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innehåll
Årsredovisning är främst kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om
kommunens ekonomi och verksamhet 2019, men den vänder sig också till
kommunens invånare, kreditgivare, leverantörer och partner. I årsredovisningen
kan du läsa om de mål kommunfullmäktige satt upp för 2019, hur målen har
uppfyllts och hur kommunen använder skattepengarna.
Inledning

Uppföljning utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Här kan du läsa kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlins
förord. I detta kapitel hittar du också stort och smått under
året som gått.

I det här kapitlet hittar du uppföljningen av Ett hållbart
Botkyrka, det vill säga kommunens sex hållbarhetsutmaningar
utifrån ett generationsperspektiv.

Förord. . .................................................................... 3

Ett hållbart Botkyrka.................................................. 44

Året som gått............................................................ 4

Nämnder och bolag i korthet
I detta kapitel kan du läsa en sammanfattning om respektive
nämnds ekonomiska utfall och måluppfyllelse. Kapitlet
innehåller också en kort beskrivning av de kommunala
bolagens ekonomi och verksamhet.

Förvaltningsberättelsen
I avsnittet förvaltningsberättelsen finns en översikt över
verksamhetens utveckling kallad fem år i sammandrag.
Här presenteras också en översiktlig beskrivning av
hur kommunfullmäktiges styrning hänger ihop – från
kommunfullmäktige till nämnder, förvaltningar och
enheter. Du får även en överblick över kommunens
organisation, våra nämnder och förvaltningar samt
vilka bolag kommunen äger helt eller delvis.

Nämnder i korthet..................................................... 53
Bolagen i korthet...................................................... 60

Ekonomiska sammanställningar

Förvaltningsberättelsen innehåller uppföljning av de
utvecklingsmål som kommunfullmäktige fastställt.
Utvecklingsmålen redovisas ett i taget utifrån vad som
gjorts under året och hur det går med måluppfyllelsen.
I förvaltningsberättelsen hittar du också en ekonomisk
redogörelse och analys av 2019. Där beskriver vi det
ekonomiska resultatet för kommunen, verksamhetens
kostnader och intäkter, investeringar och upplåning samt
andra viktiga förhållanden och händelser som påverkar
kommunens planering och uppföljning. Kapitlet avslutas
med ett personalavsnitt om kommunens medarbetare.
Fem år i sammandrag................................................. 7
Så styrs Botkyrka kommun.......................................... 8
Botkyrka kommuns organisation. . ................................ 10
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Här hittar du samtliga ekonomiska sammanställningar –
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt drift- och
investeringsredovisning. Kapitlet innehåller också noter, de
redovisningsprinciper som tillämpas och en ordlista för de
ekonomiska begrepp som används i årsredovisningen.
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INLEDNING

FÖRORD

Arbetet för
Nya Botkyrka
fortsätter!
Under året som gått har Botkyrka fortsatt att stärka sin position i

Stockholmsregionen, och det med besked.
Vi vet vad vi vill. Mittenmajoriteten har varit tydliga i vårt besked
och med bakgrund i vår politiska plattform har arbetet för ett starkare
Botkyrka fortsatt. Under 2019 stod det klart att vi är den kommun
där jämlikheten ökar mest i hela landet, våra skolor presenterar bättre
resultat än någonsin och Botkyrkas företag har den högsta tillväxten i
länet för andra året i rad.

”

Vår samverkan mellan
kommun, civilsamhälle,
näringsliv och alla
fantastiska Botkyrkabor
är nyckeln till framgång.

Resultaten är ingen slump utan har kommit av att hela Botkyrka är
med i samhällsbygget. Vår samverkan mellan kommun, civilsamhälle,
näringsliv och alla fantastiska Botkyrkabor är nyckeln till framgång.
Vi levererar dessa resultat i en tid då majoriteten av landets kommuner
backar. Den ekonomiska situationen för Sveriges kommuner hårdnar.
För att garantera att Botkyrkas utveckling fortsätter framåt fokusera
vi på och prioriterar det som gör det möjligt för våra Botkyrkabor att
leva sina liv på sina villkor.
Välfärden går i fronten och vår målsättning är tydlig:
• Att alla barn lyckas i skolan
• Att Botkyrkabor är nöjda med sin omsorg
• Bygga fler och rätt bostäder
• Öka trivsel och trygghet
• Minska Botkyrkas påverkan på klimat och miljö
• Att alla Botkyrkabor känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling
• Expanderande näringsliv och fler jobb

Jag vill tacka alla som är med och gör detta arbete möjligt!
Tillsammans ser vi till att Botkyrka är en plats för alla, hela livet.
Tack!

Ebba Östlin, Kommunstyrelsens
ordförande (s)
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Å R E T S O M G ÅT T

Ett händelserikt år
Mycket hände under 2019. Här har vi samlat ett axplock av händelser,
aktiviteter och satsningar.
Albys hjärta
– ny satsning
för unga

Ökad samverkan mot kriminalitet
Under året öppnade kommunens våldspreventiva center,
ett långsiktigt samarbete med polis, räddningstjänst
och Botkyrkabyggen. Målet är att förebygga våld och
kriminalitet.

Större valfrihet kring hemtjänst
Botkyrkaborna ska ha större möjlighet att välja utförare
av hemtjänst. I maj fattade kommunfullmäktige därför
beslut om att upphandla externa utförare av hemtjänst
utifrån Lagen om offentlig upphandling, LOU. Beslutet
innebär att 20 procent av hemtjänsten ska upphandlas
externt från 2021 och att andelen successivt ska öka
under fyra år till 80 procent.

I mitten av november
öppnade Albys Hjärta,
ett aktivitetshus för
alla 16–19 år. I huset
kan unga få studieoch yrkesvägledning,
individuell coachning
och stöd för den som
mår dåligt, läxhjälp
och kultur- och
idrottsaktiviteter.

Stärkt närdemokrati
med Botkyrkadialogen
Under året startade Botkyrkadialogen, en möjlighet
för alla i Botkyrka att prata med kommunen och föra
fram idéer och förslag på saker som kan förbättras.
Under 2019 fokuserade dialogen på kommundelarna
Fittja, Hallunda/Norsborg och Grödinge.

Åtgärder på Storvretskolan
I januari 2019 fattade Skolinspektionen beslut om
att vidta åtgärder för rättelse på Storvretskolan.
Förvaltningens och skolans intensiva insatser
under våren gav goda effekter och efter åtta
månader konstaterade Skolinspektionen att
alla brister åtgärdats.
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Bättre service med
digitalisering
Nya e-tjänster. Digitalisering

skapar möjlighet för självständighet,
delaktighet och inflytande. Under året har
kommunen infört e-tjänster som ger medborgare
möjlighet att medverka i utredningsarbetet inom
verksamheter för barn och unga. E-tjänst har också
införts för bygglovsansökan och strandskyddsärenden.
Föreningar och medborgare har även fått ökad
tillgänglighet till Rikstens sporthall genom nyckelfri
inpassering.

BASUN – lyckat projekt
mot arbetslöshet
BASUN är ett projekt som kommunen drivit
under tre år i samarbete med Arbetsförmedlingen
och Europeiska Socialfonden (ESF). Målet var
att minska arbetslösheten bland unga 16–24 år
och projektet blev mycket framgångsrikt. Under
projektperioden minskade arbetslösheten kraftigt.
Arbetsmetoden ingår nu i kommunens ordinarie
verksamhet.

Ökad trygghet. Kommunen har inlett ett pilotprojekt

för att införa trygghetskamera och digital
nyckelhantering i hemtjänsten. Båda satsningarna har
som mål att säkra brukarnas behov av trygghet, men
innebär också att tid och pengar kan läggas på annat.
Trygghetskamera är ett alternativ till hembesök om
natten och används redan i många kommuner.

Nya mötesplatser och gröna satsningar
Nya rum för bibliotek och konsthall. I maj öppnade

Nytt liv för Hågelby hage. Arbetet med att restaurera

Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall i nybyggda
lokaler med gemensam entré i Fittja centrum. Många
har besökt konsthallen som under öppningsåret haft
flera utställningar och ett varierat program präglat av
konstnärer och deltagare från kommunen.

Hågelby hage avslutades under 2019. Restaureringen
ska gynna den biologiska mångfalden och lyfta fram
fornlämningar och områdets historia av jordbruk.

Ny lokal för mötesplats Tumba. Till stor glädje för

många av Botkyrkas äldre har en ny trivsam lokal för
mötesplats Tumba öppnat. Det gör att mötesplatsens
viktiga verksamhet kommer att fortsätta som vanligt.

Miljösäkrad konstgräsplan. Sveriges första

miljösäkrade konstgräsplan invigdes på Fittja
IP i juni. Med på invigningen var det svenska
herrfotbollslandslaget som skrev autografer och
tränade med Fittja IF:s barn- och ungdomslag.
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Fem år i sammandrag
Botkyrka är en stor kommun med en mångsidig verksamhet som spänner över flera områden.
Vi verkar för medborgarnas bästa och strävar efter att varje krona ska göra mesta möjliga
nytta. Här kan du se hur några nyckeltal har utvecklats under de senaste fem åren.
Nettokostnaderna har stadigt ökat de senaste åren, både uttryckt i kronor och i kronor per
invånare. Kommunens omfattande investeringsbehov syns i form av ökade nettoinvesteringar.
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat. Tar vi däremot hänsyn
till ansvarsförbindelsen är utvecklingen jämnare.

Botkyrka kommun – nyckeltal
2015

2016

2017

2018

2019

Antal invånare 31/12

89 425

90 675

91 925

93 106

94 606

Botkyrkas skattesats

20,13

20,15

20,15

20,15

20,15

Total skattesats för kommun och region samt
begravningsavgift

32,35

32,42

32,42

32,48

32,47

Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor

4 531

4 509

4 832

5 135

5 382

50 667

49 724

52 560

55 153

56 893

27

281

261

53

82

418

391

405

563

691

Nettoinvesteringar, kronor per invånare

4 670

4 307

4 406

6 044

7 307

Tillgångar, miljoner kronor

7 661

8 157

9 639

10 582

11 555

85 667

89 961

104 862

113 658

122 142

3 632

3 847

5 122

6 012

6 807

40 615

42 428

55 722

64 569

71 946

Soliditet, %

53

53

47

43

41

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %

31

33

30

29

28

Självfinansieringsgrad, %

68

146

128

58

53

Antal årsarbetare

6 353

6 303

6 215

6 271

6 242

Personalkostnader, miljoner kronor

2 937

3 106

3 323

3 470

3 587

2015

2016

2017

2018

2019

120

403

422

184

218

1 008

1 116

831

1 075

1 414

Självfinansieringsgrad, %

72

76

103

58

48

Tillgångar, miljoner kronor

9 910

10 537

11 797

12 345

14 017

Skulder och avsättningar, miljoner kronor

5 177

5 438

6 542

6 905

8 315

28

30

31

32

30

6 574

6 625

6 538

6 542

6 581

Nettokostnad, kronor per invånare
Årets resultat, miljoner kronor
Nettoinvesteringar, miljoner kronor

Tillgångar, kronor per invånare
Skulder och avsättningar, miljoner kronor
Skulder och avsättningar, kronor per invånare

Koncernen Botkyrka kommun – nyckeltal
Årets resultat, miljoner kronor
Nettoinvesteringar, miljoner kronor

Soliditet inklusive kommunens pensionsförpliktelser, %
Antal årsarbetare
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STYRMODELL

Så styrs Botkyrka kommun
Framtidens Botkyrka är
en inspirerande plats full
av möjligheter. Genom
kontraster, kreativitet och
nyfikenhet skapar vi de
bästa förutsättningarna
för en hållbar framtid.
Det är vår vision. Men för att vi ska nå visionen måste

Botkyrka styras utifrån ett helhetsperspektiv med hög
kvalitet och effektivitet som alltid utgår från Botkyrkabornas
och kommunens villkor och behov. Det gör vi genom det
långsiktiga perspektivet om ett hållbart Botkyrka samt
en effektiv målstyrning och en kvalitetssäkring av vårt
kommunala grunduppdrag.

Ett hållbart Botkyrka
I Botkyrka har vi bestämt oss för en hållbar
samhällsutveckling. Det innebär att vi vill
tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov. Det är ett långsiktigt arbete som handlar
om hur vi vill att kommunen ska se ut om 30 år.
Dokumentet Ett hållbart Botkyrka antogs
av kommunfullmäktige 2007. Där framgår
i vilken riktning Botkyrka ska gå på lång
sikt. Dokumentet är grunden för kommunens
målstyrning. Hur och när olika åtgärder genomförs
styrs av kommunfullmäktiges bedömningar
och prioriteringar samt genom mål- och
uppdragsstyrningen i kommunens dokument Mål
och budget med flerårsplan.
I Ett hållbart Botkyrka har kommunen definierat
och antagit sex utmaningar. Varje utmaning har i
sin tur ett antal indikatorer kopplade till sig, som
kommunen följer upp och analyserar varje år. På så
sätt får vi en fingervisning om vi är på rätt väg och
om utvecklingen i Botkyrka är hållbar ur ett mer
långsiktigt perspektiv.

➞ Vill du läsa mer?

Uppföljningen för 2019 hittar du på sidan 44.
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Målstyrning i Botkyrka
kommun
Kommunens målstyrning är indelad i sju
målområden – våra sex medborgarprocesser
samt processen för en effektiv organisation,
det vill säga kommunens processer för
styrning, ledning och stöd.
Vår målstyrning uttrycks dels genom
14 utvecklingsmål, dels genom målsatta
mått från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen och nämnderna.
Dessutom har kommunstyrelsen och varje
nämnd antagit egna mål och målsatta mått
för sina förvaltningar och enheter.

Kvalitetssäkring av vårt grunduppdrag

Utvecklingsmålen styr och påverkar
organisationen utifrån Botkyrkabornas
fokus och gör tydligt vad kommunen
prioriterar inom områden där
kommunfullmäktige vill se en förändring.

Kommunen har under ett antal år arbetat med att införa ett
processorienterat arbetssätt för att säkra kvaliteten i vårt
grunduppdrag. Vi utreder nu hur det arbetet ska bedrivas framöver.
För att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget och för att kunna
genomföra sina mål följer verksamheterna ett antal verksamhetsoch resultatmått. Om det finns stora eller politiskt prioriterade
brister i verksamheten kan måtten lyftas upp av politikerna och mål
sättas på kommunfullmäktige- eller nämndnivå.

➞ Vill du läsa mer?

Du hittar en uppföljning av
kommunfullmäktiges målområden och
utvecklingsmål för 2019 på sidan 11.

Grunduppdragen är fastställda i lagar, förordningar och riktlinjer
samt i nämndernas reglementen.

Du hittar kommunstyrelsens och
nämndernas måluppföljning på
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/
ekonomiochstyrning/arsredovisning

Botkyrka kommuns styrmodell

Ett hållbart
Botkyrka

Planer, strategier,
program och riktlinjer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

– Mål och budget
med flerårsplan

Uppföljning

NÄMNDER

– Mål och internbudget

FÖRVALTNINGAR

– Verksamhetsplan
Processer
ENHETER

– Verksamhetsplan
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Kommunledningsförvaltningen

KOMMUNSTYRELSEN

Utskott Botkyrka
som organisation

Utskott Botkyrka
som plats

Brottsförebyggande
rådet

Botkyrkadialogen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNALA NÄMNDER,
FÖRVALTNINGAR

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

Fairtrade city
Socialnämnden

Socialförvaltningen

Vård- och
omsorgsnämnden

Vård- och
omsorgsförvaltningen

Tekniska nämnden

Tekniska
förvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Funktionsrättsrådet

Investeringsberedningen

Revision

BOLAG och STIFTELSER

SAMVERKANSORGAN

AB Botkyrkabyggen (100%)
AB Alfågeln (dotterbolag)

Södertörns brandförsvarsförbund

Upplev Botkyrka AB (100%)

Samordningsförbundet
Botkyrka-HuddingeSalem

Tillväxt Botkyrka (100%)
Botkyrka Stadsnät (100%)
Södertörns Energi AB (50%)
Södertörns fjärrvärme AB
(dotterbolag, 100%)
Söderenergi AB
(dotterbolag, 58%)
Botkyrka Södra Porten AB (50%)
SRV återvinning AB (31,5%)

Näringslivsrådet

Pensionärsrådet

Rådet för
civilsamhällsfrågor
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Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Sydvästra Stockholms
VA-verksaktiebolag (16,67%)
Stockholmsregionens
Försäkring AB (7,61%)
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Här följer vi upp Botkyrkas
mål för kommunens utveckling
Botkyrkaborna ska få service och stöd på lika villkor genom livets alla skeenden.
Dessutom ska kommunens föreningar och näringsliv ha goda förutsättningar att
verka här. Det är kommunens gemensamma uppdrag och mål.
Sju målområden

Årets uppföljning

För att klara uppgiften har kommunfullmäktige antagit sju
målområden som styr kommunens arbete. Dessa områden
handlar om att vi ska

På sidorna 12–29 följer vi upp kommunfullmäktiges 14
utvecklingsmål med stöd av varje nämnds egen uppföljning
och analys av sina egna områden.

1. Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället
2. Möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande
3. Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna
4. Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett
självständigt liv
5. Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse
och ett rikt kulturliv
6. Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna
7. Effektiv organisation

År 2019 antog kommunfullmäktige för perioden 2019–2023
även 14 utvecklingsmål för kommunens nämnder samt 42
målsatta mått för att följa upp utvecklingen av de 14 målen.
Utvecklingsmålen fokuserar på det vi vill ska utvecklas och
förbättras och bidrar tillsammans med grunduppdraget till att
möjliggöra Ett hållbart Botkyrka.
Uppföljningen av utvecklingsmålen och de målsatta måtten
gör att vi enklare kan se hur väl Botkyrka lyckas inom de
prioriterade områdena samt vilka förutsättningar, utmaningar
och möjligheter som finns i kommunen.
Utvecklingsmålen och de målsatta måtten för de sju
målområdena ska styra verksamheten på övergripande nivå
i samtliga våra nämnder. Dessutom har kommunstyrelsen
och nämnderna antagit egna mål och målsatta mått för sina
respektive förvaltningar och enheter för att vi gemensamt ska
nå utvecklingsmålen.

2019 genomfördes en mindre telefonundersökning istället
för den större medborgarundersökning i enkätform som
kommunen skickat ut tidigare år. Resultatet är i vissa fall
något lägre och i andra något högre jämfört med tidigare
mätningar, men det kan inte uteslutas att effekten beror på
den ändrade mätmetoden. Vi har värderat hur väl vi når
utvecklingsmål genom att ange om måluppfyllelsen är:
god ●

godtagbar ●

inte godtagbar ●

I uppföljningen finns också en övergripande beskrivning och
analys av aktiviteter och insatser som vi gjort under året för
att nå utvecklingsmålen. Varje utvecklingsmål avslutas med
tabeller och diagram som visar resultaten för de målsatta
måtten. De mått som visas för 2019 avser resultaten från
telefonintervjuerna.
Värderingen 2019 visar att måluppfyllelsen vad gäller de
fjorton utvecklingsmålen är god för ett mål, godtagbar för
tolv mål och inte godtagbar för ett mål.
Målområde

Utvecklingsmål

1. M
 öjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

1:1

1:2

●

●

2. Möjliggöra Botkyrkabornas
behov av livslångt lärande

2:1

2:2

●

●

3. Möjliggöra arbete och
företagande för Botkyrkaborna

3:1

3:2

●

●

–

4. M
 öta Botkyrkabornas behov
av stöd för att leva ett
självständigt liv

4:1

●

–

–

5. Möta Botkyrkabornas behov
av gemenskap, rörelse och
ett rikt kulturliv

5:1

5:2

●

●

–

6. S
 kapa en god och trygg
livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1

6:2

6:3

●

●

●

7. Effektiv organisation

7:1

7:2
Upphört
att gälla

7:3

●

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

–

–

●
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Målområde 1: Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Framsteg under året
• Bra start för arbetet med närdemokrati i Botkyrka.
• Goda resultat för kommunens arbete med synpunktshantering.

Utvecklingsmål 1:1

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin.

Kommunen arbetar löpande med aktiviteter för att
öka Botkyrkabornas möjlighet att vara medskapare av
samhället. Under året har insatser genomförts för att stärka
den lokala demokratin i Botkyrka. Bland annat startade
Botkyrkadialogen och Botkyrkabornas synpunkter har fått
en starkare ställning.

Målsatt mått:
Botkyrkabornas deltagande i valet till Europaparlamentet
2019 ökar mer än riksgenomsnittet, i procent.
Utfall 2014

Mål 2019

Utfall 2019

Botkyrka

44,8

4,2

43,87

Riket

51

–

55,2

Källa: Valmyndigheten

Arbetet med närdemokrati (Botkyrkadialogen) har fått en
bra start och cirka 850 personer har deltagit i dialogerna.
Deltagarna är fler och dialogerna besöks av andra grupper än
de som tidigare deltagit vid Dialogforum. Under dialogerna
har också många synpunkter samlats in. Synpunkterna
har lett till konkreta åtgärder ute i bostadsområdena, från
förändringar i den fysiska miljön till insatser för att stärka
lokal närvaro i Fittja centrum.
I valet till Europaparlamentet minskade Botkyrkabornas
valdeltagande med 0,88 procent jämfört med
Europaparlamentsvalet 2014. Botkyrka har fortsatta
utmaningar med ett förhållandevis lågt valdeltagande.
Framförallt ser deltagandet väldigt olika ut i olika stadsdelar.
Målet att valdeltagandet skulle öka mer än riksgenomsnittet
uppnåddes inte. Totalt i hela landet ökade valdeltagandet med
4,2 procent. En utvärdering är inledd för att följa upp tidigare
genomförda valinsatser för de allmänna valen 2018 och EUparlamentsvalet 2019.

12
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Utvecklingsmål 1:2

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Trots de insatser som kommunen gjort för att ge
medborgarna möjlighet till ökat inflytande är Botkyrkaborna
inte nöjda. Nöjdheten är också lägre än i grannkommunerna
Huddinge och Södertälje. Det visar på vikten av att arbeta
brett med medskapande i hela organisationen och att se till
att medborgarnas förslag för att utveckla Botkyrka verkligen
används.

