela 35 % i behov av förbättringar och då talar vi om rejäla arbetsinsatser, inte bara lagning 
av ”potthål” och sprickor. Detta gäller då enbart vägarna för biltrafik. 
 
Det behövs ett kraftigt ökat vägunderhåll för att undvika ytterligare problem, skador och 
faktiskt också ren kapitalförstöring. Dåliga gator och vägar är något som medborgarna märker 
på ett ytterst konkret sätt. Vi föreslår därför extra satsningar på underhåll och asfaltering. 
 
Offentliga toaletter 
Vi vill att Södertälje ska vara en inbjudande stad dit besökare utifrån gärna söker sig. Vi har 
ju lockande turistmål som TomTits, Torekällberget och en stadskärna med unik vattenkontakt. 
 
Vi vill också ha ett levande centrum där Södertäljeborna själva vill samlas. 
Men då ska man inte behöva gå på restaurang och betala för en måltid eller en fika för att 
kunna gå på toaletten. 
 
Kommunen bör satsa på rena, fräscha och välluktande toaletter och inte glömma att även 
barnfamiljer skall vilja använda dessa. 
Detta är en brist i många svenska städer. Men det betyder inte att vi i Södertälje ska ignorera 
problemet.   
Städer i de flesta västerländska länder har offentliga ”rest rooms” för sina medborgare.   
 
P-hus 
Södertälje Centrum förtätas. P-platser får ge vika för nya bostäder. Bilträngseln ökar.  
Samtidigt vill vi ha ett levande centrum som kan konkurrera med Stockholmsförorternas 
köpcentra som har gott om parkeringsplatser. Och då krävs att både besökare och 
Södertäljebor kan ställa bilen någorlunda nära vårt centrum. 
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Lösningen: Vi behöver fler parkeringshus – ovan och under jord. Såväl fristående P-hus som 
flervåningsgarage under nya fastigheter som byggs. Det är enda sättet att använda marken 
effektivt- även för bilar. 
 
Möblering av kommunens ”uterum” 
Gågatan i Södertälje måste ges en ansiktslyftning. Trevligare belysning, fler planteringar, 
blomsterprydnader, bänkar, bord, papperskorgar, enhetligare design på bodar, markiser och 
skyltar. Det finns många sätt att skapa en trevligare miljö som ger Södertäljeborna och 
besökare ett trevligare vistelserum, ett ”vardagsrum” i centrala staden.  
 
Vi förstår att det finns delar som måste samordnas med utvecklingen av Norra Stadskärnan 
men akuta åtgärder måste göras omgående. Gatans beläggning måste ses över, det finns flera 
akuta åtgärder som krävs för säkrare framkomlighet. Finansieras inom stadskärneprojektet. 
 
Det är också viktigt att se över möbleringen i ytterområdenas centrumbildningar. Även i 
Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna behövs planteringar, blomsterprydnader, bänkar, bord, 
papperskorgar och belysning. Allt för större trevnad och trygghet. 
 
Grönområden 
Värna Kusens Backe, Torekällberget och Slussholmen. Utveckla dessa fantastiska oaser men 
som grönområden, vistelse- och aktivitetsytor. Dessa tre delar har var och en, unika 
förutsättningar för att ge Södertälje-borna härliga upplevelser. Använd och utveckla de olika 
förutsättningarna till enheter som gemensamt ger ett varierat utbud, året runt. 
Kusens Backe: Naturmark med gångstigar, sittplatser, utegym och naturrum med information 
om platsens historia, natur, med mera. 
 
Torekällberget: Friluftsmuseum med djur, byggnader och historia från en svunnen tid, 
utbildning och kulturella aktiviteter, skådespel, mm. Möjlighet att handla kvalitetsprodukter 
inom hantverk och livsmedel, café. Inget konferenshotell men väl ett museum där vi alla kan 
få ta del av Södertäljes historia, (både centralort och övriga kommunen). 
 
Slussholmen: Södertäljes ”Central Park” med aktiviteter året runt. Visa Södertäljes historia 
som kanal- och badortsstad. Ge möjlighet till kultur- och idrottsaktiviteter året runt, inom- och 
utomhus. Spännande arkitektur med ljusspel, glashus och växthus som även lyser upp den 
mörka årstiden. Anlägg sandstrand, strandpromenader och småbåtshamn, hyr ut småbåtar, 
bygg en spa-anläggning, med mera. 
 