42
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49

51

40

47
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Tumba
Vårsta/Grödinge
Botkyrka kommun
Kvinnor

Män

Källa: Medborgarundersökningen

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med
och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar.
Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

37

34

35

Mål 2019

Utfall 2019

40

33

Källa: Medborgarundersökningen

Procentandelar som instämmer, 2019
20

70

Fittja

Källa: Medborgarundersökningen

0

53

Utfall 2019

Alby

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta
del av kommunens information ökar.
Utfall 2019

54

Mål 2019

Procentandelar som instämmer, 2019

2019 har ett stort utvecklingsarbete av kommunens
hemsida, Botkyrka.se, genomförts. 2020 lanseras en ny
tillgänglig webbplats som är betydligt bättre anpassad efter
Botkyrkabornas behov.

Mål 2019

56

0

Under den senare halvan av 2019 har tiden det tar för en
Botkyrkabo att få svar på en synpunkt förkortats avsevärt.
Under oktober och november besvarades 70 procent av
synpunkterna inom tio dagar, jämfört med 17 procent vid
delårsuppföljning 1.

Utfall 2018

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Källa: Medborgarundersökningen

Känslan av att kunna påverka har minskat även i vård- och
omsorgsförvaltningens och i utbildningsförvaltningen
brukarenkäter. Detta trots ett aktivt arbete för att öka
inflytandet. Socialtjänsten uppnår inte sina mål kring
området men har en positiv trend sedan föregående år.

Utfall 2017

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens
anställda ökar till över 85 procent år 2022.
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Källa: Medborgarundersökningen

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt
inom två arbetsdagar ökar till över 85 procent år 2022.
Utfall 2017

Utfall 2018

Mål 2019

Utfall 2019

63

55

70

–

Källa: Medborgarundersökningen. Frågan var inte med i 2019 års
telefonintervju.

Kvinnor

Män

Källa: Medborgarundersökningen

Målsatt mått:
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.
Mål 2019

Utfall 2019

50

53

Källa: Statistik från Medborgarcenter
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Målområde 2: Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Framsteg under året
• Fler behöriga till gymnasieskolan och högre genomsnittlig meritpoäng i
kommunens skolor. Meritvärdet är det högsta någonsin.
• Stor förbättring vad gäller barns läsande och språkförmåga tack vare insatser
för barns språkutveckling i förskolan och i grundskolan.
• Stor ökning av antalet elever som har tagit examen i gymnasiet, särskilt för yrkesprogrammen.

Utvecklingsmål 2:1

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet.

Trots en mycket god resultatutveckling finns fortfarande
stora skillnader när det gäller medborgarnas förutsättningar
för ett livslångt lärande. Flera insatser har gjorts under året
för att öka likvärdigheten, till exempel en ny organisation
i förskolan och en ny resursfördelningsmodell till för- och
grundskolor. Skillnaderna måste minska väsentligt för att
resultatet ska vara tillfredsställande.
Högre meritpoäng och meritvärde

14

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har över tid ökat i
Botkyrkas skolor, liksom i riket. Sedan 2012, då meritvärdet
var 195, har det ökat lite varje år, utom 2017 och 2018. 2019
ökade det med 11 meritpoäng till 225. Flickornas meritvärde
är betydligt högre än pojkarnas. Skillnaden i resultat mellan
olika skolor och stadsdelar är stor. Det skiljer 105 meritpoäng
mellan skolan med högst meritvärde och den med lägst, men
inom samtliga stadsdelar har meritvärdet ökat.

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan samt
genomsnittlig meritpoäng har förbättrats i kommunens skolor
och meritvärdet når 2019 det högsta värdet någonsin.

Andelen elever från Botkyrka i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram har över tid varit ganska konstant och ligger
runt 85 procent. Resultatet för riket är på samma nivå.

Trots bättre resultat finns stora skillnader mellan olika
skolor. Generellt har skolor med redan goda resultat i större
utsträckning nått högre resultat än de med mindre goda.
Däremot hör Botkyrka till de 30 till 40 bästa kommunerna
vad gäller förväntat resultat utifrån elevernas förutsättningar
(SALSA-värde).

I grundskolan varierar andelen lärare med pedagogisk
högskoleutbildning mellan 53 och 100 procent. Andelen
med legitimation och behörighet i minst ett av de ämnen
de undervisar i varierar mellan 36 och 85 procent (läsåret
2018/19). Skolorna som har den lägsta andelen utbildade
lärare finns i de områden som har de största utmaningarna.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E
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För att åtgärda brister inom grundskolan har ett system för
avvikelserapportering införts. Dessutom har en ny tjänst som
grundskoleutvärderare inrättats. Målet med förändringarna
är att göra styrning och uppföljning tydligare genom
hela styrkedjan samt att länka samman den statliga och
kommunala styrningen på ett bättre sätt.
Fler tar examen

I gymnasieskolan har andelen elever som tagit examen
ökat markant på senare år, särskilt för yrkesprogrammen.
Ökningen har fortsatt 2019. Gymnasieskolornas resultat
ligger nu i nivå med eller strax under riksgenomsnittet.
Utifrån kommunens förutsättningar ligger resultaten över
förväntade modellberäknat värde.

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor med behörighet till
gymnasieskolan efter avslutad grundskola ökar i alla
stadsdelar. (avgångsklasser)
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

85,8

83,8

85,7

84,7

Källa: Kolada

Målsatt mått:
Andelen (%) elever på SFI som klarat högsta kurs på sin
studieväg inom två år ökar.

På högskoleförberedande program är andelen som tagit
examen 91 procent. Det innebär en ökning med 12
procentenheter sedan 2014 och med 5,5 procentenheter
jämfört med 2018. På yrkesprogrammen tog 95 procent
examen 2019, en ökning med 32 procentenheter jämfört med
2014. På Tumba gymnasium och Skyttbrinks gymnasium tog
samtliga elever på yrkesprogrammen examen.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

36

33

33

Utfall 2019

Källa: Avux/Kolada/Skolverket

Tre faktorer har varit viktiga för resultatutvecklingen inom
gymnasieskolan de senaste åren; stabila och kompetenta
skolledningar, ökad attraktivitet för de kommunala
gymnasieskolorna och ekonomiska förutsättningar att kunna
prioritera och besluta om åtgärder för att utveckla sina
verksamheter över tid.
De senaste två åren har 33 procent av elever på SFI klarat
högsta kurs på sin studieväg inom två år. Riksgenomsnittet
ligger på 43 procent, det vill säga 10 procentenheter högre än
kommunen.
Målsatt mått:
Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 i Botkyrkas
skolor ökar i alla stadsdelar.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

221

218

214

225

Meritvärde, 2018–2019
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Källa: Skolverket
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Utvecklingsmål 2:2

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt
lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika
livschanser

En god grundutbildning är en förutsättning för att uppleva
egenmakt och skapa jämlika livschanser. Under året har
förutsättningarna för detta stärkts för Botkyrkas medborgare.
Den språkliga förmågan är avgörande för fortsatt lärande.
Insatser för barns språkutveckling har genomförts som
Bokstart, läshörnor på badhusen och Sommarboken.
Förskolan har mer systematiskt satsat på språkutveckling
och i grundskolans tidiga år har Läsa äger genomförts med
stor framgång. Läsandet och språkförmågan har förbättrats
påtagligt.
För att stödja barn med hög skolfrånvaro finns team
skolnärvaro. Arbetet bedrivs tillsammans med barnet,
föräldrarna, socialtjänsten och skolan. Målet är att barnet ska
nå en högre skolnärvaro eller förbättra förutsättningarna för
högre närvaro på sikt.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), innebär att
kommunen har ett ansvar för att motivera ungdomar som inte
studerar eller arbetar att slutföra eller påbörja studier. Inom
KAA finns cirka 600 ungdomar. Andelen ungdomar inom
KAA som börjar studera på nationellt program ökade till
13 procent jämfört med 10 procent år 2018. Dessutom har 5
procent inom gruppen gått till andra studier, främst komvux.
Genom en budgetförstärkning till den kommunala
vuxenutbildningen (komvux) har alla som sökt en studieplats
fått det. Det innebär en dramatisk ökning jämfört med förra
året då 40 procent fick en plats.
Andelen elever som avslutat sina studier med examensbevis
inom Yrkeshögskolan sjönk under 2019. Förklaringen är att
fler studenter saknar färsk erfarenhet av studeranderollen,
vilket har lett till förändringar i utbildningsledningen.
Målet för andelen deltagare 20–24 år som går till studier
har inte uppnåtts. Den främsta orsaken är att målgruppen
prioriterar arbete framför studier och att arbetsmarknaden
har varit god.

16

Målsatt mått:
Andelen (%) vuxna Botkyrkabor som har högst förgymnasial
utbildning alt. folk/grundskola ska minska. (20–64 år)
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

20,5

20,1

19,7

-

Procentandelar, 2018
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Källa: Statistiska Centralbyrån

Män

Målsatt mått:
Den genomsnittliga utbildningsnivån ökar i alla stadsdelar
(andel med eftergymnasial utbildning (%), 20–64 år)
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

32,4

32,9

33,4

-

Procentandelar, 2018
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Målområde 3: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna
arbetssätten används nu i ordinarie verksamhet. Med färska
erfarenheter från BASUN genomför vi ett liknande projekt
för målgruppen vuxna med försörjningsstöd med start 2020.
Medel är beviljade från Europeiska socialfonden (ESF).
Av de elever som genomgått yrkesinriktad vuxenutbildning
har 71 procent kommit ut i egen försörjning. Resultatet visar
att yrkesutbildning är ett starkt verktyg på väg mot egen
försörjning vilket är glädjande.
Andelen deltagare 25–64 år som ingår i kommunens
arbetsmarknadsinsatser och som går vidare till arbete och
studier har ökat, från 24 till 26 procent mellan 2018 och 2019.
Under året har 48 procent av de som avslutat en så kallad
extratjänst gått vidare till arbete eller studier.
Andelen yrkeshögskolestuderande som går vidare till arbete
har inte ökat. En förklaring är att arbetsmarknaden till den
populära grafiska utbildningen försämrats de senaste åren
och inriktningen är borttagen från 2020.
Utbildningen svenska för entreprenörer har utökat samarbetet
med lokala företagare för att fler Botkyrkabor ska få jobb vid
generationsväxling eller genom att överta befintliga företag.
Resultatet visar en positiv utveckling.
Det kommunala bolaget Tillväxt Botkyrka bidrar positivt
till att fler lokala företag har växt och anställer fler.
Verksamheten ska under en femårsperiod bidra till att 1 000
jobb skapas.

Framsteg under året
• Botkyrka kommun vinner pris som Bästa Tillväxt i
Stockholms län 2019
• Nyföretagandet ökar
• Många Botkyrkabor kommer till arbete eller studier
och ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt
mellan 2016 och 2019

Utvecklingsmål 3:1

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller
företagande

Albys hjärta, det första aktivitetshuset för unga 16–19
år är nu i gång. Målet med den nya verksamheten är att
lotsa ungdomar tillbaka till gymnasiestudier inom ramen
för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Huset
erbjuder Botkyrkabor mellan 16 och 19 år studie- och
yrkesvägledning, individuell coachning och stöd för den som
mår dåligt, läxhjälp, samt olika kultur- och idrottsaktiviteter
under schemalagda tider.
Inom ungdomsgarantin har projektet BASUN bidragit till att
ungdomsarbetslösheten minskat kraftigt i kommunen och

Jämfört med förra året avslutas färre ärenden för personer
som är i behov av ekonomiskt bistånd på grund av att
individen fått arbete eller börjat studera. Förklaringen kan
delvis vara Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar.
Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkaungdomar i åldern 20–24 år som har
jobb eller studerar på eftergymnasial utbildning ska vara på
samma nivå som länet.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

75,6

77,5

–

–

Procentandelar, 2017
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Källa: Statistiska Centralbyrån
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Målsatt mått:
Efter upp till fyra år ska minst 60 procent av de nyanlända
Botkyrkaborna vara förvärvsarbetande eller studerande.

Målsatt mått:
Botkyrkabornas medianinkomst för de som förvärvsarbetar
ska öka. (20–64 år), i tusentals kronor.

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar)
20–64 år, vistelsetid 10+ år, andel (%)
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

71,9

71,5

–

–

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar)
20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%)

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

268,3

279,2

288,8

–

Medianinkomst i kr, 2018
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Källa: Kolada
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Utvecklingsmål 3:2

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag
och ett rikt näringsliv

För andra året i rad har Botkyrka kommun blivit utsedd
till Bästa Tillväxt i Stockholms län. Priset delas ut
av kreditupplysningsföretaget Syna och utmärkelsen
går till den kommun i varje län som har störst andel
företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går
med vinst. Utmärkelsen är ett kvitto på hur klimatet för
Botkyrkaföretagen ser ut.
En drivande faktor för tillväxten är att många
Botkyrkaföretag inom byggsektorn har gynnats av
regionala satsningar inom infrastruktur och stadsbyggnad
de senaste åren. Dessutom har Tillväxt Botkyrka bidragit
till att Botkyrkas tillväxtbolag med 5 till 50 anställda har
fått stärkta förutsättningar genom affärsutveckling och
kompetensförsörjning.
Vi märker också positiva trender inom småföretagandet där
antal företag med minst 100 000 kronor i omsättning ökar.
Det gäller även antalet aktiebolag och nyföretagandet ökar
mer i Botkyrka än i Södertörnskommunerna. Kommunen har
en viktig roll att möjliggöra fortsatt tillväxt för småföretag
som komplement till Tillväxt Botkyrka.
Det finns ett fortsatt ökande intresse för våra
etableringsområden. Utöver Botkyrkaföretag som vill
expandera bygger vi successivt upp en starkare närvaro hos
fastighetsaktörer. Ett särskilt fokus har varit planlagd mark
i Loviseberg, Riksten etapp 1 och Södra Porten. Under året
nominerades Botkyrka till årets tillväxtkommun av World
In Property.
Att Botkyrkaföretag startar och växer mer än andra
kommuner i länet ökar kraven på vår organisation, särskilt
inom tillstånd och tillsyn som är de vanligaste kontakterna
mellan företag och kommun. Nöjd Kund Index (NKI) ligger
på samma nivå NKI 70, trots att vi under året bland annat har
lanserat en digital bygglovstjänst, påbörjat arbetet med en
ny företagsportal på botkyrka.se samt ändrat arbetssätt och
inrättat en ny tjänst för förbättrad företagslotsning, särskilt i
samband med expansion och etablering.
Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala
överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna
organisationer har nått målet och trenden är ökande.
Målsatt mått:
Antalet aktiva företag i Botkyrka ökar minst i samma takt
som befolkningen.
Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

0,9 %

1,0 %

0,8 %

–

Ökning företag

2,3 %

2,4 %

2,1 %

–

Ökning befolkning

1,4 %

1,4 %

1,3 %

–

Aktiva företag

3 256

3 335

3 404

–

Målsatt mått:
Andelen (%) sysselsatta Botkyrkabor ökar till 2021.
(20–64 år)
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

74,2

74,2

74,8

–

Procentandelar, 2018
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Källa: Statistiska Centralbyrån

Män

Målsatt mått:
Antalet arbetstillfällen per capita
(ålder 20–64 år) ökar i Botkyrka.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

0,47

0,47

0,47

–

Källa: Statistiska Centralbyrån, total dagbef (16-74)/ genom nattbef 20-64

Målsatt mått:
Antal organisationer som har anslutit sig till den lokala
överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och
idéburna organisationer ökar.
Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

5

7

18

Mål 2019

Utfall 2019

30

31

Källa: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Källa: -
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Målområde 4: Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Framsteg under året
• Ökade möjligheter att erbjuda vård- och omsorgsboende för äldre
• Allt fler barn och unga/unga vuxna med särskilda behov deltar i kommunens kulturverksamheter.
• Nya träningsformer för seniorer och personer med funktionsnedsättning tack vare ett ökat samarbete
mellan kommun och frivilligorganisationer

Utvecklingsmål 4:1

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

20

Många aktiviteter görs för att öka brukares och klienters
delaktighet. För att fånga medborgarnas uppfattning om stöd
och insatser genomförs varje år olika brukarundersökningar.

hur verksamheten ska förbättras. Utfallet är detsamma för
kvinnor som för män. Resultatet är 11 procentenheter lägre
än för länet och 15 procentenheter lägre än för riket.

75 procent av de Botkyrkabor som bor i särskilt boende
inom äldreomsorgen och 73 procent av de Botkyrkabor som
har hemtjänst uppger att de är nöjda eller ganska nöjda med
kommunens stöd och insatser. Det visar Socialstyrelsens
årliga brukarundersökning 2019. Resultatet är en försämring
jämfört med förra året, trots att samtliga verksamheter med
låga eller försämrade resultat tagit fram handlingsplaner för

En förutsättning för att leva ett självständigt liv är
tillgången till bostad. Möjligheterna att erbjuda vård- och
omsorgsboende för äldre har ökat under 2019 tack vare flera
nya boenden. Bostadsbristen är annars ett stort och växande
problem. Många Botkyrkabor i akut hemlöshet kontaktar
kommunen och analyser pekar på att antalet hemlösa
personer som fått insatser från kommunen har ökat.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E
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Väntetiden till budget- och skuldrådgivning i kommunen är
också hög och ökar.
Under 2019 har 17 tillgänglighetsinventeringar genomförts
och 14 verksamheter har åtgärdats. Inventeringar har gjorts
på bland annat Botkyrka vuxenskola, Lida och Hågelby.
Dessutom har ett flertal busshållplatser och övergångsställen
tillgänglighetsanpassats.
Allt fler barn och unga/unga vuxna med särskilda behov
deltar i kommunens kulturverksamheter. Under 2019 har
20 målgruppsanpassade kulturaktiviteter tagits fram som
dramaworkshops, film och teater för särskolans grupper.
Cirka 150 elever har tagit del av aktiviteterna.
Biblioteket kommer hem, en tjänst för invånare som
själva inte kan ta sig till biblioteken, är nu etablerad i alla
stadsdelar. Högläsning på svenska och andra efterfrågade
språk har skett regelbundet på flera äldreboenden i
kommunen.
För att uppmuntra till livslångt idrottande har nya
träningsformer erbjudits till seniorer och personer med
funktionsnedsättning. I de flesta fall tillhandahåller
kommunen lokaler och ger ekonomiskt stöd till det
lokala föreningslivet. Några exempel: funktionell träning
på utegym, boxning för personer med Parkinson och
Halliwicksimning för personer med grava funktionshinder.
Målsatt mått:
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört
med föregående år.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

782

551

567

492

Utfallet visar totalt antal akut hemlösa någon gång under året, i form av
personer som varit hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller motsvarande samt personer som sovit i offentliga lokaler,
utomhus, trappuppgångar och motsvarande.
Källa: Procapita

Målsatt mått:
Andelen (%) brukare som är nöjda med hemtjänsten ökar.
Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

75

75

Mål 2019

Utfall 2019

80

73

78

Målsatt mått:
Antalet verksamheter som åtgärdats för tillgänglighet ökar.
(totalt 253 verksamheter, ackumulerat)
Utfall 2017

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

20

20

52

66

Källa: Tekniska förvaltningen
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Målområde 5: Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv
Glädjande nog ser vi en rejäl ökning av personer med
funktionsnedsättning som deltar i föreningsidrotten. Det är en
konsekvens av att anläggningar tillgänglighetsanpassats och
att föreningar skapat nya möjligheter för målgruppen att delta.
Inom fritidsverksamheten - fritidshem, fritidsklubbar
och fritidsgårdar - finns en positiv kvalitetsutveckling,
men mycket utvecklingsarbete kvarstår. En hög andel av
personalen saknar utbildning och formell behörighet. Att öka
kompetensnivån och behörighetsgraden inom fritidshem och
fritidsklubbar är prioriterat, då det gynnar både det sociala
klimatet på skolan och studieresultaten. Från den 1 juli 2019
är det krav på legitimation även i fritidshemmen och den nya
titeln för de som idag utbildar sig är grundlärare i fritidshem.
Under sommaren deltog cirka 3 500 av Botkyrkas barn
och unga i roliga och utvecklande sommarlovsaktiviteter.
Utbudet av aktiviteter har koncentrerats till stadsdelar
med svagare föreningsliv, för att skapa ett likvärdigt
utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska
förutsättningar.

Framsteg under året
• Fler flickor deltar i idrottsföreningar, i organiserad
spontanidrott och på fritidsgårdar.
• Fler barn och vuxna med funktionsnedsättning
deltar i idrottsaktiviteter.
• Kulturskolan har nått långt i sitt arbete att nå barn
och unga i alla stadsdelar, med ökat deltagande i
Alby och Fittja.
• Flera nya rökfria miljöer har skapats.
• Flera hälsofrämjande insatser har gjorts under året.

Utvecklingsmål 5:1

● Måluppfyllelsen är god

Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande
i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en
meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv

Tack vare ett systematiskt arbete har deltagandet i
kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter blivit mer jämlikt.
Arbetet har innehållit en rad medvetna prioriteringar på
anläggningssidan, riktat stöd till verksamhet på loven och
organiserade spontanaktiviteter. Som ett resultat av detta har
fler flickor och personer med funktionsnedsättning deltagit.

Flickors närvaro på fritidsgårdarna har ökat. Det är ett
resultat av medvetna satsningar bland annat på aktiviteter
som lockar flickor och särskilda tjejkvällar.
Barn och unga i Botkyrka ska ha samma förutsättningar
att delta i kulturskolans verksamhet, oavsett var man bor i.
Kulturskolan fortsätter därför att styra verksamheten till de
stadsdelar som har minst deltagande. I Fittja och Alby där
deltagande tidigare varit lågt har kulturskolan lyckats vända
trenden. I Hallunda/Norsborg har deltagandet minskat
sedan 2018. En orsak är att det är svårt att hitta bra och
verksamhetsanpassade lokaler i området.
Den Kulturella Allemansrätten skapar stort intresse
och förskolor och skolor utnyttjar i stor utsträckning de
erbjudanden som finns. Det totala antalet deltagare var högre
2019 än 2018.
Ett stort bestånd av medier på de språk som är relevanta
för Botkyrkabor byggs upp på Hallunda bibliotek. För att
nå flerspråkiga medborgare i hela kommunen utvecklas.
verksamheten också på övriga bibliotek. De nationella
minoritetsspråken har under hösten 2019 fått en mer
prioriterad plats på Tumba bibliotek och beståndet kommer
att uppdateras.

Flera spontanidrottsplatser har skapats under året, till
exempel tre nybyggda utegym, i Fittja, Slagsta och Tumba.
Utegymmen lockar många vuxna och äldre.
Jämställdheten har ökat inom den organiserade
idrotten i Botkyrka, tack vare en medveten satsning på
anläggningar där många flickor deltar. Till exempel den nya
gymnastikanläggningen i Botkyrka och den upprustade
ridanläggningen i Skrefsta.
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Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna
mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

-

61

59

53

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till
motion och fysiska aktiviteter ökar.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

73

76

67

–

Frågan var inte med i 2019 års telefonintervju.

Källa: Medborgarundersökningen 2019

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en
plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.

Målsatt mått:
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala
deltagartillfällen ökar till 40 procent år 2022.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

34

33

31

–

36

37

37

39

Frågan var inte med i 2019 års telefonintervju.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten
att ta del av kulturaktiviteter ökar.
Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

51

51

–
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Utvecklingsmål 5:2

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Att öka god hälsa och minska skillnader mellan grupper
kräver ett långsiktigt arbete i kommunen tillsammans med
aktörer på regional och nationell nivå.
Den nya lagen om tobak och liknande produkter som trädde
i kraft 1 juli 2019 bidrar till att uppnå målet på sikt. Flera
nya rökfria miljöer skapas på perronger, busshållplatser,
uteserveringar, inhägnade idrottsanläggningar, lekplatser och
vid entréer till lokaler och andra utrymmen som har rökförbud.
Hälsofrämjande insatser som hälsodagar i stadsdelarna,
samarbeten med barnavårdscentraler (BVC) samt
vårdcentraler och arbete för att öka delaktighet har pågått
under året. Kommunens Hälsoinformatörer arbetar brett med
verksamheter och civilsamhället för goda levnadsvanor.
Det centrala elevhälsoteamet inom skolan har under 2019
påbörjat ett systematiskt arbete för att skapa fördjupad
förståelse för hur hälsan hos kommunens elever ser ut,
både på individ- och enhetsnivå. Ett medicinskt team har
rekryterats och initiativ har tagits till praktiknära forskning.
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Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad
hälsa ska jämfört med föregående år öka i alla stadsdelar,
främst i de med sämst upplevd hälsa.
Mål 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

72

70

70

77

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som röker dagligen minskar,
16–84 år.
Utfall 2018

11

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som snusar dagligen minskar,
16–84 år.
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Målområde 6: Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna
Utvecklingsmål 6:1

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar
tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Kommunen arbetar med att skapa en god och trygg livsmiljö
genom olika insatser. Till exempel genom stadsplanering,
strategiskt arbete kopplat till hållbarhet, områdesutveckling,
trygghetsarbete och våldsförebyggande arbete.
Hur attraktiv en stadsdel är och hur många som vill flytta
dit beror på många faktorer. Det kan handla om tillgång till
bostad, sociala faktorer och om tillgänglighet och kvalitet
när det gäller service. Ett flertal insatser har gjorts under
2019 för att hemkänslan ska öka, bland annat när det gäller
fysisk planering och grönstrukturutveckling. Dessutom
har lokala insatser gjorts för utveckling av mötesplatser,
aktiviteter och evenemang och för olika upprustningar.
Ett systematiskt arbete för att förverkliga de strategiska
utvecklingsprogrammen bidrar till att göra våra stadsdelar
mer attraktiva.
Att skapa ökad trygghet och en stärkt hemkänsla tar
tid. Det förutsätter ett omfattande arbete av hela den
kommunala organisationen, liksom av berörda aktörer
på lokal, regional och nationell nivå. Under året har
flera nya utvecklingsarbeten startat, som på sikt bedöms
bidra till en positiv utveckling. Prognosen är god om vi
fortsätter att utveckla trivsel- och trygghetsinsatserna ur
ett helhetsperspektiv för att stärka positiva bakomliggande
faktorer och minska de negativa. Dessutom behöver vi
fortsätta samarbetet inom kommunen samt med andra
aktörer.

Framsteg under året
• Ett flertal insatser har gjort för att öka hemkänslan
och tryggheten i våra stadsdelar.

För att öka känslan av trygghet har ett flertal insatser
gjorts. Till exempel trivselvandringar och insatser inom
nätverksgruppen och i samarbete med civilsamhället.
Mötesplatser som lockar besökare i olika åldrar, kön och
bakgrund är ett sätt att skapa trygga och välkomnande
anläggningar. Därför har Brunna IP kompletterats med
en utebasketplan som särskilt lockar unga tjejer. Ett annat
exempel är att besökare i Botkyrkahallen får möjlighet att ta
del av kultur tack vare samarbetet med Botkyrka konsthall,
som utsmyckar entrélokalerna i hallen.

samordning för trygghet (EST) vars mål är att minska och
förebygga otrygghet genom tidiga insatser.

Kommunen har intensifierat och stärkt samarbetet med
lokala aktörer som verkar för samma intressen. Idag
finns en etablerad samverkansmetod mellan kommunen,
lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen, Effektiv

Kommunen har under året även startat ett våldspreventivt
centrum, ett långsiktigt samarbete med polis, räddningstjänst
och Botkyrkabyggen med gemensamt mål, gemensam metod
och metodutveckling.

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att
bo och leva i sin kommundel ska öka.

Målsatt mått:
Andelen (%) Botkyrkabor som kan rekommendera en vän
att flytta till sitt bostadsområde ska öka.

• Ett våldspreventivt centrum har startat i samarbete
med kommunen, polisen och Botkyrkabyggen
• Flera insatser har gjorts för att säkra tillgången till
rent vatten.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

61

51

61

68

61

54

58

66
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Utvecklingsmål 6:2

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Fler och mer varierade bostäder för ökad jämlikhet inom
och mellan våra stadsdelar

Ett index för att mäta tillskott på bostadsbeståndet som
påverkar bostadssammansättningen i stadsdelarna finns, men
utfall kommer först i maj 2020. Det är mycket troligt att vi får
ett positivt värde för Alby, i och med de nya bostadsrätterna
på Albyberget. Detta genererar ett positivt utfall för
kommunen, men speglar inte variationen i alla stadsdelar.
Måluppfyllelsen beror även på utvecklingen av
bostadsmarknaden. Prisnedgången på bostadsmarknaden
har minskat incitamenten att bygga bostadsrätter i
områden där hyresrätter dominerar. I en del projekt har
planerade och färdigbyggda bostadsrätter omvandlats till
hyresrätter på grund av en minskad efterfrågan. Kommunen
behöver framöver ännu tydligare prioritera bland våra
exploateringsprojekt och aktivt arbeta för att locka rätt
byggaktörer genom bland annat platsmarknadsföring.
Kommunens planberedskap är god och under året har tio
detaljplaner antagits som innehåller totalt 1 717 bostäder.
Bostäderna finns framförallt i detaljplanerna för Slagsta

26

Strand och Tegelbruket. Planen för Slagsta strand är
dock överklagad till mark- och miljödomstolen. Antalet
färdigställda bostäder når däremot inte målet och det är inte
troligt att vi når målet om 4 000 bostäder i slutet av 2020.
Målsatt mått:
Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet färdigställda
nya bostäder vara minst 4 000, ackumulerat.
Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

516

1 151

Mål 2019

Utfall 2019

2 620

1 851

1 544

Källa: Statistiska Centralbyrån

Målsatt mått:
Andelen (%) av den minst förekommande
upplåtelseformen ska öka i varje stadsdel.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall2019

10

38

–

–

Måttet visar andelen av nyproduktion som är den minst förekommande
per stadsdel.
Källa: Statistiska Centralbyrån
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Utvecklingsmål 6:3

● Måluppfyllelsen är inte godtagbar

Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten

Vattenprogrammet Botkyrkas blå värden ska skapa
förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag
och hav samt god tillgång till rent grundvatten. Åtgärderna
kan vara kunskapsuppbyggande som provtagningar,
förebyggande som informationsinsatser eller bestå
av investeringar i va-utbyggnader, som bidrar till att
näringsbelastningen på sjöar och vattendrag minskar.
Resultatet för 2019 är att fem av sexton ytvattenförekomster
i Botkyrka kommun klarar god ekologiskt status.
Ytvattenförekomsterna består av nio sjöar, tre vattendrag
och fyra kustvattenområden. Vi når alltså ännu inte upp till
målet för 2021, att nio ytvattenförekomster har god status.
Kommunen är långt ifrån ensam om att påverka sjöarnas
ekologiska status. Även om vi gör vad vi kan för att förbättra
statusen, är det inte säkert att det får genomslag om övriga
påverkare inte genomför behövliga åtgärder.

önskat resultat. I dagsläget kan vi dock inte se några effekter
i vattenkvaliteten, då många åtgärder är förberedande
och det tar tid för sjöar och vattendrag att reagera. Andra
exempel på åtgärder som ska säkra tillgången till rent
vatten är en kommunövergripande dricksvattenutredning,
utredningsarbete för att kunna genomföra åtgärder mot
PFAS-föroreningarna i grundvatten och ytvatten kring före
detta F18 i Riksten, och utbyggnadsprojekt där den allmänna
va-anläggningen ersätter enskilda avloppslösningar.
Målsatt mått:
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha
uppnått god ekologisk status år 2021.
Utfall 2018

Utfall 2019

6

5

Källa: VISS Länsstyrelsen

Under 2019 har antalet slutförda åtgärder enligt Botkyrkas
blå värden ökat i jämförelse med 2018. Åtgärdsarbetet
är långsiktigt och ett flertal åtgärder pågår över flera år.
Åtgärderna under 2019 har främst varit inriktade på att
minska närsaltbelastningen och andra föroreningar på
vattenförekomsterna. Samarbete har skett med DeLaval
Hamra gård, Uttrans vattenvårdsgrupp samt kommunerna
Salem och Södertälje. I princip alla aktiviteter har gett
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Målområde 7: Effektiv organisation
Hösten 2018 inledde kommunen en treårig satsning,
Arbetsmiljö och hälsa i fokus. Målet är att utveckla insatser
och arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och skapa mer
hälsofrämjande arbetsplatser. Projektet pågår till och med
september 2021. Insatserna är uppdelade på tre områden:
hälsosupport, chefsstöd och extern uppföljning genom
våra samverkansparters SKR och RISE. Uppföljningen
för perioden oktober 2018 till december 2019 visar på en
positiv utveckling med minskad sjukfrånvaro med totalt
4 855 dagar* för korttidsfrånvaro, dag 1 till 14 och totalt 2 554
dagar* för långtidsfrånvaro, dag 15 och däröver. Sjukdagarna
har minskat i antal för samtliga åldersgrupper och för samtliga
förvaltningar.

Framsteg under året
• Lägre personalomsättning.
• Minskad sjukfrånvaro tack vare satsningen Arbetsmiljö
och hälsa i fokus
• Ökad andel biobränsle
• Ökad andel ekologiska livsmedel i förskolan

Utvecklingsmål 7:1

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och
behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för
verksamhetens behov

Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt
kompetens nu och i framtiden är en förutsättning för att vi
som kommun ska kunna ta vår roll som möjliggörare för
Botkyrkaborna. För att lyckas har vi prioriterat vårt arbete
med kompetensförsörjning. Under året har vi också genom
särskilda insatser fokuserat på att minska korttidsfrånvaron
och satsat på kompetensutveckling inom HR-området.
Resultatet av 2019 års medarbetarundersökning visar på
ett fortsatt högt medarbetarengagemang. Det så kallade
HME-resultatet ger 78 procent nöjdhet, vilket dock är en
procentenhet lägre än föregående år. Resultaten skiljer sig
mellan förvaltningarna, men överlag är resultaten sämre.
Tekniska förvaltningen står däremot för en ökning – från
78 procent till 80 procent. Alla chefer har ansvar för att
tillsammans med sina medarbetare analysera resultaten och
identifiera områden att utveckla.
Medarbetarundersökningen visar att medarbetarna tycker
att arbetet känns meningsfullt och att fler medarbetare
upplever att kommunens värdegrund är förankrad på den egna
arbetsplatsen.
Personalomsättningen är lägre i år, vilket är positivt. Den
åldersgrupp som har högst personalomsättning är medarbetare
upp till 29 år, vilket följer samhällstrenden.
I denna grupp påbörjade 34 procent en tjänst i kommunen
medan 21 procent avslutade sin tjänst. Vi behöver fortsatt
arbeta med att attrahera och behålla den yngre generationen.
Målet är att öka frisknärvaron, och en mindre ökning av
frisknärvaron har skett för både kvinnor och män med 0,3
procentenheter till 92,3 procent respektive 96 procent jämfört
med 2018.
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Målsatt mått:
Personalomsättning (antal nyanställda under året i procent
av antalet anställda) ska minska.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

17

19

14

13,5

Källa: Qlik

Målsatt mått:
Personalomsättning (antal avslutade under året i procent av
antalet anställda) ska minska.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

14

17

13

12

Källa: Qlik

Målsatt mått:
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%)
kvinnor/män.
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Utfall 2016

Utfall 2017
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Mål 2019: Öka
Utfall 2019

Kvinnor

Män

Källa: Qlik

Målsatt mått:
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart
medarbetarengagemang ska öka.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

80

79

79

78

Källa: Medarbetarundersökningen
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UPPFÖL JNING AV KOM MUNFULLMÄK TIGES MÅL

Utvecklingsmål 7:3

● Måluppfyllelsen är godtagbar

Den kommunala organisationen är klimatneutral

Mängden koldioxid (CO2) i gram per kilo transporterat gods
via den samordnade varudistributionen har minskat från 2,27
till 2,18 under 2019. Jämfört med 2017 är det en minskning
med 31 procent. Både 2018 och 2019 har minskningen planat
ut då körsträckan minskat marginellt och andelen förnybart
drivmedel nu i stort sett är 100 procent. För att ytterligare
minska koldioxidutsläppen behöver mängden transporterat
gods via den samordnade varudistributionen öka.
Under 2019 har kommunen installerat solceller med en
kapacitet på 323 kilowatt (kW). Vid årsskiftet var den totala
kapaciteten 416 kW. I december 2019 minskade kapaciteten
med 182 kW, vilket beror på att de solceller som finns
installerade på Riksteatern inte ingår i kommunens kapacitet
efter det att fastigheten sålts.
Andelen biobränsle har ökat under senare år och var för
2018 75 procent. Statistik för 2019 har ännu inte lämnats av
leverantören, men genom den nya biogaspumpen i Tuna är
det troligt att andelen för 2019 är ännu högre. En utmaning är
att bilåkandet ibland sker med hyrbilar som inte kan tankas
fossilbränslefritt.

I den nationella livsmedelsstrategin finns mål om att 60
procent av de livsmedel som används i offentlig sektor
ska vara ekologiska år 2030. Förskolorna har ökat andelen
ekologiska livsmedel, vilket tyder på en medvetenhet i val
av livsmedel. Grundskolan och gymnasieskolan har däremot
minskat andelen ekologiska livsmedel. Orsakerna till detta är
relaterade till både pris och kvalitet.
Tre grundskolor deltog under våren 2019 i ett
forskningsprojekt på KI. Projektet handlade om att under
fyra veckor minska koldioxidpåverkan (CO2) med 40 procent
– med bibehållet näringsinnehåll, oförändrad kostnad och
oförändrat matsvinn. Erfarenheterna från projektet används
nu i den gemensamma menyplaneringen.
Målsatt mått:
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp
minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd
och transportuppdrag.
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

2,51 gram/kg

3,21 gram/kg

2,27 gram/kg

2,18 gram/kg

Källa: Upphandlingsenheten

Vid starten av ett byggprojekt gör vi en bedömning om det
är lämpligt att göra en livscykelanalys (LCC). Under 2018
gjordes en analys för att testa metoden och 2019 har två
analyser genomförts, på förskolan Måsen och LSS-boendet
Sandstugan. Det är viktigt att genomföra LCC på dessa
modulbyggda byggnader för att se hur de skiljer sig mot
traditionella platsbyggda konstruktioner. Analyserna ger
oss även viktiga kunskaper om mer eller mindre klimat- och
miljövänliga byggmaterial inför kommande projekt.
Miljöåtgärder som görs på kommunens konstgräsplaner
bidrar till en klimatsmart organisation. Under 2019 har
miljöåtgärder gjorts på fyra anläggningar; Storvreten,
Fittja, Brunna och Brantbrink. Vi är nu också den första
kommunen som anlagt en konstgräsplan med det organiska
och miljöklassade fyllnadsmaterialet biofill.
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Obalans i ekonomin 2019
Botkyrka kommuns resultat är fortsatt positivt, men för första gången sedan
balanskravet infördes år 2000 redovisar vi ett negativt balanskravsresultat på
22,7 miljoner kronor. Det innebär att vi måste kompensera med motsvarande
positiva resultat inom tre år. Orsaken till det negativa resultatet är framför allt
nämndernas sammantagna budgetunderskott. Årets investeringar på
691 miljoner kronor är de högsta i modern tid.
God ekonomisk hushållning
Varje kommun ska skötas utifrån god ekonomisk
hushållning, vilket framgår av kommunallagen. God
ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje
generation ska ansvara för sina beslut och inte skjuta
finansieringen på framtiden. Kommunerna måste även ha
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten.
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i Botkyrka
kommun innehåller mål för den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen. Enligt dessa mål ska det genomsnittliga
balanskravsresultatet vara 2–3 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Den genomsnittliga
självfinansieringsgraden av våra investeringar ska
vara minst 75 procent.

De finansiella målen gäller för kommunen och inbegriper inte
kommunkoncernen.
Diagram 1 – Självfinansieringsgrad, procent
150
135
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105

För 2019 formulerades två finansiella mål:

90

• Kommunens balanskravsresultat ska uppgå till 0,6 procent

75

av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

60

• Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar ska

45

minst uppgå till 20 procent.
När det gäller balanskravet är detta inte uppnått, eftersom
kommunens balanskravsresultat 2019 är negativt.
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Självfinansieringsgraden anger hur stor del av kommunens
nettoinvesteringar som finansieras med våra egna medel.
En självfinansieringsgrad på 100 procent innebär att årets
nettoinvesteringar är lika stora som årets resultat plus årets
avskrivningar. För 2019 var självfinansieringsgraden 53
procent, vilket innebär att målet är uppnått.
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Balanskravet
Balanskravsresultat – minus 22,7 miljoner kronor

En lagstadgad del av en god ekonomisk hushållning är
att kommunen ska styra sin verksamhet så att årets totala
intäkter är större än de totala kostnaderna. Det finns alltså ett
krav på balans mellan intäkter och kostnader.
Resultatet ska vara minst noll och en avstämning ska göras
varje enskilt budgetår. Om resultatet blir negativt måste
underskottet kompenseras med positiva resultat kommande
treårsperiod.

Ekonomiskt resultat
Årets resultat 2019
Botkyrka kommuns verksamhet visade ett överskott på
81,6 miljoner kronor för 2019. Överskottet består till största
del av reavinster och orealiserade kursvinster på fonder.
Om vi däremot räknar bort dessa vinster blir resultatet minus
22,7 miljoner kronor, det vill säga ett underskott, vilket också
motsvarar resultatet när det gäller balanskravet. Orsaken
till det negativa resultatet är framför allt nämndernas
sammanlagda budgetunderskott.
Det sammantagna koncernresultatet för kommunen och de
bolag där kommunen äger mer än 20 procent, är 218 miljoner
kronor. Förra årets koncernresultat var 184 miljoner kronor.
Vi har inte tagit fram en gemensam budget för koncernen.
Verksamhetens nettokostnader, inklusive avskrivningar,
uppgår till 5 382 miljoner kronor, vilket är 247 miljoner mer
än förra året. Sett till den löpande verksamheten, exklusive
exploateringar och reavinster, har nettokostnaderna ökat med
4,8 procent. Motsvarande ökning 2018 var 6,3 procent.
Skatteintäkterna, inklusive skatteutjämningsbidrag,
överstiger budget med 29 miljoner kronor, vilket i huvudsak
beror på att det generella statsbidraget är något högre än vi
budgeterade.
Finansnettot har ett positivt resultat på 127 miljoner kronor,
vilket till största delen beror på avkastning på placerade
medel för framtida pensioner. Därutöver har en begränsad
upplåning, tillsammans med det låga ränteläget, bidragit till
att räntenettot understiger budget.
Diagram 2 – Kommunens intäkter 2019, procentuella andelar

Övrigt, inklusive finansiella intäkter
424,4 mnkr (6 %)
Försäljning av verksamhet
160,5 mnkr (2 %)

Total summa:
6 777 mnkr

När vi beräknar om vi uppfyller balanskravet utgår vi från
det redovisade resultatet rensat från vissa poster som inte
ingår i den egentliga verksamheten. Främst rensar vi bort
realisationsvinster när vi säljer olika anläggningstillgångar
samt orealiserade vinster och förluster i värdepapper, vilka
ska justeras när balanskravsresultatet beräknas.
Tabell 1 – Balanskravsutredning, 2019
Årets resultat enligt resultaträkning

81,6

- Reducering av samtliga reavinster

-36,0

+ Justering för reavinster enligt möjligheten till undantag
+ Justering för reaförluster enligt möjligheten till undantag
-/+ Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
"+/- Justering för återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
= Årets balanskravsresultat

-22,7

Årets resultat uppgår till 81,6 miljoner kronor. Rensat från de
poster som inte ska ingå i balanskravsavstämningen blir det
justerade balanskravsresultatet minus 22,7 miljoner kronor.
Balanskravsresultatet är därmed negativt för första gången.
Planen för att återställa det negativa balanskravsresultatet är
att dela upp underskottet på tre år. Vilka åtgärder som ska
vidtas kommer att hanteras i 2021 års budgetprocess.
Diagram 3 – Årets resultat och balanskravsresultat
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540,8 mnkr (8 %)
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Skatteintäkter
3 696,9 mnkr (55 %)
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303,6 mnkr (5 %)
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1 650,8 mnkr (24 %)
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Jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter från så kallade jämförelsestörande poster har
påverkat årets resultat positivt med 156,9 miljoner kronor;
2018 var summan 57,6 miljoner kronor. Årets resultat
exklusive jämförelsestörande poster uppgår till minus 75,3
miljoner kronor; 2018 var summan minus 4,9 miljoner
kronor. De större jämförelsestörande posterna under året var:

I tabell 2 nedan framgår hur externa intäkter och kostnader
för verksamheten har utvecklats mellan 2018 och 2019. I
posterna ingår inte skattemedel eller finansiella poster.