Använd dessa tre enheter som noder i en ”grönstruktur” som ger Södertäljeborna närhet till 
natur- och grönområden med möjligheter till utevistelse och utomhusaktiviteter med till 
exempel ytor för stadsodling/koloniträdgårdar, lek och spel, träning, avkoppling, 
återhämtning, med mera. 
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En omsorg som ser individen 
 
Kommunen har ett stort ansvar för de många människor som varje dag är helt beroende av att 
den kommunala omsorgen fungerar. Liberalerna vill se en mer effektiv kommunal omsorg 
som är beredd att släppa in privata aktörer och arbeta tillsammans med dem i syfte att uppnå 
bästa möjliga service för våra medborgare.  
 
Fler privata omsorgsboenden 
Alla är nog överens om att samhällets äldre skall ha tillgång till service, läkarvård, boende, 
mm som ger dem ett omsorgsfullt och behagligt liv, allt efter deras behov. 
 
I Södertälje finns det dock tecken på att detta inte alltid sker. År efter år får den äldreomsorg 
som erbjuds i kommunal regi mycket dåliga omdömen. Privata aktörer har alla nöjdare 
brukare och håller budget bättre jämfört med den kommunala verksamheten.  Nu föreslår 
majoriteten satsningar inom äldreomsorgen och det är mycket lovvärt. Vi vet dock inte om 
eller när dessa kommer att visa sig genom mera positiva omdömen. Varför då inte, redan nu, 
satsa mera på det vi redan vet fungerar mycket bättre? 
 
Vi föreslår därför att andelen privata leverantörer utökas istället för som nu, minskas. 
Självklart skall dessa upphandlas enligt LOU och följas upp och kontrolleras på ett ingående 
och regelbundet sätt. Denna uppföljning och kontroll skall gälla även den kommunala 
verksamheten och genomföras av en enhet som skall ha fullt fokus på kvalitet. Vi anser att 
kvaliteten på omsorgstjänsterna är mycket viktigare än vem som levererar dem. 
Vi vill också utöka antalet omsorgsboenden. Vi vill att det skall vara självklart att 
omsorgsboenden ingår i all fysisk planering i samband med Södertäljes utbyggnad. 
Omsorgsboenden skall finnas både centralt i centralorten, i stadens utkanter och i kommunens 
ytterområden. Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen, därefter skall privata 
intressenter bjudas in att både bygga och driva dessa omsorgsboenden. 
 
Valfrihet i hemtjänsten 
Du ska kunna välja den vård och omsorg du behöver, när du behöver den.  
Liberalerna står upp för att även Södertälje skall tillämpa LOV  (lagen om valfrihet). Våra 
årsrika ska själva få bestämma vilka de vill släppa in i sina hem. Alla ska kunna få vård och 
tas om hand av personer de känner igen och har förtroende för.  
 
För oss liberaler är det även självklart att utförare av t.ex. hemtjänsten behöver en tryggare 
kvalitetssäkring och tydligare uppföljning. Vi behöver bygga upp en oberoende 
kvalitetsenhet. På det sättet kan vi också undvika fusk och undermålig vård och på det sättet 
säkerställa att vi får nöjdare brukare.   
 
Initialt innebär det visserligen en viss kostnad men på sikt är det en prisvärd reform.  
Alltså: Återinför LOV i Södertälje och säkra kvaliteten i vården. 
 
En central kvalitetsenhet 
I ett utbyggt system med ”valfrihet” som honnörsord är det viktig att kvaliteten på tjänsterna 
är det styrande. Kvaliteten är viktigare än vem som levererar tjänsten. Vi föreslår därför 
inrättandet av en central kvalitetsenhet.  
Idag sköts kvalitetsarbetet mångt och mycket ute på varje enskilt kontor, och även om det 
finns fördelar med denna modell i form av gedigen kunskap nära den verksamhet man är satt 
att granska så tror vi mer på att vi kan hitta synergieffekter genom att starta upp en centralt 
placerad kvalitetsenhet i kommunen vars syfte är just att säkerställa god kvalitet i alla våra 
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verksamheter. Genom den centrala placeringen får kvalitetsenheten resurser och kompetens 
för att bättre genomföra sitt arbete. 
 