• nettointäkter från exploateringsverksamhet

Tabell 2 – Verksamhetens intäkter och kostnader i
miljoner kronor
Intäkter

(24,8 miljoner kronor)
• reavinst vid försäljning av fastigheterna Samariten

och Riksteatern (32,6 miljoner kronor)
• avkastning från pensionsavsättningar (107,9 miljoner

kronor)
• nedskrivningar, i huvudsak av rivna fastigheter

(-17,2 miljoner kronor).
Exploateringsnettot 2019 är 24,7 miljoner kronor och
understiger budget med 22,9 miljoner kronor. Avvikelsen
beror främst på att detaljplaner har överklagats samt att
planarbete och förhandlingar under planeringsskedet har tagit
längre tid än planerat.
Reavinsten för sålda fastigheter gäller försäljningen av dels
fastigheten Riksteatern, dels fastigheten Samariten, där bland
annat Tumba vård- och omsorgsboende finns. Den totala
reavinsten vid försäljningen av Samariten var 182,6 miljoner
kronor. Av reavinsten redovisades 68,2 miljoner kronor 2017.
Resterande 114,4 miljoner kronor fördelas över 16 år med
7,2 miljoner kronor per år.

Taxor och avgifter

303,6

294,5

Externa bostads- och lokalhyror

103,3

96,2

Försäljning av verksamhet

160,5

158,4

Bidrag från staten med flera

540,8

569,5

Övriga verksamhetsintäkter

134,0

121,9

1 242,2

1 240,5

-3 586,9

-3 469,8

-306,9

-331,5

-1 363,9

-1 293,2

Externa lokalhyror

-205,9

-180,9

Bidrag och transfereringar

-249,6

-239,8

-

-

-626,7

-590,2

-6 339,9

-6 105,4

Summa verksamhetens intäkter
Kostnader

Personalkostnader
Varor
Entreprenad och köp av
verksamhet

Företagens skattekostnader
Köp av tjänster och övriga
verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens intäkter är i princip oförändrade 2019 jämfört
med 2018, medan kostnaderna har ökat med 4 procent.
Intäkterna har ökat med 1,7 miljoner kronor, och av de olika
intäktsslagen har taxor och avgifter samt externa hyror ökat
något. Däremot har bidragen från staten, då främst de riktade
statsbidragen, sjunkit.
Verksamhetens kostnader har ökat med 234,5 miljoner
kronor jämfört med 2018.
Personalkostnaderna har ökat med 117,1 miljoner kronor,
vilket motsvarar 3 procent. Ökningen beror främst på årets
löneökningar, nyrekryteringar samt en ökning av antalet
tjänster i och med volymökningar i verksamheten.
Kostnader för köp av verksamhet har ökat med 70,7 miljoner
kronor (5 procent), vilket bland annat handlar om att fler
elever inom förskola, grundskola och gymnasium väljer
privata utförare och dyrare programval inom gymnasiet.
Inom vård- och omsorgsnämnden har kostnaderna ökat
för köp av platser under renoveringen av Allégården och
Tumba vård- och omsorgsboende samt ökade volymer inom
omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
De externa lokalhyrorna har ökat med 25 miljoner kronor,
vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Ökningen beror
främst på en ökad extern inhyrning.
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Utveckling av intäkter och kostnader
Kommunens nettokostnader per invånare ökade med 1 740
kronor jämfört med 2018 och uppgick till 56 893 kronor 2019,
vilket beror på ökade kostnader.
Diagram 4 – Nettokostnader per invånare, kronor
58 000
55 000
52 000
49 000

Skatteintäkter och
skatteutjämningsbidrag

46 000

Skatteintäkterna och skatteutjämningsbidragen uppgick
till 5 348 miljoner kronor 2019, vilket är en ökning med 3,6
procent jämfört med 2018. Det är något högre än ökningen
2018 men i nivå med tidigare år. Beloppet utgör 80 procent
av kommunens samlade intäkter, undantaget finansiella
intäkter. Resterande 20 procent är intäkter som är kopplade
till nämndernas verksamheter.
Utjämningsbidragen uppgick till 1 651 miljoner kronor 2019,
vilket motsvarar 31 procent av kommunens samlade skatteoch skatteutjämningsintäkter.

43 000
40 000
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Botkyrkas unga befolkning avspeglar sig i hur resurserna
fördelas i kommunen. Förskola och skola står för cirka
50 procent av kommunens kostnader, vård och omsorg står
för ungefär 25 procent, och individ- och familjeomsorg står
för 11 procent av kostnaderna.
Diagram 5 – Verksamhetens nettokostnader 2019

I 2019 års taxering uppgick Botkyrkas skattekraft till 87
procent av riksgenomsnittet, vilket är i nivå med tidigare år.
Den statliga inkomstutjämningen kompenserar kommuner
med låg skattekraft, vilket för Botkyrkas del innebär ett
tillskott på 1 155 miljoner kronor. I kostnadsutjämningen
ersätts vi bland annat för att vi har en stor andel barn
och unga samt för sociala strukturer. Nettoeffekten av
kostnadsutjämningen, inklusive LSS-utjämning är 249
miljoner kronor. Andelen äldre ökar i Botkyrka men den
är fortfarande låg jämfört med andra kommuner i Sverige.
Äldreomsorgen påverkar därmed kostnadsutjämningen
negativt för kommunens del.

Gemensamt
227,3 mnkr (4 %)
Infrastruktur och skydd
234,1 mnkr (4 %)
Näringsliv och arbete
56,2 mnkr (1 %)
Total summa:
5 417,5 mnkr

De så kallade välfärdsmiljarderna från staten innebar ett
tillskott på 71 miljoner kronor för Botkyrka 2019.
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Individ och familjeomsorg
551,7 mnkr (10 %)
Förskole- och skolverksamhet
2 162,1 mnkr (40 %)
Gymnasie- och vuxenundervisning
570,1 mnkr (11 %)
Kultur och fritid
279,3 mnkr (5 %)
Vård och omsorg
1 336,7 mnkr (25 %)
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Nämndernas följsamhet till budget
Nämndernas resultat är 68 miljoner kronor sämre jämfört
med budget, vilket är sämre än de prognoser som nämnderna
har lämnat under året. Delårsrapporten hösten 2019 baserades
på läget efter årets första åtta månader och den pekade mot
ett sammanlagt underskott för nämnderna på 22 miljoner
kronor vid årets slut. De flesta nämnder har avvikelser från
prognosen både uppåt och neråt. För 2018 var nämndernas
budgetavvikelse negativ med 20 miljoner kronor.
Nämndernas nettokostnader, exklusive exploatering,
var 45,1 miljoner kronor mer än budget. Resultatet för
nämnderna är sämre än 2018 då motsvarande resultat var
minus 2,3 miljoner kronor.
Nedskrivningar av anläggningstillgångar har belastat
resultatet med 17,2 miljoner kronor, vilket lett till
motsvarande avvikelse mot budgeten. Den största
nedskrivningen gäller rivning av Falkbergsskolan.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 22,0 miljoner
kronor och utbildningsnämndens underskott är 55,3 miljoner
kronor. Båda nämnderna har haft kostnadsökningar inom
verksamheterna 2019, vilket nämnderna inte klarat att
balansera. Tekniska nämnden redovisar ett underskott på
47,3 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade
hyreskostnader samt ökade fastighets- och
entreprenadkostnader.
Kommunstyrelsen har ett överskott på 24,1 miljoner kronor,
vilket beror på flera obesatta tjänster och att kommunens nya
verksamhetssystem har blivit försenat.
En utförligare beskrivning av nämndernas ekonomiska
resultat finns i avsnittet Nämnder i korthet.

Investeringar, inklusive finansiering
Under 2019 uppgick nettoinvesteringarna till 691 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 129 miljoner jämfört med
2018. Investeringsnivån är den högsta för Botkyrka kommun
inom modern tid. Flera av de större projekten inom skola,
förskola och äldreboenden har varit i ett produktionsskede
under året, vilket visar sig i det högre utfallet. Totalbudgeten
för pågående investeringsprojekt 2019 uppgår till cirka 6
miljarder kronor.
Diagram 6 – Nettoinvesteringar, miljoner kronor
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Årets investeringsutgifter är 572 miljoner kronor lägre än
budgeterat, vilket ger en upparbetningsgrad på 55 procent. I
huvudsak beror det på att planerade fastighetsinvesteringar
har försenats. Några exempel på försenade projekt jämfört
med årsbudget 2019 är förskolan Gullvivan, Björkhaga skola,
Falkbergsskolan, ett nytt kommunhus och ett resurscenter för
daglig verksamhet. Anledningen till att dessa projekt blivit
försenade är dels omtag utifrån nya förutsättningar, dels
senarelagda exploateringsprojekt.
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Följande projekt har haft det största utfallet 2019:
Allégården

Upprustning Rödstu Hage

Vård- och omsorgsboendet ska anpassas och byggas
om för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav. Projektet
är i slutfasen, och verksamheten flyttade in i slutet av
2019. Vissa arbeten med finplanering kvarstår 2020.
En tilläggsbudget har tidigare beviljats i projektet, och
jämfört med den nya totalbudgeten ligger prognosen
knappt 30 miljoner kronor under budget.

Friidrottsanläggningen Rödstu Hage rustas upp.
Produktion pågår och projektet är i slutfasen. Efter en
beviljad tilläggsbudget ligger den totala prognosen cirka
2 miljoner kronor över budget, vilket är inom ramen
för godkänd avvikelse enligt kommunens riktlinjer för
investeringar.
Anpassning för träningssärskola i Storvretsskolan

Förskolan Vallmon

Den gamla förskolan ska rivas och en ny förskola med
fler platser ska byggas. Byggproduktion har pågått under
stora delar av 2019 och projektet är nu i slutfasen och
kommer färdigställas första kvartalet 2020. Den totala
prognosen följer budget.
Förskolan Opalen

Den gamla förskolan ska rivas och en ny förskola
med fler platser ska byggas. Projektet är i slutfasen och
verksamheten flyttade in direkt efter årsskiftet 2019/2020.
Dock kvarstår visst arbete med att åtgärda mindre
anmärkningar som framkommit vid besiktning.
Den totala prognosen följer budget.
Överföringsledning Grödinge

Överföringsledningar Grödinge är en del av
va-utbyggnaden i Grödinge där Kagghamra och Sibble
ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Projektet
har delats in i två etapper där den första etappen är
slutförd och godkänd 2019 och den andra etappen
till största delen är slutförd. Den totala prognosen för
projektet ligger cirka 10 miljoner kronor under budget.

Lokalerna för träningssärskolan i Storvretsskolan ska
anpassas. Projektet färdigställdes 2019 och kommer
att slutredovisas 2020 med en total prognos som
överensstämmer med budget.
Förskolan Måsen

Den gamla förskolan ska rivas och en ny förskola
med fler platser ska byggas. Produktion pågår och
upphandlingsprocessen för finplanering pågår. Projektet
beräknas blir färdigt 2020. Den totala prognosen ligger
på budgeten.
Kagghamra va-ledning

Vatten- och avloppsnätet (va-nätet) byggs ut för att
förse Kagghamra och Sibble med kommunalt vatten
och avlopp. Projektet är driftsatt 2019 och kommer att
slutredovisas i början av 2020. Den totala prognosen
för projektet överskrider den totala budgeten med cirka
28 miljoner kronor. Den högre prognosen beror bland
annat på omfattande återställningsarbeten samt att
det varit svårt att prognostisera stora bergvolymer och
grundvattentillströmningen.
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Större pågående investeringsprojekt
Nytt kommunhus

Dagvattenhantering i norra Botkyrka

Projektet har tagit en omstart 2019 och olika
alternativ utreds för närvarande

Projektet gäller att dagvatten som i dag leds ut orenat
i Albysjön ska omhändertas och renas. Upphandling
pågår för etapp 1 (Fittja dagvattenparker) och för etapp
2 (Alby Äng dagvattenparker) kommer projektering
att påbörjas 2020. Etapp 1 är försenad på grund av en
avbruten och överklagad upphandling.

Upprustning av Falkbergsskolan

Stora delar av skolan rivs och ny skola ska uppföras.
Verksamheten flyttade in i evakueringslokaler 2019
och projektet är i början av sitt genomförande.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna en budget
för varje enskilt investeringsprojekt, och för vissa
typer av årligt återkommande projekt tilldelar
kommunfullmäktige en ram. Exempel på ramprojekt
är reinvesteringar och inventarier.

Om- och nybyggnation av Björkhaga skola

Björkhaga skola ska byggas om och viss nybyggnad
ska ske. En förstudie pågår för närvarande efter ett
förändrat behov vad gäller antalet elever.
Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Vårsta

För närvarande tas förfrågningsunderlag fram.
Hågelby upprustning

Projektet gäller underhåll och upprustning av Hågelby
Gård. Just nu sker etapp 1 i projektet och projektering
av resterande delar pågår.

Investeringsplanen har en tioårig planeringshorisont,
varav de fyra första åren ingår i kommunens Mål
och budget med flerårsplan. Det första året kallas
budgetår och de tre resterande åren kallas planeringsår.
Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt
som pågår flera år fördelas mellan budgetåret och
planeringsåren.

Låneskulden
Kommunens internbank lånar ut pengar till kommunens
bolag. Den 31 december 2019 var den sammanlagda externa
låneskulden 4 692 miljoner kronor, varav 3 181 miljoner
kronor gällde utlåning till bolagen.
Låneskulden var 730 miljoner kronor högre den 31 december
2019 jämfört med samma tidpunkt 2018.
Tabell 3 – Kommunens vidareutlåning, miljoner kronor
Botkyrkabyggen AB

1 900

Botkyrka Stadsnät AB

250

Söderenergi AB

535

Södertörns Energi AB

492

Övriga

4

Summa

3 181

Kommunens egen upplåning uppgick till 1 511 miljoner
kronor den 31 december 2019. Det är 549 miljoner
mer än vid årsskiftet 2018, vilket beror på den ökade
investeringsvolymen.
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Viktiga förhållanden och
händelser av väsentlig betydelse
Konjunktur och ekonomiska
förutsättningar
Sverige har haft en stark ekonomisk tillväxt under många
år och ligger före EU i konjunkturcykeln. I Sverige
har högkonjunkturen varit påtaglig samtidigt som
arbetskraftsbristen varit stor, främst inom offentlig sektor.
Bristen på arbetskraft är en starkt begränsande faktor för
fortsatt stark tillväxt. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) räknar med att skatteintäkterna i kommunerna
kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren
än vad de har gjort under de senaste åren.
De senaste årens höga bnp-tillväxt har till stor del drivits av
att investeringarna ökat snabbt. Främst handlar det om ett
ökat bostadsbyggande men även kommunernas investeringar
har ökat. Under 2019 sjönk dock investeringarna. Efter
flera år med ökat bostadsbyggande har antalet påbörjade
bostäder minskat, vilket tycker på en fortsatt nedgång i
bostadsbyggandet framöver. De offentliga investeringarna
väntas inte heller öka i samma takt, eftersom kommunerna
bedöms öka sina investeringar i långsammare takt än
tidigare, och det är dessa investeringar som drivit tillväxten
de senaste åren.
Den offentliga konsumtionen förväntas utvecklas svagt de
kommande åren, främst för att kostnaderna förknippade med
nyanländas första år i Sverige successivt minskar.
De senaste årens ökande intäkter från skatter, statsbidrag
och reavinster gör att det ekonomiska resultatet varit starkt
i kommunerna under några år. Det sammantagna resultatet
ligger på 3 procent, men skillnaderna mellan kommunerna är
stora. Några mellanstora kommuner, främst förortskommuner,
har sänkt skatten medan flera mindre kommuner har genomfört
skattehöjningar. Antalet kommuner som flaggat för underskott
2019 och framåt har ökat.
År 2019 minskade skatteunderlaget till följd av regeringens
beslut om höjt grundavdrag för pensionärer. Kommunerna
kompenseras för detta genom en höjning av det generella
statsbidraget. År 2020 beräknas skatteunderlaget öka
långsammare än det i genomsnitt har gjort sedan år 2000.
Därefter ökar takten något igen.
Botkyrka har haft ett positivt ekonomiskt resultat 23 år i rad,
men marginalerna har minskat de senaste åren, och för 2019
har kommunen ett underskott enligt balanskravet. Det innebär
att kommunen har tre år på sig att återställa resultatet.

Sveriges och Botkyrkas befolkning ökar
År 2019 ökade Sveriges befolkning med cirka 97 000
personer, vilket är en långsammare ökningstakt än 2018.
Ökningen motsvarar knappt 1 procent. Befolkningsökningen
i riket beror till den största delen på ett positivt
invandringsnetto.
I Stockholms län ökade befolkningen med cirka 33 000
personer 2019, vilket motsvarar cirka 1,4 procent. I Sverige
ökade totalt 18 av 21 län och 181 av 290 kommuner sin
befolkning 2019 jämfört med 2018.
Befolkningen i Botkyrka ökade med 1 500 personer
2019, vilket motsvarar cirka 1,6 procent. Det är en högre
ökningstakt än 2018, då den var 1,3 procent.
Botkyrkas befolkningsökning beror till största del på ett
positivt flyttnetto, det vill säga att fler flyttar till kommunen
än från kommunen. Att flyttnettot totalt sett är positivt beror
på att fler flyttar in från utlandet. Kommunen har även ett
positivt födelsenetto, det vill säga att det föds fler än det dör i
kommunen.
Diagram 7 – Befolkningsökning i Botkyrka, antal personer
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Finansiella risker och pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser
Tabell 4

2015

2016

2017

2018

2019

412,5

436,1

499,3

567,2

653,7

Ansvarsförbindelse inklu-sive särskild löneskatt

1 691,9

1 621,7

1 589,9

1 533,7

1 498,3

Summa pensionsförplik-telser

2 104,4

2 057,8

2 089,2

2 100,9

2 152,0

Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)

708

715

745

747

854

Summa förvaltade pensionsmedel

708

715

745

747

854

1 399

1 343

1 342

1 354

1 298

33,6 %

34,7 %

35,7 %

35,6 %

39,7 %

Pensionsförpliktelser, miljoner kronor

Avsättning inklusive särskild löneskatt

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde, miljoner kronor

Finansiering

Återlånade medel
Konsolideringsgrad

De tillgångsslag som egna förvaltade pensionsmedel placerats i och vilken avkastning som uppnåtts.
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Svenska räntebärande värdepapper

45 %

51 %

48 %

54 %

61 %

Svenska aktier

20 %

21 %

26 %

23 %

17 %

Globala aktier

19 %

24 %

27 %

23 %

23 %

Alternativ placeringar

16 %

4%

Utvecklingen från föregående år för egna förvaltade
pensionsmedel

0,0 %

4,0 %

6,5 %

0,2 %

14,5 %
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Pensionsplaceringen
Botkyrka kommun gjorde en särskild avsättning på 400
miljoner kronor år 2000 för att möta kommunens åtagande för
den del av de anställdas tjänstepensioner som intjänades före
1998. Dessa medel har sedan dess varit placerade
i en diversifierad värdepappersportfölj bestående av
räntebärande värdepapper, aktier och alternativa placeringar.
Förvaltningen sker i ett förvaltningsuppdrag med placeringar i
värdepappersfonder. Det långsiktiga målet för portföljen är en
avkastning utöver inflation med 3 procent.
Värdet på portföljen var vid årsskiftet 854 miljoner kronor,
efter en värdeökning under året med 14,5 procent. Sedan
starten år 2000 är värdeökningen 94,5 procent. Under 2019
har totalt 109 miljoner kronor omfördelats från aktier till
räntepapper. Inga uttag har gjorts under året.
Värdet på portföljen motsvarade vid årsskiftet 57 procent av
det pensionsåtagande som inte finns upptaget som skuld på
balansräkningen. Vid avsättningen beräknades att cirka en
tredjedel av den så kallade ansvarsförbindelsen skulle täckas
med avsättningen. Det innebär att avsättningen vid årsskiftet
mer än väl täcker den ursprungliga ambitionen.
Skillnaden mellan de totala pensionsförpliktelserna
(inklusive ansvarsförbindelsen) och värdet på kommunens
pensionsplacering är 1 297 miljoner kronor. Beloppet upplånas
i sin helhet och används i verksamheten. Den 31 december
2019 var tillgångarna placerade enligt fördelningen i tabell 4.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgick till 889 miljoner
kronor den 31 december 2019, vilket är 256 miljoner kronor
mer än motsvarande tid föregående år. Huvudorsaken
till ökningen är Syvabs växande skuld för att finansiera
ombyggnationer på vattenreningsanläggningen. Av
totalsumman 889 miljoner kronor gäller 827 miljoner
kronor (93 procent) borgen för lån och pensionsförpliktelser
till kommunägda bolag. Resterande borgen gäller lån
till föreningar och bostadsrättsföreningar samt borgen
för industrilokaler, kontor och hyror. Utöver dessa
borgensåtaganden finns även en så kallad solidarisk borgen
gentemot Kommuninvest.
Risken att kommunen ska tvingas fullgöra sina förpliktelser
mot något av de kommunala bolagen eller Kommuninvest
bedöms som mycket liten. För övriga borgensåtaganden är
riskerna däremot större. Det gäller särskilt borgensåtaganden
till föreningar och när kommunen lämnat borgen för
hyror enligt de regler som gäller för hyresgarantier.
Hyresgarantierna motsvarar dock relativt små belopp och
vi har även fått en statlig ersättning som täcker en del av de
kostnader som kan uppstå om hyresgästen inte kan betala.
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Förväntad utveckling
Skatteunderlaget beräknas växa med cirka 2,5 till 3 procent
de kommande åren. Trots normalkonjunktur och ökande
statsbidrag får vi alltså räkna med en svårare ekonomisk
situation framöver.

Stora utmaningar för välfärden
Konjunkturen i Sverige och omvärlden har varit mycket
stark under många år, men under 2019 har världsekonomin
börjat mattas av. Läget i världen är samtidigt osäkert
och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit, USA:s
handelspolitik samt konflikthärdar i Mellanöstern, Asien
och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska
situationen i världen. Indikatorer tyder på en fortsatt relativt
svag utveckling i de länder som är viktiga för Sveriges
utrikeshandel. I Sverige har högkonjunkturen varit påtaglig
och arbetskraftsbristen varit stor, främst inom offentlig
sektor. Utvecklingen på arbetsmarknaden har dock dämpats
och bedöms dämpas ytterligare närmsta året. Bristen på
arbetskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt stark
tillväxt.
Sveriges befolkning kommer att öka de kommande åren,
så även befolkningen i Botkyrka. Välfärden står därför
inför stora utmaningar när det gäller både investeringar och
rekrytering. Investeringarna kommer att ta ett allt större
utrymme av resurserna. Behovet av förskolor, skolor och vasystem är stort. Vi måste dessutom öka effektiviteten i våra
befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik.
Det höga demografiska trycket beror främst på att antalet
barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i
arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. I kommunerna
märks detta främst i bristen på pedagogisk personal, personal
inom samhällsbyggnadsområdet och socialsekreterare. Totalt
sett kommer utmaningen i att rekrytera personal att växa.
Botkyrka redovisar ett negativt resultat för 2019, efter att
haft ett positivt resultat under många år. Efter flera år med ett
resultat som var bättre än genomsnittet för alla kommuner
har resultaten dock varit lägre än kommungenomsnittet sedan
2014, räknat i kronor per invånare.
För planeringsperioden beräknas resultatet bli relativt
lågt i Botkyrka, beräknat enligt balanskravet. En effekt
av det är att intäkterna inte räcker till allt vi behöver
investera i. En annan effekt är att våra reserver töms om de
ekonomiska förutsättningarna försämras. Då krävs snabbare
effektiviseringar och sänkta kostnader. Även om resultatet
2020 blir positivt är marginalerna inför framtida utmaningar
små, och årliga effektiviseringar behöver fortsätta även
kommande planeringsperioder.
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Kommunens medarbetare
Under 2019 har mycket hänt inom personalområdet. Våra medarbetare
upplever att arbetet är meningsfullt. Det visar årets HME-resultat (HME – hållbart
medarbetarengagemang). Dessutom har projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus
bidragit till att den totala sjukfrånvaron har minskat. Under året har vi även gjort
flera satsningar på ökad kompetens.
Rätt kompetens ger en effektivare
organisation
I Botkyrka vill vi erbjuda en effektiv organisation för
medborgarnas bästa. Därför är kompetensförsörjning ett
prioriterat område. För att rekrytera och behålla medarbetare
med rätt kompetens behöver vi bland annat fokusera på ny
teknik, digitalisering och förändrade arbetssätt.
Årets medarbetarundersökning visar att allt fler medarbetare
upplever att kommunens värdegrund är förankrad på den
egna arbetsplatsen.

Medarbetare med
stort engagemang
Årets medarbetarundersökning visar att kommunens
medarbetare generellt är nöjda med förutsättningarna
för sitt arbete och upplever sitt arbete som meningsfullt.
Många upplever att den närmaste chefen visar förtroende
och ger förutsättningar för att ta ansvar i arbetet. Däremot
är medarbetarna inte lika nöjda med möjligheten till
återhämtning efter arbetsintensiva perioder och introduktion
för nyanställda.
Som en del av medarbetarundersökningen mäter vi också
hållbart medarbetarengagemang (HME), en modell för att
utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken. Modellen har
tagits fram av Sverige Kommuner och Regioner (SKR) och
mäter tre delområden: motivation, ledarskap och styrning.
Resultatet visar att majoriteten av kommunens medarbetare
känner ett stort engagemang för sitt arbete. Frågan om hur
verksamheterna styrs och följs upp är ett utvecklingsområde
för kommunen.
HME – indexresultat (index 100)
2016

2017

2018

2019

80 (80/78)

79 (79/79)

79 (79/78)

78 (78/78)

Källa: Medarbetarenkät (kvinnor/män).

De senaste fyra åren har HME-resultatet varit högt och i linje
med andra kommuner, men nivåerna mellan förvaltningarna
varierar. Den största ökningen jämfört med 2018 står
tekniska förvaltningen för. Där har HME ökat från 78
procent till 80 procent.
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Sjukfrånvaron minskar
Kommunens totala sjukfrånvaro 2019 var 6,8 procent.
Det är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med
föregående år. Minskningen har bland annat skett för
korttidssjukfrånvaro (1–14 dagar). Kommunen har en högre
sjukfrånvaro än länet (6,6 procent) och riket (5,7 procent).
Kvinnornas sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens, vilket
också gäller för länet och riket. Sjukfrånvaron har dock
minskat för både män och kvinnor med 0,3 procentenheter.
Den högsta sjukfrånvaron finns bland kvinnor och män
mellan 50 och 59 år. Sedan 2016 har dock sjukfrånvaron för
åldersgruppen minskat med 1,4 procentenheter – från 8,7
procent 2016 till 7,3 procent 2019.
Undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter och
barnskötare har högre sjukfrånvaro än övriga yrkesgrupper

i kommunen. Bland förvaltningarna är det vård- och
omsorgsförvaltningen som har högst sjukfrånvaro (8,6
procent) följt av utbildningsförvaltningen (6,9 procent).
Hösten 2018 inledde kommunen en treårig satsning,
Arbetsmiljö och hälsa i fokus, i samarbete med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och Research Institutes of
Sweden (RISE) för att förebygga sjukfrånvaro och skapa mer
hälsofrämjande arbetsplatser. Projektet pågår till och med
september 2021. Uppföljningen för perioden oktober 2018
– december 2019 visar en positiv utveckling med minskad
sjukfrånvaro med totalt 4 855 dagar för korttidsfrånvaro
(dag 1–14 dagar) och totalt 2 554 dagar för långtidsfrånvaro
(dag 15–). Minskningen gäller samtliga åldersgrupper och
samtliga förvaltningar.

Sjukfrånvaro för kommunens medarbetare, procent
Total
korttidsfrånvaro*

Total
långtidsfrånvaro**

Totalt kvinnor

Totalt män

Totalt i genomsnitt

2019

3,1

2,2

7,7

4,0

6,8

2018

3,4

2,2

8,0

4,3

7,2

2017

3,3

2,6

8,2

4,3

7,3

2016

3,5

2,6

9,0

4,5

7,9

Källa: Beslutsstödsystemet Qlik. *1–14 dagar . **Mer än 91 dagar.

Sjukfrånvaro i jämförelse med länet/riket, procent
Botkyrka

Länet

Riket

Totalt

6,8

6,6

5,7

Mer än 60 dagar

33,4

43,1

48,5

Kvinnor

7,7

7,4

6,3

Män

4,0

4,5

3,5

29 år och yngre

6,0

6,0

5,1

30 - 49 år

6,8

6,3

5,4

50 år och äldre

7,3

7,2

6,3

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner och Beslutsstödsystemet Qlik.
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Jämlika och jämställda
arbetsplatser är normen

Antalet tillsvidareanställda
medarbetare har ökat något

Botkyrka ska vara en jämlik och jämställd kommun, fri
från diskriminering och trakasserier. Vi har lyckats väl med
ambitionen att ha en organisation där andelen medarbetare
och chefer speglar befolkningssammansättningen i
kommunen när det gäller utländsk bakgrund. Mellan 2017
och 2019 har andelen medarbetare med utländsk bakgrund
ökat från 52 till 57 procent. För chefer har andelen ökat från
19 till 20 procent.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat
marginellt. Vid årsskiftet var 5 500 av kommunens 6 200
månadsavlönade, det vill säga 89 procent. År 2018 var
andelen tillsvidareanställda av månadsavlönade 88 procent.
Fler kvinnor än män har en tillsvidareanställning.

Satsningar på ökad kompetens
I Stockholmsområdet är konkurrensen om arbetskraft stor,
och i Botkyrka står vi inför både arbetskraftsbrist och en
fortsatt hög personalomsättning. Konkurrensen gäller främst
bristyrken som socialsekreterare, sjuksköterskor, lärare och
vårdbiträden samt vissa tekniska yrken. Under året har vi
gjort flera satsningar.
• Stärkt arbete med rekrytering. Liksom andra kommuner

har vi en utmaning i att både behålla och attrahera
rätt kompetens. Därför har vi under året satsat på att
stärka arbetet med rekrytering, bland annat genom ett
rekryteringscenter.

Sysselsättningsgraden för månadsavlönade 2019 är som
föregående år 96 procent. Kommunen har cirka 6 300
årsarbetare. Inkluderas de kommunala bolagen finns totalt
cirka 6 600 årsarbetare i kommunen.
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2016

• Åtgärder för högre kompetens. Ett antal insatser har

gjorts för att höja kompetensen för både medarbetare
och chefer inom olika HR-områden. Till exempel
välkomstdagar, utbildning i systematisk arbetsmiljö,
kompetensbaserad rekrytering, grundläggande arbetsrätt,
samverkan, lönesättning och lönesamtal.

2018

2019

Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade (kvinnor)

• Starkare ledarskap. Den 25 september samlades 264

av kommunen chefer i Hallunda Folkets hus på årets
ledardag med temat ”Tillsammans leder vi Botkyrka”.
Under dagen presenterade kommundirektören Botkyrka
ledarplattform, som beskriver vilka förväntningar
som finns på kommunens chefer. Under hösten
startade även Ledarskapsforum, ett chefsförberedande
ledarskapsprogram i samarbete mellan Botkyrka kommun,
Huddinge kommun, Södertälje kommun och Södertörns
brandförsvarsförbund. Liknande program anordnades även
förra året och vi deltar för andra gången.

2017

Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade (män)
Totalt
Linjär (Totalt)

Källa: Beslutsstödsystemet Qlik

Löneskillnader i kommunen
Medellönen för kommunens anställda är 34 174 kronor.
Lönekartläggningen 2019 visar att de löneskillnader som
finns har saklig grund och inte är kopplade till kön. De
vanligaste orsakerna till löneskillnader är kommunens
kompetensförsörjningsbehov och individuell lönesättning.
Lönekartläggningen visar att kvinnornas genomsnittliga lön
är 94,5 procent av männens, vilket är högre än i Södertälje
kommun (94,2 procent) och Haninge kommun (94,4 procent).
2019 betalades 3,6 miljarder kronor ut i lön (inklusive sociala
avgifter). Inkluderas de kommunala bolagen är summan 3,9
miljarder kronor (inklusive sociala avgifter).
36 000
35 100
34 200
33 300
32 400
31 500
30 600
29 700
28 800
27 900
27 000

2016

Kvinnor

2017
Män

2018

2019

Totalt
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Ett hållbart Botkyrka
Botkyrka har en långsiktig vision för hur kommunen ska utvecklas i framtiden.
Visionen bygger på sex stora utmaningar. Varje år följs utmaningarna upp för att
se åt vilket håll utvecklingen går. Mycket har blivit bättre under flera års tid, till
exempel inom folkhälsa och klimat. Vi ser även långsiktiga förbättringar i
samhällsutvecklingen och en bra ekonomisk utveckling ger effekter till exempel
när det gäller arbete och hemkänsla. Samtidigt behöver vi arbeta för att minska
skillnaderna inom kommunen och mellan Botkyrka och regionen. En gemensam
riktning för planering och utveckling har en positiv inverkan på hållbar utveckling
och bidrar till minskade skillnader för Botkyrkaborna och hela Botkyrka.

Utvecklingen är positiv.
Men skillnader finns fortfarande
En hållbar utveckling kräver en helhetssyn på
människornas och samhällets samspel och behov.
Botkyrkas hållbarhetsutmaningar från 2007 beskriver
de stora samhällsutmaningarna och den långsiktiga
visionen för hur vi vill att Botkyrka och Botkyrkas
stadsdelar Tumba/Storvreten, Vårsta/Grödinge,
Tullinge, Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg ska
utvecklas.
Vi når en hållbar utveckling i Botkyrka genom att vi
stärker en långsiktigt positiv utveckling och minskar
skillnaderna inom kommunen och gentemot länet. För
oss handlar det om sex utmaningar, där målet är att
även nästa generation ska växa upp i ett Botkyrka som
präglas av följande:
• Botkyrkaborna har arbete.
• Botkyrkaborna känner sig hemma.
• Botkyrka har de bästa skolorna.
• Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna.
• Botkyrkaborna är friska och mår bra.
• Botkyrkaborna har förtroende för varandra
och för demokratin.

För respektive utmaning finns två indikatorer som
bedömer om utvecklingen går åt rätt eller fel håll i
relation till kommunens stadsdelar och till länet. Vi gör
även en summerande helhetsbedömning som inkluderar
Botkyrkas utveckling över tid i relation till dels till
kommunens stadsdelar och länet, dels mellan könen.
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Hållbarhetsutmaning 1
Botkyrkaborna har arbete
Fler Botkyrkabor som har ett arbete att gå till och som har en
god ekonomi påverkar individens möjligheter och egenmakt,
familjernas förutsättningar och handlingsutrymme. Att
få fler i arbete och att få fler att arbeta mer påverkar också
samhällsekonomin positivt. Arbete och sysselsättning
är viktigt för att människor ska må bra och känna sig
delaktiga. En god ekonomi möjliggör även bra boende, goda
levnadsvanor och sociala nätverk.
Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ser vi positiva
och stabila förändringar av Botkyrkabornas vägar till
arbete, men i relation till länet finns det fortsatt stora
skillnader, särskilt för kvinnor.

●

Indikatorer

Skillnad till länet

Utveckling
inom
kommun

1. Förvärvsfrekvens för
Botkyrkabor i åldern
20–64 år

Ingen förändring,
parallell utveckling

●

2. Summan av
löner på Botkyrkas
arbetsmarknad

Ingen förändring,
parallell utveckling

●

Indikator 1
Förvärvsfrekvens (andel som har arbete) för Botkyrkabor i
åldern 20–64 år.
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Sedan 2002 följer Botkyrka i stort sett länets utveckling
vad gäller andel personer i åldersgruppen 20–64 år som
har arbete, men på en lägre nivå. Kvinnor har en lägre
förvärvsfrekvens (andel som har arbete) än män; här är
skillnaden till länet ännu större. Botkyrka har även djupare
dalar vid konjunkturnedgång än länet, vilket beror på att
Botkyrka har en större andel invånare som saknar fast
förankring på arbetsmarknaden.
Sedan finanskrisen 2009 har andelen som har arbete i
Botkyrka successivt ökat för båda könen och i kommunens
samtliga stadsdelar. Skillnaderna mellan stadsdelarna minskar
dock sedan 2002, främst tack vare att andelen personer i
arbete har ökat i stadsdelar med lägre förvärvsfrekvens. Bland
annat har andelen förvärvsarbetande kvinnor i Fittja ökat
markant sedan 2002. För närvarande råder det dessutom brist
på arbetskraft, vilket gynnar Botkyrka.
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Indikator 2
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Länet

Sedan 2002 följer Botkyrka länets utveckling när det gäller
summan av löner på arbetsmarknaden, men på en lägre nivå.
Lönesumman på Botkyrkas arbetsmarknad har successivt
ökat som en effekt av att arbetstillfällena har blivit fler och
lönerna har ökat. Mellan 2006 och 2008 hade Botkyrka en
kraftig ökning av lönesumman jämfört med länet, vilket
planade ut skillnaden. Men sedan dess har skillnaden
ökat igen. Både i Botkyrka och i länet totalt ökar andelen
arbetstillfällen i privat sektor medan andelen minskar i
offentlig sektor och inom servicesektorn.
Sett till nyanställningar, omsättning och vinst går det
mycket bra för företagen i Botkyrka. Att lönenivåerna på
den lokala arbetsmarknaden inte hänger med i den allmänna
utvecklingen beror sannolikt på att låglöneyrken inom
service och offentlig sektor har god tillgång till personal,
trots låga löneökningar.
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Utveckling, i procent
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Hållbarhetsutmaning 2
Botkyrkaborna känner sig hemma
Som Botkyrkabo är man både en del av sitt lokala samhälle
och av Stockholmsregionen. Arbete, fritid och familj kan
ta Botkyrkabon över kommunens gränser, samtidigt som
Botkyrka ska vara en plats där man har en god och trygg
förankring. Botkyrka behöver därför vara mer än bara en
plats där man har sin bostad. Botkyrka ska också vara en
trivsam och trygg miljö där man har goda förutsättningar att
leva och verka.

I medborgarundersökningen 2018 instämde 60 procent av
kvinnorna och 57 procent av männen i påståendet ”Jag kan
rekommendera en vän att flytta till mitt bostadsområde.” Den
grupp som instämmer minst i påståendet är män i Fittja. Det
finns också stora skillnader mellan stadsdelarna Alby, Fittja
och Hallunda/Norsborg jämfört med Tullinge, Tumba och
Vårsta/ Grödinge.
Totalt sett instämmer 58 procent i påståendet. Över tid har
dock resultatet skiftat; 2017 uppmättes det lägsta resultatet
(56 procent) sedan mätningarna började 2007. Tidigare år har
siffran legat mellan 60 och 65 procent.

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv har trenden
ännu inte vänt när det gäller Botkyrkabornas
hemkänsla. Stora skillnader finns kvar mellan
kommunens stadsdelar, bland annat när det gäller
trivsel och trygghet.

●

Indikatorer

Skillnad till länet

Utveckling
inom
kommun

3. Andel som skulle
rekommendera en
vän att flytta till sitt
bostadsområde

Mäts inte

●

4. Hur länge
Botkyrkaborna har bott i
Botkyrka

Mäts inte

●
ETT HÅLLBART BOTKYRKA

47

UPPFÖLJNING UTIFRÅN ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Indikator 4
Hur länge Botkyrkaborna har bott i Botkyrka
Procentandelar, 2018.
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Källa: Medborgarundersökningen 2018

De senaste årens medborgarundersökningar visar att en
stor majoritet av de som svarat på enkäten har bott tio
år eller mer i kommunen, med mindre skillnader mellan
kön och stadsdelar. De skillnader som ändå syns mellan
stadsdelarna kan bero på att nybyggda områden drar ner
andelen som bott där mer än tio år. Samtidigt är personer
som bott länge i Botkyrka mer benägna att svara på
medborgarundersökningen, vilket kan innebära att den
gruppen är överrepresenterad. Det finns även stadsdelar där
omsättningen är större, och en stor in- och utflyttning kan på
sikt ge sämre förankring i bostadsområdet, vilket vi kan se
tendenser till i flyttstatistik.

Hållbarhetsutmaning 3
Botkyrka har de bästa skolorna
I skolan formas en stor del av Botkyrkabornas framtid
och deras förutsättningar att skapa sina liv. Hur väl
Botkyrkas skolor lyckas i sitt kunskapsuppdrag och i
sitt kompensatoriska uppdrag påverkar barns och ungas
utveckling och välmående samt lägger grunden för deras
framtida arbetsmöjligheter, ekonomi och långsiktiga hälsa.

Indikator 5:
Genomströmning, gymnasieskola – andel med examen
inom tre år efter påbörjad gymnasieutbildning
80
60
40

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Länet

Botkyrka

Genomströmning beskriver hur lång tid det tar för elever
på gymnasiet att slutföra sin examen. Sedan 2014 ökar
andelen som tar examen inom tre år successivt och Botkyrka
närmar sig nivån i länet. Studieavbrott är oftast vanligare
bland män med utländsk bakgrund, bland grupper från
arbetarhem, samt bland personer med låga grundskolebetyg.
Yrkesförberedande program har dessutom oftast fler avbrott;
det gäller än mer för de individuella programmen, vilka som
inte räknas i indikatorn.

Indikator 6
Andelen elever som går i kommunal skola eller friskola i en
annan kommun
80
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Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv går utvecklingen
ännu inte åt rätt håll. Fler väljer bort Botkyrkas skolor
och färre slutför grund- och gymnasieskola jämfört
med länet.

●

Indikatorer
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Skillnad till länet

Utveckling
inom
kommun

5. Genomströmning,
gymnasieskola – andel
med examen inom
tre år efter påbörjad
gymnasieutbildning

Minskar,
ökning i länet

●

6. Andelen elever som
går i kommunal skola eller
friskola i en annan kommun

Ökar, ökning i
kommunen

●
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Fler ungdomar i Botkyrka än i länet väljer en gymnasieskola
utanför den egna kommunen. Skillnaden till länet är
fortfarande stor jämfört med 2007, även om den visar
tendens på att plana ut. Det finns en dragning in mot
Stockholmsregionens mer centrala delar, men även specifika
inriktningar och unika profiler på olika skolor kan göra att
ungdomar söker sig bort. Andra platser och skolor lockar
Botkyrkas unga mer än utbudet i Botkyrka kan tillgodose,
samtidigt som Tumba gymnasium fortsatt har ett högt
söktryck. Med den ökade rörligheten bland gymnasieelever
blir varje enskild skolas möjlighet att attrahera och behålla
elever allt viktigare.
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Hållbarhetsutmaning 4
Botkyrka bidrar inte till
klimatförändringarna
Den stora mängden utsläpp av växthusgaser är ett av
de största hoten mot hållbarhet i världen, Sverige och
Botkyrka. Klimatförändringar skapade av oss människor
orsakar extrema väderförhållanden, stigande vattennivåer
och förändrade levnadsförhållanden. Dessa konsekvenser
för planeten får direkta och påtagliga följdverkningar för
samhället, folkhälsan och samhällsekonomin. Användningen
av fossila bränslen i transporter behöver upphöra, och
kommunen behöver stödja Botkyrkaborna i att förändra sitt
beteende vad gäller resor och konsumtion.
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Övriga resor (män)
Övriga resor (kvinnor)

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv går
utvecklingen åt rätt håll men den behöver stärkas för
att nå målet.
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Källa: Medborgarundersökningen 2018

Indikator 8
Koldioxidutsläpp per invånare (ton per invånare)

Indikator 7
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Koldioxidutsläppen per invånare minskar i både Botkyrka
och länet i stort, trots att trafiken ökar. Det beror främst på
att invånarantalet har ökat i kommunen samt att andelen
biobränsle har ökat i våra fordon.

Åker bil

Åker kollektivt

Cyklar/Går

Källa: Medborgarundersökningen

Resmönstren är på det stora hela lika mellan åren. Bilen
är fortfarande det mest använda färdmedlet i vardagen,
och har kan vi se en tendens till ökning. Majoriteten av
pendlingsresorna till och från skola och jobb sker dock
med andra färdmedel än bilen, vilket är positivt. Kvinnor
använder kollektivtrafiken i större utsträckning än män.
Fortfarande är det fordonsutvecklingen, snarare än
förändrade sätt att resa, som bidrar till minskade
klimatutsläpp. I vilken utsträckning bilen används skiljer
sig dock mycket åt mellan stadsdelarna – bara 30 procent
pendlar med bil i Alby och Fittja, jämfört med över 70
procent i Vårsta/Grödinge. Detta speglar dels tillgången
till kollektivtrafik, dels boendeform, där boende i småhus
använder bilen i större utsträckning.
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Hållbarhetsutmaning 5
Botkyrkaborna är friska
och mår bra

Samtidigt minskar andelen i både kommunen och länet, och
Botkyrka har haft en stark positiv minskning sedan 2002.
Dessutom minskar skillnaden till länet över tid.