Nya familjecentraler 
Liberalerna avsätter hela 10 miljoner kronor i vår budget för att ytterligare satsa på 
familjecentraler i olika delar av kommunen. Centralernas funktion och nytta har tydligt visats 
i det försök som gjorts i Geneta, som nu även blir en del av ordinarie verksamhet och en 
permanent inrättning i kommunen. Liberalerna vill se fler familjecentraler och avsätter medel 
för ytterligare tre. 
 
 

Finansiering 
 
Skatteuttag 
Liberalerna lovar inte någon skattesänkning 2019 från dagens 20,15 kronor, men på sikt bör 
skatten pressas ned till nivå med omkringliggande kommuner. 
 
Låneskuld 
Liberalerna vill på sikt få ned kommunens skuld till en mer hanterbar nivå. Att uppta lån är 
dock nödvändigt för att finansiera de investeringar som görs. Varje investering i kommunen 
bör dock finansieras max till 25% genom belåning. 
Liberalerna väljer att under denna period föreslå åtgärder/investeringar så att låneskulden 
ligger kvar på oförändrad nivå totalt sett över tid. 
 
Ökad konkurrensprövning 
Liberalerna föreslår mer konkurrensprövning av olika verksamheter, alltifrån äldreomsorg till 
personal- och löneadministration. Utbildningsnämnden ska upphandla 40 procent av svenska 
för invandrare (SFI), en andel som gärna kan uppgå till 50 procent. Detta ger både högre 
kvalitet och lägre kostnader. Vi ser gärna att kommunen avvecklar sin fordonsverkstad och 
frigör attraktiv etableringsbar mark i Moraberg. Vi bör inte heller driva restaurangen i 
Stadshuset i egen regi utan lägga ut den på entreprenad.  
 
Försäljning av Telge Fastigheters bestånd 
Telge Fastigheter AB Vi föreslår en successiv försäljning av bolagets kommersiella 
fastighetsbestånd, i första hand Lunagallerian. Även andra fastigheter, som Flundran på 
Bangatan, och den före detta stormarknaden i Södra är intressanta objekt. Vi uppskattar värdet 
till totalt 600 miljoner kronor. Vårt förslag innebär en minskad upplåning och en positiv 
ränteeffekt. 
 
Äga sitt eget boende 
Liberalerna vill att flera ska få äga sitt eget boende. Aktuellt just nu är frågan om att ombilda 
ett antal radhus i Hovsjö från hyresrätter till bostadsrätter. Liberalerna stödjer det förslaget 
och vill ytterligare utreda möjliga avyttringar från det kommunala bostadsbeståndet i 
framtiden.  
 
Försäljning av Stadsnätet 
Liberalerna stod inte bakom beslutet att bygga upp ett stadsnät i kommunal regi. Vi förordade 
istället att det skulle skötas av privata aktörer på marknaden. Trots att Telge Nät mot avgift 
upplåter stadsnätet för alla intressenter, har den riktiga succén uteblivit. Nätet har dragits med 
höga investeringskostnader, driftstörningar och ojämn utbyggnadstakt, inte minst i glesbygd. 
Det bokförda värdet har dessutom skrivits ned med 100 miljoner kronor.  
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Tiden är nu mogen att sälja denna verksamhet hos Telge Nät till en seriös spekulant. Det 
uppskattade värdet är mellan 300-400 miljoner kronor. Vi beräknar försäljningssumman till 
350 miljoner. Förslaget innebär en minskad upplåning och en positiv ränteeffekt. 
 
Farsta gård  
Egendomen Farsta gård inköptes av Södertälje kommun på 1960-talet för att säkerställa 
Södertäljebornas tillgång till ett friluftsområde med badmöjlighet i samband med att 
Södertälje havsbad gick i graven och omvandlades till hamn. Herrgårdsbyggnaden användes 
under lång tid för interna kurser och konferenser. För några år sedan genomfördes en 
genomgripande upprustning och handikappanpassning för miljonbelopp. Efter att gårdens 
trotjänare pensionerats har dock verksamheten lagts i malpåse. Det är uppenbar 
kapitalförstöring varför anläggningens framtid snarast måste utredas och en försäljning av 
hela eller delar av fastigheten övervägas. 
 