Det finns ett tydligt samspel mellan goda livsvillkor och
god hälsa. En god hälsa påverkar bland annat möjligheten
för individen att klara skolan, komma i arbete, ha god
ekonomi och utöva egenmakt. Föräldrarnas socioekonomiska
situation och hälsa påverkar även barnens hälsa och
utveckling. Samtidigt är hälsa och välmående i befolkningen
en förutsättning för en hållbar och positiv utveckling av
samhället och samhällsekonomin.
Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv går
utvecklingen sakta åt rätt håll, men skillnaderna mellan
stadsdelarna är alltjämt stora.

●

Indikatorer

Skillnad till länet

9. Andelen barn som
lever under fattiga
förhållanden

Minskar

10. Andelen
Botkyrkabor som
upplever god
självskattad hälsa

Ökar

Utveckling
inom kommun

Samtidigt visar statistiken varken hushållens tillgångar eller
skulder eller det stora antal familjer som lever i Botkyrka
men som inte är folkbokförda här.

Indikator 10
Andelen Botkyrkabor som upplever god självskattad hälsa
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Andelen barn som lever i familjer med en låg
inkomststandard är högre i Botkyrka jämfört med länet.
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Källa: Medborgarundersökningen 2018

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll
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2016

På det stora hela blir Botkyrkabornas självskattade hälsa
bättre över tid. Länet har haft samma utveckling men
ökningen är större i Botkyrka, särskilt för kvinnor. Flera
aspekter av livet påverkar hur man upplever det egna
hälsotillståndet, och resultaten har starka samband med
platsen där man bor, socioekonomiska strukturer som
utbildning och ekonomi samt demografiska aspekter som
kön och ålder. Äldre och kvinnor rapporterar ofta sämre
självskattad hälsa.
Platsens betydelse är tydlig i Botkyrka, där skillnaderna är
stora mellan stadsdelarna. Skillnaderna är i sin tur starkt
kopplade till socioekonomi och olika förutsättningar i
kommunens stadsdelar.
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Hållbarhetsutmaning 6
Botkyrkaborna har förtroende för
varandra och för demokratin
För en trygg och hållbar utveckling i Botkyrka behöver
människor ha förtroende för varandra. Det måste finnas
samarbete och samspel mellan invånare, föreningar, företag
och kommunen, samtidigt som kommunen samarbetar med
andra myndigheter och länder. Medskapandet, inflytandet
och delaktigheten i lokalsamhället bidrar till ökande tillit och
ökad tilltro till samhället, demokratin och varandra.
Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv har samspelet
i lokalsamhället förbättrats något men arbetet behöver
stärkas för att nå målet.

●

Indikatorer

Skillnad till länet

11. Jag kan vara
med och påverka i
kommunala frågor
som intresserar mig

Mäts inte

12. Andelen
Botkyrkabor som
är medlem i någon
förening

Mäts inte

Utveckling
inom kommun

●
Mäts inte längre

Indikator 12

Indikator 11

Andelen Botkyrkabor som är medlem i någon förening

Jag kan vara med och påverka i kommunala frågor som
intresserar mig

1,0

Instämmer, i procent
0

10

20

30

40

50

60

Alby
Fittja

0,5

Hallunda/Norsborg
Tullinge
Tumba/Storvreten
Vårsta/Grödinge
Botkyrka kommun
Kvinnor

0,0
Män

Källa: Medborgarundersökningen

Utveckling, i procent

2013

2014

Antal medlemskap/invånare 6–20 år

2012

2013

2014

2015

34

33

32

36

2016

2017

2018

2019

37

34

35

33

Källa: Medborgarundersökningen

Andelen personer som tycker att de kan påverka kommunala
frågor som intresserar dem har varit relativt oförändrad
över tid i Botkyrka men skillnaderna är stora mellan
stadsdelarna. I Fittja tycker varannan man att det går att
påverka kommunala frågor, samtidigt som endast var fjärde
man i Tullinge har samma uppfattning. Detta speglar troligen
de boendens olika förväntningar på kommunen, för av allt att
döma är inte förutsättningarna att påverka sämre i Tullinge.

2015

Antal medlemskap/invånare 20+
Källa: Kof

Medlemskap i föreningar har tidigare speglat inställningen
till delaktighet och demokrati. Numera finns dock många
fler ytor och sätt för delaktighet, både lokalt och globalt.
Traditionella medlemskap byts ut till nätverk på sociala
media, och därför är troligen det faktiska engagemanget på
olika sätt högre i dag än för några år sedan. Frågan är dock
i vilken utsträckning dessa grupper kan mäta sig med mer
traditionella föreningar när det gäller att skapa band mellan
människor på lokal nivå.
Det finns därtill två parallella strömmingar i samhället vad
gäller människornas engagemang – en med ökad tolerans och
öppenhet mellan individer och en annan med minskad tillit
och ökad konfliktnivå mellan grupper.
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nämnder och
bolag i korthet
Läs mer om
hur Botkyrkas
nämnder och
bolag utvecklats
ekonomiskt
under året.

Nämnder i korthet
Sid. 53

Bolag i korthet
Sid. 60
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Samarbete för
Botkyrkabornas bästa
Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med våra åtta nämnder för
att förverkliga våra mål. Det görs på flera olika sätt. Här kan du ta
del av det ekonomiska resultatet och om vi har nått våra mål.
Kommunstyrelsen
Miljoner kronor

2017

2018

2019

Intäkter

117,5

133,5

158,5

Kostnader

-402,9

-441,2

-465,0

Netto

-285,4

-307,7

-306,5

Budget, netto

-330,6

Avvikelse

24,1

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på
24,1 miljoner kronor jämfört med budget 2019, vilket
motsvarar 7,3 procent. Överskottet beror främst på att
kommunledningsförvaltningen har haft flera obesatta tjänster
under året, vilket lett till lägre personalkostnader. Dessutom
har införandet av nya verksamhetssystem blivit försenat.
Kommunstyrelsens egen bedömning av måluppfyllelse
2019 utifrån kommunfullmäktiges målområden
Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

Godtagbar

Möjliggöra arbete och
företagande för Botkyrkaborna

●

Godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt
kulturliv

●

Godtagbar

Skapa en god och trygg livsmiljö
för Botkyrkaborna

●

God

●

Godtagbar

Effektiv organisation

Samhällsbyggnadsnämnden
Miljoner kronor

2017

2018

2019

Intäkter

56,0

76,0

58,9

Kostnader

-204,0

-234,0

212,7

Netto

-148,1

-158,1

-153,8

Budget, netto

-157,3

Avvikelse

Kommunstyrelsen bedömer att måluppfyllelsen har varit
god för 1 målområde och godtagbar för 4 målområden.
Inom målområdena har kommunstyrelsen även antagit 12
mål. Där bedöms att måluppfyllelsen har varit god för 4 mål,
godtagbar för 7 mål och inte godtagbar för 1 mål.

3,6

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 3,6
miljoner kronor jämfört med budget 2019, vilket motsvarar
2,3 procent. Överskottet förklaras till stor del av lägre
personalkostnader än budgeterat samt högre intäkter,
på grund av fler byggsanktionsavgifter och två större
markförsäljningar.
Exploateringsintäkterna uppgår till 24,7 miljoner kronor,
vilket är 22,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen
beror främst på att detaljplaner har överklagats samt att
planarbete och förhandlingar under planskedet har tagit
längre tid än planerat.
Volymer
2017

2018

2019

Antal ärenden bygglov

515

517

527

Antal ärenden, bygganmälan

178

263

268

22

23

25

1 470

2 465

4 182

Antal ärenden,
strandskyddsdispenser
Antal bostäder i antagna
detaljplaner
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tekniska nämnden

2017

2018

2019

6,4

6,2

7,6

Kostnader

-22,7

-24,2

-24,1

Kostnader

Netto

-16,3

-18,0

-16,5

Netto

-18,1

Budget, netto

Miljoner kronor
Intäkter

Budget, netto
Avvikelse

1,6

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott
på 1,6 miljoner kronor jämfört med budget 2019, vilket
motsvarar 8,8 procent. Överskottet beror på högre intäkter än
budgeterat, bland annat i form av administrativa avgifter som
nämnden tar ut från handlare som söker tillstånd att få sälja
tobak samt projekt som har blivit billigare än budgeterat eller
inte påbörjats alls, vilket har inneburit uteblivna kostnader.
Volymer
2017

2018

2019

Antal inspektioner
enligt miljöbalken

440

606

512

Antal inspektioner
enligt
livsmedelslagen

514

Antal tillsyner
gällande tobak,
folköl och
läkemedel

554

-

65

610

89

Miljö- och hälsoskyddsnämndens egen värdering
av måluppfyllelse 2019 utifrån kommunfullmäktiges
målområden

Miljoner kronor
Intäkter

2018

2019

776

807,1

1 047,4

-748

-846,2

-1 095,3

28

-39,1

-47,9
-0,6

Avvikelse

-47,3

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 47,3 miljoner
kronor jämfört med budget 2019.
Den verksamhet som har det största underskottet, minus
45,0 miljoner kronor, är lokalförsörjning och fastighet.
Underskottet beror främst på ökade hyreskostnader samt
ökade fastighets- och entreprenadkostnader jämfört
med budget. Ökade kostnader för värme, el och vatten,
deponering för Samariten samt minskade hyresintäkter är
ytterligare förklaringar till underskottet.
Verksamhet som rör vatten och avlopp har ett underskott på
minus 3,8 miljoner.
Verksamheterna städ och kontorsservice samt teknik och
logistik redovisar sammantaget ett överskott på 1,6 miljoner
kronor.
Tekniska nämndens egen värdering av måluppfyllelse
2019 utifrån kommunfullmäktiges målområden
Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

God

Möta Botkyrkabornas behov av stöd
för att leva ett självständigt liv

●

Godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

●

Inte godtagbar

●

Inte godtagbar

●

Inte godtagbar

Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

Godtagbar

Skapa en god och trygg livsmiljö för
Botkyrkaborna

Möjliggöra Botkyrkabornas
livslånga lärande

●

God

Effektiv organisation

Möjliggöra arbete och företagande
för Botkyrkaborna

●

Godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt
kulturliv

●

God

Skapa en god och trygg livsmiljö
för Botkyrkaborna

●

God

●

God

Effektiv organisation

Sammantaget värderar tekniska nämnden måluppfyllelsen
som god för 1 målområde, godtagbar för 1 område och inte
godtagbar för 3 områden. Inom målområdena har nämnden
antagit sammanlagt 11 mål. Måluppfyllelsen bedöms som
god för 1 mål, godtagbar för 3 mål och inte godtagbar för 6
mål. Ett mål har inte följts upp.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att måluppfyllelsen
har varit god för 5 målområden och godtagbar för 2
målområden. Inom målområdena har nämnden även antagit
11 mål. Där bedöms att måluppfyllelsen har varit god för
6 mål, godtagbar för 4 mål och inte godtagbart för 1 mål.
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Kultur- och fritidsnämnden
Miljoner kronor

2017

2018

2019

Intäkter

26,3

27,3

29,5

Kostnader

-265,4

-275,3

-276,3

Netto

-239,1

-248,0

-246,8

Budget, netto

-249,0

Avvikelse

2,1

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2,1
miljoner kronor jämfört med budget 2019, vilket motsvarar
0,8 procent. Överskottet förklaras bland annat av en
omorganisation på förvaltningen som har inneburit färre
verksamhetsområden och verksamhetschefer. Tillsammans
med en omstrukturering av förvaltningens centrala stab har
detta inneburit färre tjänster och lägre personalkostnader
är budgeterat. Dessutom har den nya verksamheten för
unga mellan 16 och 19 år, som ersätter mötesplatserna för
unga vuxna, etablerats något senare än planerat, med lägre
kostnader under året som följd.
Volymer
2017

2018

2019

Antal besök,
badhus

142 534

135 500

132 300

Antal besök,
bibliotek (inklusive
bibliotekswebb)

621 378

564 689

598 875

Antal besök,
fritidsklubbar
10–12 år

90 675

91 838

87 681

Antal besök,
fritidsgårdar
12–16 år

63 817

62 826

52 365

Antal personer
i kontakt med
konsthallens
verksamheter

19 954

13 451

29 540

Kultur- och fritidsnämndens egen värdering av
måluppfyllelse 2019 utifrån kommunfullmäktiges
målområden
Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

God

Möjliggöra Botkyrkabornas
livslånga lärande

●

God

Möjliggöra arbete och företagande
för Botkyrkaborna

●

God

Möta Botkyrkabornas behov av
stöd för att leva ett självständigt liv

●

God

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt
kulturliv

●

God

Skapa en god och trygg livsmiljö
för Botkyrkaborna

●

God

●

God

Effektiv organisation

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att måluppfyllelsen har
varit god för samtliga 7 målområden. Inom målområdena har
nämnden även antagit 21 mål, varav 19 har kunnat följas upp.
För dessa bedöms att måluppfyllelsen ha varit god för 15 mål
och godtagbar för 4 mål.
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Utbildningsnämnden
2017

2018

2019

486,2

484,4

511,2

Kostnader

-2 914,3

-2 998,2

-3 122,1

Netto

-2 428,1

-2 513,8

-2 610,9

Miljoner kronor
Intäkter

Utbildningsnämndens egen bedömning av
måluppfyllelse 2019 utifrån kommunfullmäktiges
målområden
Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

Godtagbar

Möjliggöra Botkyrkabornas
livslånga lärande

●

Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande
för Botkyrkaborna

●

God

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 55,2
miljoner kronor jämfört med budget 2019, vilket motsvarar
2,16 procent.

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt
kulturliv

●

God

Avvikelserna varierar mellan nämndens verksamheter.
Underskott redovisas inom förskolan med -4,1 miljoner
kronor, grundskolan med -66 miljoner kronor och
gymnasieskolan med -22,8 miljoner kronor. Överskott
redovisas inom förskoleklass med 15,1 miljoner kronor,
förvaltningsgemensam verksamhet med 21,5 miljoner kronor
och övriga verksamheter med 1,1 miljoner kronor.

Skapa en god och trygg livsmiljö
för Botkyrkaborna

●

Godtagbar

●

Godtagbar

Budget, netto

-2 555,7

Avvikelse

-55,2

Effektiv organisation

Underskotten inom verksamheterna beror främst
på avvikelser mot budget vad gäller:

Utbildningsnämnden bedömer att måluppfyllelsen har varit
god för 2 målområden och godtagbar för 4 områden. Inom
målområdena har nämnden även antagit 14 mål. Där bedöms
att måluppfyllelsen har varit god för 4 mål och godtagbar för
10 mål.

• lägre statsbidrag från Migrationsverket

Volymer, antal barn/elever

• fler externt placerade barn
• högre internhyror inom förskolan
• högre kostnader för skolskjutsar
• högre kostnader för Botkyrkas gymnasieungdomar
som valt andra huvudmän än kommunen, vilket främst
beror på val av dyrare gymnasieprogram.

2017

2018

2019

Förskola

5 558

5 530

5 554

Förskoleklass

1 238

1 232

1 270

Fritidshem

4 515

4 543

4 539

10 458

10 698

10 937

Grundsärskola

173

183

186

Gymnasieskola

3 390

3 481

3 535

103

93

101

Grundskola

Gymnasiesärskola
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Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Miljoner kronor

2017

2018

2019

Intäkter

93,0

119,0

111,7

Kostnader

-343,0

-382,0

-373,4

Netto

-250,0

-263,0

-261,7

Budget, netto

-267,4

Avvikelse

5,7

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar
ett överskott på 5,7 miljoner kronor jämfört med budget 2019,
vilket motsvarar 2,1 procent. En betydande del av överskottet
beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Dessutom
har den centrala bufferten för oförutsedda kostnader inte
behövts användas till fullo och nämnden har även fått ett
statsbidrag utöver budget på knappt 1 miljon kronor.
Volymer
2017

2018

2019

1 350

1 299

1 283

814

895

967

1 052

1 275

1 256

Yrkeshögskola
(årsplatser)

350

400

435

Daglig verksamhet,
LSS (årsplatser)

339

338

349

Feriepraktik
(personer)
Gymnasial
vuxenutbildning
(årsplatser)
Svenska för
invandrare
(årsplatser)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens
egen värdering av måluppfyllelse 2019 utifrån
kommunfullmäktiges målområden
Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

God

Möjliggöra Botkyrkabornas
livslånga lärande

●

Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande
för Botkyrkaborna

●

Godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av
stöd för att leva ett självständigt liv

●

God

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt
kulturliv

●

God

●

God

Effektiv organisation

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att
måluppfyllelsen har varit god för 4 målområden och godtagbar
för 2 målområden. Inom målområdena har nämnden även
antagit 10 mål. Där bedöms att måluppfyllelsen har varit god
för 5 mål och godtagbar för 5 mål.
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Socialnämnden
2017

2018

2019

146,9

114,3

99,8

Kostnader

-763,2

-760,5

764,8

Netto

-616,3

-646,2

-665,0

Miljoner kronor
Intäkter

Budget, netto
Avvikelse

-643,0
-22,0

Socialnämnden redovisar ett underskott på 22 miljoner
kronor jämfört med budget, vilket motsvarar 3,4 procent.
Underskottet finns främst inom verksamheterna barn och
unga samt vuxna utan beroendeproblematik.
Antalet placeringar på institution för barn och unga har varit
10 årsplatser fler än budget, vilket lett till 17 miljoner kronor i
ökade kostnader jämfört med budget.
Verksamheten riktad till personer med psykisk
funktionsnedsättning redovisar ett utfall som är 13 miljoner
kronor mer än budget. Underskottet beror både på högre
kostnader och fler årsplatser än budget.
Att underskottet inte blir större än det blir beror främst
på att ett minskat flyktingmottagande, vilket medför att
kostnaderna är lägre än budgeterat. Därutöver har antalet
ensamkommande barn och unga minskat i snabbare takt än
planerat, vilket lett till minskade kostnader men också till
minskade intäkter från Migrationsverket.

Volymer

2017

2018

2019

7

12

21

122

123

119

Barn och unga, årsplatser
institution
familje- och jourhem

Psykiskt funktionsnedsatta, årsboende
boende i egen regi

60

60

60

boende i annan regi

29

34

30

Vuxna med beroendeproblem, årsplatser
institution, årsplatser

54

52

52

familjehem och boende

21

23

15

950

967

1 029

38

37

39

Ekonomiskt bistånd
Genomsnittligt antal
biståndshushåll per månad
Andel (%) hushåll som
fått bistånd 10 månader
och längre de senaste 12
månaderna

Socialnämndens egen bedömning av måluppfyllelse
2019 utifrån kommunfullmäktiges målområden
Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

Godtagbar

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga
lärande

●

Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande för
Botkyrkaborna

●

Inte godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av stöd
för att leva ett självständigt liv

●

Godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt
kulturliv

●

God

●

Godtagbar

Effektiv organisation

Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen har varit
god för 1 målområde, godtagbar för 4 målområden och
inte godtagbar för 1 målområde. Inom målområdena har
nämnden även antagit sammanlagt 12 mål. Där bedöms att
måluppfyllelsen har varit god för 5 mål, godtagbar för 4 mål
och inte godtagbar för 3 mål.
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Vård- och omsorgsnämnden
2017

2018

2019

176,6

189,2

205,5

Kostnader

-1 240,7

-1 284,7

-1 334,4

Netto

-1 064,2

-1 095,5

-1 128,9

Miljoner kronor
Intäkter

Budget, netto

-1 140,8

Avvikelse

11,9

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 11,9
miljoner kronor jämfört med budget 2019, vilket motsvarar
1 procent.
Avvikelserna varierar för nämndens verksamheter.
Äldreomsorgen har ett underskott på 14,1 miljoner kronor.
Det beror till största delen på att nämnden tvingats köpa fler
externa platser med anledning av att ombyggnationen av
korttidsboendet på Tunaängen försenats.
Omsorgen för funktionsnedsatta har ett överskott på 16,8
miljoner kronor, vilket till största delen redovisas inom
personlig assistans. Volymerna under året har inte utvecklats
i den omfattning som tidigare bedömdes.
Gemensam verksamhet har ett överskott på 16,1 miljoner
kronor, där den största delen är budgetmedel som inte har
fördelats ut till verksamheterna samt outnyttjade medel från
kommunens kompetensfond.

Volymer
2017

2018

2019

461,2

441,2

473

31

27

29

392 297

398 800

400 098

163

170

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsnämndens egen bedömning av
måluppfyllelse 2019 utifrån kommunfullmäktiges
målområden

Antal årsplatser
Korttidsboende
Antal årsplatser

Möjliggöra Botkyrkabornas
medskapande av samhället

●

God

Hemtjänst

Möjliggöra Botkyrkabornas
livslånga lärande

●

God

Antal beviljade
timmar

Möta Botkyrkabornas behov av
stöd för att leva ett självständigt liv

●

Inte godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av
gemenskap, rörelse och ett rikt
kulturliv

●

Inte godtagbar

Skapa en god och trygg livsmiljö
för Botkyrkaborna

●

Godtagbar

●

Godtagbar

Effektiv organisation

Gruppbostad, LSS

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att måluppfyllelsen
har varit god för 2 målområden, godtagbar för 2 och inte
godtagbar för 2 målområden. Inom målområdena har
nämnden antagit 11 mål, varav 5 mål bedöms vara uppfyllda
och resterande 6 mål bedöms vara på god väg att uppfyllas.

Antal årsplatser
Servicebostad LSS
Antal årsplatser
– egen regi

57

59

63

Bostad med
särskild service,
SoL, årsplatser

23

20

19

LSS

180 840

172 661

178 461

SFB51*

352 032

342 336

339 385

Personlig assistans
Antal timmar

*Beslut enligt socialförsäkringsbalken kapitel 51.
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AB Botkyrkabyggen
AB Botkyrkabyggen är Botkyrka kommuns allmännyttiga
bostadsbolag. Bolaget äger 10 744 bostadslägenheter, 756
lokaler och 8 019 parkeringsplatser i kommunen. Bostäderna
står för 95 procent av den yta som bolaget förvaltar. Bolaget
har dotterbolaget Fastighets AB Alfågeln. Under året har tre
dotterbolag avvecklats eller slagits ihop med moderbolaget.
De tillgångar och skulder som fanns i dotterbolagen ingår nu
i moderbolaget.
Resultatet för AB Botkyrkabyggen före skatt var 90 miljoner
kronor 2019. Det är 0,5 miljoner kronor mindre än budgeterat
och 19 miljoner mindre än föregående år.
Bolagets intäkter uppgick till 885 miljoner kronor, vilket
är en ökning med 27 miljoner kronor jämfört med 2018.
Intäktsökningen beror på den årliga hyreshöjningen på 0,64
procent och en försäkringsersättning på 8,3 miljoner kronor.
Fastighetskostnaderna har ökat med 54 miljoner kronor
jämfört med 2018, vilket främst beror på ett ökat planerat
underhåll.
Under året har bolaget köpt mark i Tumba Skog till en
yta av 20 984 kvadratmeter. På marken planeras nya
hyresrätter. Affären är villkorad av att detaljplan vinner
laga kraft. Bolaget har också köpt fastigheten Tumba 8:524
i centrala Tumba från kommunen. På tomten planeras en
byggnad med 100 smålägenheter. Efterfrågan på bostäder i
Stockholmsregionen är fortsatt mycket hög.
2019

2018

100 %

100 %

Aktiekapital

135,5 mnkr

135,5 mnkr

Nettoomsättning

857,1 mnkr

839,8 mnkr

90,1 mnkr

109,5 mnkr

3 932,3 mnkr

3 745,6 mnkr

320,7 mnkr

199,4 mnkr

83,1 %

83,1 %

138

130

Kommunens ägarandel

Årets resultat före skatt
Balansomslutning
Fastighetsinvesteringar
Soliditet
Antal anställda

Upplev Botkyrka AB
Upplev Botkyrka AB är ett bolag som kommunen äger till
100 procent. Under året har Hågelbyparken AB och Upplev
Botkyrka AB slagits ihop och kommunen har överlåtit sina
aktier till Upplev Botkyrka AB. Bolaget driver och utvecklar
Hågelby, Lida friluftsgård och Subtopia. Dessutom utvecklar
och marknadsför bolaget olika arrangemang och aktiviteter
inom upplevelsesektorn.
Resultatet för Upplev Botkyrka AB var 0,5 miljoner
kronor före skatt. Hågelbyenheten har gjort ett sämre
resultat på grund av oförutsedda kostnader i samband med
sammanslagningen. För Subtopia och Lida är resultaten
bättre än 2018 och jämfört mot budget.
Restaurangen och konferensverksamheten i Hågelbyparken
och restaurangen i Subtopia har fått nya entreprenörer.
2019

2018

100 %

100 %

3,1 mnkr

3,1 mnkr

53,6 mnkr

35,6 mnkr

0,5 mnkr

0,3 mnkr

Balansomslutning

32,2 mnkr

20,6 mnkr

Fastighetsinvesteringar

20,4 mnkr

0,8 mnkr

13,0 %

19,4 %

41

26

Kommunens ägarandel
Aktiekapital
Nettoomsättning
Årets resultat före skatt

Soliditet
Antal anställda
Foto: Spridd/Botkyrkabyggen
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Södertörns Energi AB

Södertörns Fjärrvärme AB

Södertörns Energi AB är ett energibolag som ägs till lika
delar av Botkyrka kommun och Huddinge kommun. Bolaget
driver ingen egen verksamhet utan verksamheten bedrivs
i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) som
Söder Energi AB äger till 100 procent samt i Söderenergi
AB, där bolaget äger 58 procent och Södertälje kommun
äger den resterande delen genom Telge AB. Genom de båda
dotterbolagen producerar och distribuerar Södertörns Energi
AB värme, el och kyla.

Södertörns Fjärrvärme (SFAB) är ett helägt dotterbolag till
Södertörns Energi AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet är
distribuera och sälja värme och kyla till kunder i Botkyrka,
Huddinge och Salems kommuner.

Resultatet för Södertörns Energi AB var 73 miljoner kronor
före skatt. Det var 4 miljoner kronor mindre än 2018.
Koncernresultatet efter finansnetto var 51 miljoner kronor
jämfört med 89 miljoner kronor 2018, vilket är en minskning
med drygt 37 miljoner kronor. Till största del beror detta på
att Söderenergi AB gjorde ett avsevärt lägre resultat 2019 än
2018. Även lägre omsättning för SFAB på grund av varmare
väder 2019 har bidragit till resultatminskningen.
Ägardirektivet till Söderenergi AB har reviderats under året.

Av bolagets omsättning kommer 653 miljoner kronor från
värmeförsäljningen. Resultat efter finansiella poster var 112
miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än 2018.
Resultatet försämrades på grund av att 2019 var varmare än
normalt.
Bolaget har under året märkt av en stor osäkerhet på
marknaden och ett flertal byggprojekt har skjutits på
framtiden. Samtidigt står sig fjärrvärme väl i konkurrensen
jämfört med andra uppvärmningsalternativ, framför allt för
flerbostadshus.
Söderenergi AB har övertagit hetvattencentralen i Skogås.
Därmed har SFAB ingen egen värmeproduktion.
Bolaget har breddat sitt produktutbud till kunderna genom
digitalisering och energitjänster som hjälper kunderna
att få ett bättre inomhusklimat och bättre styrning på sin
energiförbrukning.

Kommunens ägarandel
Aktiekapital
Nettoomsättning
Årets resultat före skatt
Balansomslutning
Fastighetsinvesteringar
Soliditet
Antal anställda
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2019

2018

50 %

50 %

40,0 mnkr

40,0 mnkr

681,1 mnkr

689,6 mnkr

0,3 mnkr

2,2 mnkr

813,1 mnkr

807,2 mnkr

66,1 mnkr

67,0 mnkr

47,3 %

46,2 %

48

50
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Söderenergi AB

SRV Återvinning AB

Söderenergi AB ägs dels av Huddinge kommun och
Botkyrka kommun via Södertörns Energi AB, dels av
Södertälje kommun via Telge AB. Bolaget producerar
fjärrvärme som distribueras genom Södertörns Fjärrvärme
AB och Telge Nät AB. Söderenergi AB äger dotterbolaget
Söderenergi Kraftvärme AB.

SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka,
Huddinge, Haninge, Nynäshamns och Salems
kommuner. Botkyrkas ägarandel är 31,5 procent. SRV:s
återvinningsanläggning Sofielund vid Gladö kvarn i
Huddinge tar emot, sorterar och behandlar avfall för
förbränning, återvinning och deponering. SRV driver även
återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

Huvudsakligen produceras fjärrvärme i tre anläggningar:
Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket. I
bolaget finns också två reservanläggningar. Sedan starten av
Igelsta kraftvärmeverk producerar och säljer Söderenergi AB
el samt elcertifikat.
Resultatet för koncernen efter skatt var minus 33 miljoner
kronor 2019. Det budgeterade resultatet för året var 17
miljoner kronor och resultatet 2018 var 16 miljoner kronor.
Förklaringen till det negativa resultatet var en pressade
bränslemarknad första halvåret.
Bolaget har ett värmesamarbete med Stockholm Exergi AB
och Norrenergi AB, vilket innebär att en del av bolagets
leveranser går till dessa bolags kunder i Stockholmsregionen.
Under året har en panna på Igelstaverket uppgraderats.
Bolaget har köpt järnvägsterminalen i Nykvarn samt
förvärvat Skogås hetvattencentral.
Bolaget bedömer att energieffektiviseringar i de stora
bostadsområdena och ökad konkurrens kommer att leda till
lägre efterfrågan på fjärrvärme.
2019

2018

29 %

29 %

55,0 mnkr

55,0 mnkr

Nettoomsättning

1 190 mnkr

1 161,7 mnkr

Årets resultat före skatt

-31,8 mnkr

17,6 mnkr

3 555,2 mnkr

3 356,8 mnkr

225,0 mnkr

178,0 mnkr

11,0 %

13,0 %

148

142

Kommunens ägarandel
Aktiekapital

Balansomslutning
Fastighetsinvesteringar
Soliditet
Antal anställda
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Bolaget äger 40 procent av Scandinavian Biogas Recycling
AB som har övertagit allt ansvar för behandlingen av
matavfall.
För ekonomiskt resultat och ställning hänvisar bolaget till sin
årsredovisning.
Genom att sprida kunskap om sortering och återvinning
strävar bolaget efter att öka materialåtervinningen inom
ägarkommunerna. Andelen hushåll som valt att sortera
matavfall har ökat med 9 procent 2019 och hushåll som
använt tjänsten Sortera hemma har ökat med 11 procent.
Andelen kunder med kompost har däremot minskat med 5
procent.
Under året har arbetet med upprustning av Sofielund vid
Gladö kvarn fortsatt. Ombyggnaden ska ge förutsättningar
för en effektivare hantering med ökad materialåtervinning
och minskad risk för bränder som följd. Arbetet med att
utöka ytan för deponi pågår och beräknas vara klart vid
halvårsskiftet 2020.

Kommunens ägarandel
Aktiekapital
Nettoomsättning
Årets resultat före skatt
Balansomslutning
Fastighetsinvesteringar
Soliditet
Antal anställda

NÄMNDER OCH BOL AG I KORTHET

2019

2018

31,5 %

31,5 %

8,9 mnkr

8,9 mnkr

486,3 mnkr

501,6 mnkr

23,4 mnkr

40,0 mnkr

625,9 mnkr

596,4 mnkr

61,1 mnkr

36,3 mnkr

39,6 %

37,1 %

227

228
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Botkyrka Stadsnät AB

Botkyrka Södra Porten AB

Botkyrka Stadsnät AB ägs helt av Botkyrka kommun.
Bolaget äger, bygger och förvaltar ett allmänt
telekommunikationsnät (så kallat stadsnät) inom Botkyrka
kommun. Samtliga leverantörer ska kunna använda
stadsnätet för att distribuera sina tjänster.

Botkyrka kommun och Skanska AB äger tillsammans
Botkyrka Södra Porten Holding AB samt det helägda
dotterbolaget Botkyrka Södra Porten AB. Bolaget äger
och förvaltar fastigheten Eriksberg 2:136, vilket är ett
exploateringsprojekt Syftet med projektet är att skapa
arbetsplatser och bostäder i området.

Resultatet för Botkyrka Stadsnät AB var 6,4 miljoner kronor
före skatt. Det är 1,7 miljoner kronor mer än 2018. Bolaget
har under sålt många fiberanslutningar till privatpersoner och
företag. Nyttjandegraden i stadsnätet är fortsatt hög och har
bidragit till ett bättre resultat än budgeterat.
Under året har bolaget och kommunen tillsammans förberett
och påbörjat byggnation av stadsnät till Grödingelandet. För
framtiden planerar bolaget att bygga ut och växa tillsammans
med kommunens kommande exploateringsprojekt.
Investeringarna i stamnät och områdesnoder fortsätter.

Resultatet är i nivå med 2019 års budget och med 2018 års
resultat.
Arbete med att stabilisera marken pågår genom att
bergmaterial och krossverksamhet bedrivs på platsen.
Intresset är stort för etableringen inom området Södra Porten.
2019

2018

50%

50%

0,1 mnkr

0,1 mnkr

1,0

1,2 mnkr

-3,5 mnkr

-3,4 mnkr

200,5 mnkr

202,8 mnkr

4,9 mnkr

5,8 mnkr

99,0 %

99,2%

0

0

Kommunens ägarandel
Aktiekapital

Kommunens ägarandel
Aktiekapital
Nettoomsättning
Årets resultat före skatt
Balansomslutning
Fastighetsinvesteringar
Soliditet
Antal anställda

2019

2018

100 %

100 %

2,8 mnkr

2,8 mnkr

46,3 mnkr

40,9 mnkr

6,4 mnkr

4,7 mnkr

310,7 mnkr

290,8 mnkr

24,6 mnkr

29,9 mnkr

12,9 %

11,9%

10

9

Nettoomsättning
Årets resultat före skatt
Balansomslutning
Fastighetsinvesteringar
Soliditet
Antal anställda

Tillväxt Botkyrka AB
Tillväxt Botkyrka AB bildades 2018 och ägs helt av
kommunen. Bolaget ska bidra till tillväxt och nya jobb
i kommunen genom nya arbetssätt och samarbeten. I
bolagets verksamhet ingår affärsrådgivning, rekrytering
samt matchning till små och medelstora företag baserade i
Botkyrka.
Resultatet för Tillväxt Botkyrka AB var 4 miljoner kronor
före skatt, vilket är i nivå med budget.
2019

2018

100%

100%

Aktiekapital

0,1 mnkr

0,1 mnkr

Nettoomsättning

4,4 mnkr

2,7 mnkr

Årets resultat före skatt

4,0 mnkr

0,0 mnkr

Balansomslutning

2,7 mnkr

1,7 mnkr

Fastighetsinvesteringar

0,0 mnkr

0,0 mnkr

38,6 %

60,6 %

3

3

Kommunens ägarandel

Soliditet
Antal anställda
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Ekonomiska
sammanställningar
Resultaträkning Sid. 64
Kassaflödesanalys Sid. 65
Balansräkning Sid. 66
Noter Sid. 68
Drift-och investeringsredovisning Sid. 82
Redovisningsprinciper Sid. 84
Ordlista Sid. 86
Resultaträkning
Kommunen
Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

Utfall 2019

Utfall 2018

2,10

1 242,2

1 240,5

3,4,10

-6 339,9

-6 105,4

5,10

-284,7

Verksamhetens nettokostnader

Kommunkoncernen
Budget 2019

Utfall 2019

Utfall 2018

2,4,9

2 762,9

2 734,3

-5 047,8*

3,4,9

-7 473,7

-7 223,9

-270,6

-274,9

5,9

-456,1

-439,6

-5 382,4

-5 135,5

-5 322,7

-5 166,9

-4 929,2

Skatteintäkter

6

3 696,9

3 573,0

3 699,9

6

3 696,9

3 573,0

Generella statsbidrag och utjämning

7

1 650,8

1 590,1

1 618,7

7

1 650,8

1 590,1

-34,7

27,6

-4,1

180,8

233,9

8,10

187,1

96,6

77,4

8,10

137,3

46,3

9

-70,8

-81,3

-87,9

9

-100,0

-95,9

81,6

42,9

-14,6

218,0

184,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,6

42,9

-14,6

218,0

184,3

Verksamheten resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

1,10

*) Nettobudget

64
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Kassaflödesanalys
Kommunen
Not

Miljoner kronor

Kommunkoncernen

Utfall 2019 Utfall 2018

Not

Utfall 2019 Utfall 2018

Den löpande verksamheten
Årets resultat

81,6

42,9

218,0

184,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster

11

375,0

339,9

11

506,7

512,5

Poster som redovisas i annan sektion

11

-76,5

-46,4

11

-104,7

-46,4

380,1

336,4

724,7

696,8

5,4

-20,0

-222,4

-37,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning(-) / minskning(+) av förråd och exploateringsmark
Ökning(-) / minskning(+) av kortfristiga fordringar

19

-134,8

529,0

19

-110,1

528,1

Ökning(-) / minskning(+) av kortfristiga placeringar

20

-107,9

12,9

20

-107,9

3,5

Ökning(+) / minskning(-) av kortfristiga skulder

25

1 149,1

134,8

25

1 138,2

202,3

1 291,9

993,1

1 422,5

1 393,3

12

-1,4

-0,5

12

4,5

-0,5

13,14,29

-749,7

-1 098,9

13,14,29

-686,4

-1 566,1

-

-4,6

-

-1,9

119,2

582,9

13,14

83,2

21,4

2,0

13

84,2

124,0

3,4

-6,9

-511,1

-1 430,0

25

162,7

88,9

16

-624,6

-6,9

-461,9

82,0

-3,0

0,0

446,5

45,3

243,2

197,9

689,7

243,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Under året omklassificerat
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

13,14

Försäljning av kommunkoncernföretag
Förändring pågående projekt
Förvärv av finansiella tillgångar

-

-7,9

Förändringar finansiella tillgångar koncernbolagen
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-629,9

-529,0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

25

1 310,0

1 257,5

Amortering av långfristiga skulder

25

-780,0

-420,0

Förändring till kortfristig del skulder

25

-1 007,5

-160,0

Förändring övriga konton långfristiga skulder

25

32,5

9,2

Ökning(+) / minskning(-) av långfristiga skulder koncernen
Ökning långfristiga fordringar

16

-204,3

-1 208,8

Minskning av långfristiga fordringar

16

59,5

70,8

Förändring till kortfristig del fordringar

16

-1,2

-13,3

Omfört från placerade medel

-14,6

Ökning(-) / minskning(+) av långfristiga fordringar koncernen
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-591,0

-479,2

-3,0

0,0

68,0

-15,1

Likvida medel vid årets början

0,1

15,2

Likvida medel vid årets slut

68,1

0,1

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Årets kassaflöde

17
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17

21
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BALANSRÄKNING

Balansräkning
Kommunen
Miljoner kronor

Not

2019

Kommunkoncernen
2018

Not

2019

2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

12

1,9

0,9

12

4,5

4,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

13, 29

6 060,1

5 640,2

13,29

10 841,0

10 180,0

Maskiner och inventarier

14, 29

158,8

157,9

14,29

532,2

506,8

6 218,9

5 798,1

11 373,2

10 686,8

115,3

118,7

643,9

19,3

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag

15

708,9

709,0

Långfristiga fordringar

16

3 195,5

3 048,9

3 904,4

3 757,9

759,2

138,0

10 125,2

9 556,9

12 136,9

10 828,8

2,8

3,4

2,8

3,4

2,8

3,4

2,8

3,4

13,8

19,4

13,8

19,4

1,1

0,9

108,0

81,2

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

16

Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur

17

Summa bidrag till infrastruktur

17

Omsättningstillgångar
Exploateringsmark

18

Förråd med mera

18

Kortfristiga fordringar

19

490,0

355,2

19

632,7

522,6

Kortfristiga placeringar

20

854,4

746,5

20

854,4

746,5

Kassa och bank

21

68,1

0,1

21

268,3

243,2

1 427,4

1 122,1

1 877,2

1 612,9

11 555,4

10 682,4

14 016,9

12 445,1

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital

22
4 665,0

4 393,3

5 546,2

5 237,5

Årets resultat

81,7

53,2

188,9

184,8

Resultatutjämningsreserv

50,0

50,0

50,0

50,0

2,3

168,5

-33,2

73,9

4 749,0

4 665,0

5 701,9

5 546,2

Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

66

22
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Kommunen
Miljoner kronor

Not

2019

Kommunkoncernen
2018

Not

2019

2018

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

23

653,7

567,6

23

703,8

617,0

Andra avsättningar

24

5,5

6,6

24

154,6

132,2

659,2

574,2

858,4

749,2

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

25

3 176,0

3 620,9

25

4 099,3

3 936,6

Kortfristiga skulder

26

2 971,3

1 822,3

26

3 357,3

2 219,1

6 147,3

5 443,2

7 456,6

6 155,7

11 555,5

10 682,4

14 016,9

12 451,1

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ingångna borgensförbindelser

27

658,0

632,7

27

659,7

634,5

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulder eller avsättningar (inklusive särskild
löneskatt 24,26%)

28

1 498,3

1 533,7

28

1 498,3

1 533,7

Operationella leasingavtal

29

787,7

853,5

29

805,7

873,5

Övriga ansvarsförbindelser pensioner,
förtroendevalda, inkl särskild löneskatt 24,26 %

30

17,0

7,1

28

32,9

16,8

0,2

0,4

0,2

0,4

Fastighetsinteckningar

-

-

1,8

1,8

Företagsinteckningar

-

-

6,1

7,5

Privata medel
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NOTER

Noter
Koncernbolagen upprättar årsredovisning enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) bolag.

Not 1 Interna och gemensamma poster

Not 2 Verksamhetens intäkter
Kommunen

Miljoner kronor

2019

Kommunen

2018
Miljoner kronor

Intäkter
Internränta

76,6

126,7

Schablonbidrag flyktingar

57,2

72,1

187,6

179,9

0,0

0,8

Kalkylerad pension
Komponentavskrivningar
Realisationsvinst

34,1

7,2

Differens po pålägg

10,6

10,1

Arrenden tomträtter f.d.
Stockholms stad

17,5

19,9

Justering nämnderna

-1,5

0,0

382,1

416,7

-1,3

-1,4

-99,2

-98,9

-5,9

16,5

Summa intäkter

Taxor och avgifter
Externa bostadsoch lokalhyror
Försäljning av
verksamhet
Bidrag från staten
med flera
Övriga
verksamhetsintäkter
Summa
verksamhetens
intäkter

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

303,6

294,5

597,6

598,0

103,3

96,2

799,1

773,3

160,5

158,4

492,3

483,0

540,8

569,5

575,0

603,1

134,0

121,9

298,9

276,9

1 242,2

1 240,5

2 762,9

2 734,3

Kostnader
Fastighetsavgift
Pensionsutbetalningar
Förändring semesterlöneskuld
Förändring timlöner mm

-1,7

1,0

Nedskrivning intäktsfordringar

-0,5

-1,8

Pensioner, avsättning

Not 3 Verksamhetens kostnader
Kommunen

-69,1

-52,8

Miljoner kronor

-150,5

-152,0

Personalkostnader

0,3

-1,9

Varor

Arbetsmiljö och hälsa i fokus

-8,5

0,0

Förvaltningsavgifter

-0,6

0,0

Entreprenad och
köp av verksamhet

Nedskrivning
anläggningstillgångar

-9,6

0,0

Övriga kostnader

-0,4

-0,3

-347,0

-291,6

35,1

125,1

Pensioner, avgiftsbestämd del
Finansiell leasing

Summa kostnader
Summa netto

Externa lokalhyror
Bidrag och
transfereringar
Köp av tjänster och
övriga verksamhetskostnader
Varav bolagsskatt
Summa
verksamhetens
kostnader
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2019

2018

Kommunkoncernen
2019

2018

-3 586,9 -3 469,8 -3 825,9 -3 701,3
-306,9

-331,5

-657,1

-648,4

-1 363,9 -1 293,2 -1 877,8

-1 761,9

-205,9

-180,9

-220,2

-198,4

-249,6

-239,8

-249,6

-239,4

-626,7

-590,2

-643,2

-674,5

0,0

0,0

-8,5

-38,0

-6 339,9 -6 105,4 -7 473,7 -7 223,9

NOTER

Not 4 Särredovisning enligt LKBR

Not 5 Avskrivningar
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

Kommunen

2018

Miljoner kronor

Kostnad för räkenskapsrevision
Total kostnad för
revision

4,2

4,2

5,2

-

Varav kostnad för
räkenskapsrevision

0,7

0,7

0,8

-

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för
granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för
räkenskapsåret. Särredovisning sker från och med 2019 enligt
nya lagkrav.