Minska energiförbrukningen  
Växthuseffekten med omfattande naturkatastrofer på många håll i världen har gjort 
energiförbrukningen till en ödesfråga. Liberalerna driver linjen att det ska löna sig att spara 
energi i fastigheter och teknisk försörjning. Vid prisjusteringar ska detta ske på den rörliga 
delen i våra taxor. 
 
Effektivisera upphandlingarna  
En fortsatt samordning mellan koncernen och kommunen bör leda till kostnadsreduceringar 
av upphandlingar för miljardbelopp. Det kan handla om material- och varuinköp, telefoni, 
vaktmästeri, transporter, fakturahantering och annan support och administration. Telge Inköp 
AB bildades i syfte att minska kostnaderna för alla kommunala förvaltningar och bolag, 
alltifrån gem och papper till asfalt och nya skolor. Skolornas osynkroniserade inköp av 
nödvändig men dyr IT-utrustning och den låga avtalstroheten inom omsorgsverksamheten 
satte behovet av uppstramning i blixtbelysning. Här krävs ytterligare kunskap och kompetens 
hos förvaltningar och bolag om marknaden. 
 
Effektivare kommunal förvaltning 
Vi föreslår att en effektivisering görs av hela kommunkoncernen. Dubbla roller ute i bolagen 
och på kontoren kan samlas mer centralt för att frigöra ytterligare resurser till kommunens 
centrala verksamhet. Vi ser även digitaliseringens fördelar och vill fortsätta arbetet med att 
ytterligare digitalisera kommunen och automatisera vissa processer. AI inom vissa enklare 
beslut bör testas, men även andra digitala hjälpmedel som kan frigöra resurser till annat. 
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Resultat-, finans och balansbudget 
 
Sammanställning driftbudget Liberalerna, miljoner kronor 
 
Minskade intäkter/Ökade utgifter 2019 

Fler lärarassistenter 35 
Ökad satsning tvålärarskap 15 

Ytterligare familjecentraler 10 
Ökad renlighet & trygghet 4 
Kommunala trygghetsvakter 2 

Färre barn i förskolans grupper 12,5 

Summa 78,5 

 
Ökade intäkter/Minskade utgifter 2019 

Effektivare kommunal förvaltning 20 

Lägre upphandlingskostnader 14 

Energieffektivisering 2,4 

Ökad konkurrensprövning 18 

Större exploateringsintäkt 10 

Positiva ränteeffekter (försäljningar) 11,6 

Oförändrad storlek på nämnder 2,5 

Summa 78,5 

 
 
Sammanställning investeringsbudget Liberalerna, miljoner kronor 
 
Objekt/Ökade utgifter 2019 2020 

P-hus, centrum 75 75 
Ökat gatuunderhåll 10 10 

Rusta Nykvarnsvägen 2  
Energieffektivisering 2  
Truckstop Telge (samfinansiering) 10  

Offentliga toaletter 1  

Stadsmuseum, Torekällberget 50  

Summa 150 85 

 
 



 15 

Verksamhetsmål 2019 
 
Mål 1   
De verksamheter som fungerar bättre i annan regi än kommunens, ska inte bedrivas av 
kommunen.  
 
Mål 2  
Årets löpande driftintäkter ska minst täcka årets kostnader, avskrivningar och räntor. 
Kommunens investeringar ska finansieras till minst 75 procent med egna medel.  
 
Mål 3  
Södertälje kommun ska fortsätta försäljning av kommunala fastigheter och konkurrensutsatta 
bolag.  
 
Mål 4  
Södertälje kommun ska under mandatperioden uppfylla ”FN:s standardregler om delaktighet 
och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning”.  
 
Mål 5 
Mångkulturell och språklig kompetens ska räknas som en merit vid tjänstetillsättningar på 
ledande nivåer inom kommunen och koncernen. 
  
Mål 6 
Södertälje kommun ska bättre samverka med Region Stockholm och statliga aktörer i syfte att 
förbättra medborgarservicen  
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