VA-verksamheten

2019

2018

Resultat- och balansräkning för kommunens VA-verksamhet
redovisas inte i kommunens årsredovisning.
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter

130,1

128,0

Verksamhetens kostnader

-110,9

-103,7

-15,8

-26,6

-126,7

-130,3

0,1

0,2

Finansiella kostnader

-7,3

0,0

Årets resultat

-3,8

-2,1

444,5

493,4

180,6

154,5

625,1

647,9

0,0

0,0

Avsättning VA investeringsfond

54,2

53,5

Avsättning anslutningsavgifter

116,0

99,4

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Skuld till VA-kollektivet

Kortfristiga skulder

10,4

1,6

Lån från kommunen

444,5

493,4

Summa skulder och avsättningar

625,1

647,9

2018

2019

2018

-0,4

-0,5

-0,9

-1,0

-230,3

-38,7

-262,2

-71,5

Avskrivningar
fastigheter
och tekniska
anläggningar

-36,9

-226,4

-175,8

-362,1

Nedskrivningar*

-17,2

-5,0

-17,2

-5,0

-284,7

-270,6

-456,1

-439,6

Avskrivningar
maskiner, inventarier
och tekniska
anläggningar

Summa
avskrivningar

Särredovisning VA, ingår i kommunens räkenskaper

Avskrivningar

Avskrivningar
immateriella
anläggningstillgångar

2019

Kommunkoncernen

Nedskrivning har under 2019 gjorts för objekt som har rivits, dessa
är Falkbergsskolan med 9,6 mnkr och Paviljong Måsen med 0,3
mnkr. Nedskrivning är även gjord för inventarier/underhåll ÄO
med 2,3 mnkr och gruppbostäder med 3,1 mnkr. Sedan har även
nedskrivning gjorts för nätverksinstallationer med 1,4 mnkr samt
för arbetsmiljöåtg Munkhättevägen/Samariten med 0,5 mnkr. Det
sammanlagda beloppet för dessa nedskrivningar är 17,2 mnkr.
* Nedskrivning har under 2018 gjorts för objekt som har rivits, dessa
är Allégården med 4,3 mnkr och förskolan Måsen med 0,5 mnkr.
Falkbergsskolans IP har skrivits ned med 0,2 mnkr då idrottsplatsen
avvecklades i samband med att renoveringen av skolan påbörjades.
Sedan har även nedskrivning gjorts av Inpasseringssystem på plan
2 i kommunhuset då projektet aldrig genomfördes, Pelletäppans
tennisbana banbeläggning då anläggningen är utdömd och stängd
sedan flera år tillbaka och ska rivas, lekparksstuga Fittjahöjden samt
portabel läktare i Idrottshuset då den inte längre finns kvar. Dessa
fyra objekt har en sammanlagd nedskrivning på 17,2 mnkr.
Eftersom inte samma uppdelning sker av avskrivningskostnaderna
för alla de i den sammanställda redovisningen ingående enheterna
redovisas avskrivningar av tekniska anläggningar på två rader.		

Upplysning: Särredovisning av VA, inklusive verksamhetsberättelse och finansiell redovisning återfinns på kommunens
hemsida https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-ochavlopp/fakta-om-va-verksamheten.html#!
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Not 6 Skatteintäkter

Not 8 Finansiella intäkter
Kommunen

Kommunkoncernen

2019

2018

2019

2018

Preliminär
kommunalskatt

3 734,6

3 591,9

3 734,6

3 591,9

Preliminär
slutavräkning
innevarande år

-39,9

Miljoner kronor

Slutavräkningsdifferens föregående
år
Summa
skatteintäkter

2,2
3 696,9

-5,6

-13,2
3 573,0

-39,9

-5,6

2,2

-13,2

3 696,9

3 573,0

Miljoner kronor

Miljoner kronor

2019

Inkomstutjämningsbidrag

1 155,3

15,6

0,4

Realiserad
kursvinst, placerade
medel

35,9

15,9

35,9

15,9

Orealiserad vinst
placerade medel

68,3

-

68,3

-

Fondutdelning
placerade medel

12,5

15,0

12,5

15,0

Aktieutdelning
koncernbolag och
andra företag

6,0

6,0

0,0

0,0

20,2

18,8

0,0

0,1

1,4

11,3

5,0

14,9

187,1

96,6

137,3

46,3

1 097,6

1 155,3

1 097,6

65,1

14,4

65,1

14,4

Kostnadsutjämningsbidrag

198,2

227,5

198,2

227,5

Bidrag för LSSutjämning

50,5

43,5

50,5

43,5

Kommunal
fastighetsavgift

141,8

137,8

141,8

137,8

Generella
statsbidrag från
staten

39,9

69,2

39,9

69,2

1 650,8

1 590,1

1 650,8

1 590,1

Not 9 Finansiella kostnader
Kommunen
Miljoner kronor

Räntekostnader

2019

2018

Kommunkoncernen
2019

2018

-52,0

-34,4

-76,8

-52,9

Internränta under
byggtid

0,0

-5,2

0,0

-5,2

Orealiserad förlust,
placerade medel

0,0

-28,3

0,0

-18,9

Realiserad förlust,
placerade medel

0,0

0,0

0,0

0,0

Räntekostnad,
pensioner

-17,0

-12,5

-17,0

-12,5

Bankkostnader

-0,6

-0,6

-0,7

-0,6

Övriga finansiella
kostnader

-1,2

-0,3

-5,6

-5,8

-70,8

-81,3

-100,0

-95,9

Summa finansiella
kostnader

70

2018

Kommunkoncernen
2018

Summa generella
statsbidragintäkter
och utjämning

2019

29,6

Summa finansiella
intäkter

2019

Regleringsbidrag/avgift

2018

2018

42,8

Övriga finansiella
intäkter
Not 7 Generella statsbidragsintäkter och utjämning

2019

Ränteintäkter

Borgensavgift

Kommunen

Kommunkoncernen

Kommunen
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NOTER

Not 10 Jämförelsestörande poster

Not 11 Ej likviditetspåverkande poster
Kommunkoncernen

Kommunen
2018

2019

2018

2019

2018

267,5

265,6

420,8

439,6

17,2

5,0

17,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avsättningar till
pensioner

86,1

68,3

86,9

68,6

Resultat avseende
VA

-3,8

0,5

-3,8

0,5

Avskrivningar

Övriga avsättningar

1,9

0,5

6,3

3,8

Nedskrivning
materiella
anläggningstillgångar

Övriga ej likviditetspåverkande poster

2,3

0,0

-24,5

0,0

371,2

339,9

502,9

512,5

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter och kostnader

Avskrivningar

Försäljning av
exploateringsfastighet (exploateringsnetto)

24,8

Nedskrivningar

Försäljning av
Riksteatern

25,4

-

25,4

-

Försäljning av
Samariten*

7,2

7,2

7,2

7,2

33,3

-17,2

-5,0

24,1

-17,2

33,3

-5,0

Finansiella intäkter och kostnader
Kommuninvest
överskottsutdelning

8,8

11,0

8,8

11,0

Avkastning
pensionsavsättning

107,9

11,1

107,9

11,1

Summa
jämförelsestörande poster

156,9

57,6

156,2

57,6

* Försäljning av vårdboendet 2017 Samariten betraktas som
en sale-and-leaseback affär vilket innebär att reavinsten har
periodiserats. På förutbetalda intäkter bokades med 114,4 mnkr
för 2017 som kommer att fördelas till resultatet 16 år framåt i
tiden. Köpeskillingen för Samariten var 299 mnkr.			

Upplösning
av bidrag till
infrastruktur

Summa ej
likviditetspåverkande
poster

2019

Kommunkoncernen

2018

Miljoner kronor

2019

Kommunen

Poster som redovisas i annan sektion
Realisationsresultat vid
försäljning av
anläggningstillgångar

-61,9

-43,4

-90,1

-43,4

Samariten sale and
leaseback

-4,3

-4,3

-4,3

-4,3

Del- och
slutredovisning
exploatering

-8,4

1,3

-8,4

1,3

Realisationsresultat
vid försäljning
av kommunkoncernföretag

-1,9

0,0

-1,9

0,0

-76,5

-46,4

-104,7

-46,4

Summa poster
som redovisas i
annan sektion
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NOTER

Not 12 Immateriella anläggningar

Fortsättning Not 13 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

Kommunkoncernen

Kommunen

2018

Miljoner kronor

2019

2018

2019

2018

Ackumulerad
anskaffning

1,9

1,4

16,5

7,3

Ackumulerad
avskrivning

-1,0

-0,5

-12,5

-2,8

Ackumulerad
anskaffning

549,7

506,7

549,7

506,7

Ingående balans

0,9

0,9

4,0

4,5

Ackumulerad
avskrivning

-227,0

-212,6

-227,0

-212,6

Årets investeringar

1,4

0,5

1,4

0,5

Ackumulerad
nedskrivning

-

-

-

-

Årets avskrivningar

-0,4

-0,5

-0,9

-1,0

Utgående balans
immateriella
anläggningar

Ingående balans

322,7

294,1

322,7

294,1

1,9

0,9

4,5

4,0

Årets investeringar*

103,9

43,1

103,9

43,2

Genomsnittlig
avskrivningstid år

Årets avskrivningar

-15,3

-14,4

-15,4

-14,4

3,7

6,3

-

-

Utgående balans

-

322,7

411,2

322,9

Varav mark

15,1

15,1

15,1

15,1

Varav pågående***

87,1

31,4

87,1

31,4

Ackumulerad
anskaffning

58,5

58,5

58,5

58,5

Ingående balans

58,5

58,5

58,5

58,5

0,0

0,0

0,3

0,0

Publika fastigheter

Markreserv
Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

Årets investeringar*

2018

Årets försäljning

Verksamhetsfastigheter
Ackumulerad
anskaffning

6 158,2

8 068,3

7 544,1

Ackumulerad
avskrivning

-2 641,5 -2 444,3 -3 375,3

-3 110,6

Ingående balans

3 516,7

3 349,4

4 693,0

4 433,5

473,3

364,4

571,6

463,8

Omklassificeringar

-

-

12,9

-12,8

Rörelseförvärv

-

-

8,2

Årets investeringar*

-10,9

-

-11,5

-1,6

Årets avskrivningar

-192,9

-192,2

-256,8

-255,2

Rörelseförvärv
avskrivningar

-

-

-6,1

-

Årets
nedskrivningar

-13,3

-5,0

-13,3

-5,0

3 772,9

3 516,6

4 998,0

4 622,7

49,0

49,0

77,9

97,7

629,0

278,4

162,2

278,4

Varav mark
Varav pågående***

0,0

0,0

0,0

58,8

58,5

58,8

58,5

Varav mark

58,8

58,5

58,8

58,5

6 090,1

5 172,1

Fastigheter för affärsverksamhet
Ackumulerad
anskaffning

620,9

505,8

Ackumulerad
avskrivning

-144,9

-132,1 -2 303,9 -2 221,3

Ingående balans
Årets investeringar*

Årets avyttringar**

Utgående balans

72

5 793,8

0,0

Utgående balans

Årets försäljningar

476,0

373,7

3 816,6

2 950,8

89,0

115,2

307,0

959,8

-

-

-36,2

-5,3

Årets avskrivningar

-15,1

-12,8

-93,6

-88,7

Utgående balans

549,9

476,0

3 993,8

3 816,6

0,1

0,1

660,7

688,7

15,2

-5,5

15,2

-5,5

Varav mark
Varav pågående***
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NOTER

** Årets avyttringar 2019 innefattar försäljning av Riksteatern
belopp 44,6 mnkr.
** Årets avyttringar 2018 på sammanlagt 536,5 mnkr består av
Transportköp mellan Stockholms stad och Botkyrka Byggen på
523,6 mnkr, samt försäljning av tomträtter med 12,9 mnkr.

Fortsättning Not 13 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

2018

*** Varav pågående arbete för kommunen har tagits fram för
2019 och 2018.

Mark och fastigheter för annan verksamhet
Ackumulerad
anskaffning

1 307,2

1 313,3

1 256,8

1 325,4

Ackumulerad
avskrivning

-57,1

-50,1

-57,1

-50,1

1 250,1

1 263,2

1 199,7

1 275,3

Årets investeringar*

0,0

530,3

1,5

9,7

Årets avskrivningar

-7,0

-6,9

-7,0

-6,9

Årets nedskrivning

0,0

-0,1

0,0

-0,1

Ingående balans

Årets avyttringar**

-33,7

-536,5

-33,7

-12,9

Utgående balans

1 210,9

1 250,1

1 160,5

1 265,1

Varav mark

1 121,1

1 244,1

1 070,7

1 262,0

Exploateringar (anläggningstillgång)
Ingående balans

16,2

-1,7

16,2

-1,7

Årets investeringar*

40,1

13,3

40,1

13,3

0,0

4,6

0,0

4,6

56,3

16,2

56,3

16,2

-

-

162,2

78,0

Under året
slutredovisat
Summa
Exploateringsmark
Pågående projekt

Finansiell leasing se not 29.
Eftersom inte samma uppdelning sker av
avskrivningskostnaderna för alla de i den sammanställda
redovisningen ingående enheterna redovisas avskrivningar av
tekniska anläggningar på två rader.

Not 14 Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar

2019

2018

2019

2018

Anskaffnings
värde

903,2

872,0

1 819,5

1 771,0

Ackumulerad
avskrivning

-745,3

Miljoner kronor

Ingående balans

164,0

495,5

487,5

41,6

32,6

93,4

75,9

Årets försäljning/
utrangering

-

-

-1,8

-0,4

Rörelseförvärv

-

-

12,0

-

-36,9

-38,7

-67,9

-71,6

-

12,8

12,6

Årets investeringar

Genomsnittlig
avskrivningstid

Omklassificeringar
6 060,1

27,8

5 640,2 10 841,0 10 180,0

27,1

-

-

* Årets investeringar 2019 för verksamhetsfastigheter består
bland annat av Allégården ombyggnation 122,7 mnkr,
Förskolorna Opalen och Vallmon 41,3 mnkr respektive 40,0 mnkr
samt upprustning av Rödstu Hage med 33,2 mnkr.
*Årets investeringar 2018 på sammanlagt 530,3 mnkr består av
inköp av ytterligare tomträtter från Stockholms stad på
3,7 mnkr, transportköp Botkyrka byggen på 523,6 mnkr, avgift
till lantmäteriet avseende tomträtter som köptes in 2017 från
Stockholms stad på 0,1mnkr samt investeringar i fastigheterna
på 2,9 mnkr.

-708,0 -1 319,4 -1 283,5

157,9

Årets avskrivningar
Utgående balans
mark, byggnader
och tekniska
anläggningar

Kommunkoncernen

Kommunen

Pågeånde
nyanläggning

-

-

2,8

-

Rörelseförvärv
avskrivningar

-

-

-10,7

-

Årets
nedskrivningar

-3,8

-

-3,8

-

158,8

157,9

532,2

504,0

-

-

-

2,8

158,8

157,9

532,2

506,8

9,8

9,4

-*

-*

Summa
Pågående
nyanläggning
Utgående
balans maskiner,
inventarier
och tekniska
anläggningar
Genomsnittlig
avskrivningstid

*Uppgift saknas från flera koncernföretag
Finansiell leasing se not 29.
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Not 15 Aktier och andelar i dotter- och intressebolag

Not 16 Långfristiga fordringar

Kommunen
Miljoner kronor

Tillväxt Botkyrka AB

2019

2018

1,1

1,1

102,5

102,5

8,2

8,2

15,0

15,0

450,0

450,0

16,5

16,5

-

0,1

Upplev Botkyrka AB

3,1

3,1

Södertörns Energi AB (20 á 50 000 kr)

5,0

5,0

Sydvästra Stockholms-regionens
VA-verksamhet
(20 á 1 000 kr)

0,0

0,0

SRV återvinning AB
(700 á 500 kr)

0,3

0,3

Stockholms-regionens
Försäkrings AB
(77553 á 100 kr)

7,7

7,7

48,8

48,8

Vårljus AB

0,8

0,8

Övriga

0,2

0,2

49,7

49,7

708,9

709,0

Södra Porten AB
AB Botkyrkabyggen
(8 200 á 1 000 kr)
AB Botkyrkabyggen (Nyemission 2008)
AB Botkyrkabyggen (aktier överförda från
Botkyrka Kommunfastigheter)
Botkyrka Stadsnät AB
Hågelbyparken AB

Kommuninvest

Bostadsrätter
Summa aktier och
andelar i dotter- och intressebolag

Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

Lån till kommunala
bolag

3 181,0

3 036,2

626,4

-

-

-

1,5

2,1

Övrig utlåning

14,6

14,7

16,2

17,2

Avgår kortfristig del
av långfristig fordran

-0,8

-2,0

0,0

-

3 195,5

3 048,9

643,9

19,3

Uppskjuten
skattefordran

Summa
långfristiga
fordringar

2019

2018

Not 17 Bidrag till infrastruktur
Kommunen
Miljoner kronor

Bidrag till statlig
infrastruktur*
Avgår upplöst
bidrag**
Summa
långfristiga
fordringar

2019

2018

Kommunkoncernen
2019

2018

5,6

5,6

5,6

5,6

-2,8

-2,2

-2,8

-2,2

2,8

3,4

2,8

3,4

Kommunen skrev ett avtal 2015 om att betala ett statligt
infrastrukturbidrag på 5,5 mnkr. När första utbetalningen 2019
gjordes på 3 mnkr till Trafikverket så fattades beslut retroaktivt
att beloppet skall bokas på balansen med upplösning på 10 år.
Detta innebär att 2015 till 2018 års periodisering har uppbokats
2019. I årsredovisningen för 2019 har 2,75 mnkr upplösts
(5,5mnkr /10 år x 5 år) för åren 2015-2019. Uppbokning har
gjorts med 5,5 mnkr på anläggningstillgång och motsvarande
belopp på avsättning. Avsättningar har minskats 2019 med
betalning till Trafikverket på 3 mnkr och resterande 2,5 mnkr
kommer att betalas ut efter slutbesiktning.
* Bidrag till Trafikverket som avser gång och cykelväg mellan
Skyttbrink och Tullinge station.
**Upplösning av bidraget görs på 10 år och eftersom avtal
skrevs 2015 så har 5 år upplösts för 2019, jämförelsetal för 2018
har korrigerats.
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Not 18 Exploateringsmark (omsättningstillgång)
Kommunen
Miljoner kronor

Ingående balans

2019

19,4

2018

-0,7

Not 20 Kortfristiga placeringar

Kommunkoncernen
2019

2018

19,4

-0,7

Årets investerade
kostnader

19,7

12,4

19,7

12,4

Årets investerade
intäkter

-21,9

-21,2

-21,9

-21,2

Slutredovisade
projekt kostnader

-6,5

-15,4

-6,5

-15,4

3,1

44,3

3,1

44,3

13,8

19,4

13,8

19,4

Slutredovisade
projekt intäkter
Summa exploateringsmark

Not 19 Kortfristiga fordringar
Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

Kommunkoncernen
2019

2018

Kundfordringar

67,6

56,9

175,7

188,3

Skattefordran

94,0

44,3

121,5

50,6

152,9

99,2

179,4

109,7

Upplupen
fastighetsavgift

61,6

55,6

61,6

55,6

Momsfordran

42,1

47,3

45,9

47,8

Kortfristiga
fordringar koncern

31,7

1,5

0,0

-

Övriga kortfristiga
fordringar

39,3

48,5

48,6

70,6

Kortfristig del av
långfristig fordran

0,8

2,0

0,0

-

490,0

355,2

632,7

522,6

Förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter

Summa
kortfristiga
fordringar

Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

2018

Räntefonder

520,3

404,2

520,3

404,2

Aktiefonder

334,1

342,3

334,1

342,3

Summa
kortfristiga
placeringar

854,4

746,5

854,4

746,5

I årsredovisningen för 2018 värderades placerade medel till
lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet,
vilket då var 649,7 mnkr. Ombokning till marknadsvärde per
2018-12-31 gjordes på de placerade medlen med ingående
balansen 2019 via eget kapital, med sammanlagt 96,8 mnkr
till marknadsvärdet 746,5 mnkr. I årsredovisning för 2019 har
balansräkningen justerats för 2018 för jämförbarhet mellan åren.
Skillnaden mellan marknadsvärde och anskaffningsvärde var för
2018 resultatpåverkande med 96,8 mnkr (746,5 mnkr-649,7
mnkr) att jämföra med 2017 där resultatpåverkan var 106,2 mnkr
(759,4 mnkr -653,2 mnkr). Skillnaden mellan 2018 och 2017 har
uppbokats som en finansiell kostnad 2018 med 9,4 mnkr.
Under 2019 uppgår orealiserade vinster till totalt 68,3 mnkr.
Dessa har redovisats som finansiell intäkt och påverkar årets
resultat. Jämförelsetalen för placerade medel föregående år
har omräknats enligt den nya principen, dvs marknadsvärde.
För 201812 var lägsta värde av marknadsvärde och
anskaffningsvärde är 649,7. Marknadsvärdet var för 201812 var
värdet 746,5 mnkr.

Not 21 Kassa och bank
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

Bank

2019

2018

2019

2018

0,1

0,1

185,9

216,8

Plusgiro

68,0

-

82,4

26,4

Summa kassa och
bank

68,1

0,1

268,3

243,2

Limit på checkräkningskrediten hos Nordea är 200 mnkr.
Plusgirot har 2018 ett negativt värde på 66,3 mnkr som
redovisas på kortfristiga skulder.
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NOTER

resultatfond för VA nollades ut mot driften. För 2018 ombokades
resultat för VA till resultatfond (kortfristig skuld 2,0 mnkr). På
investeringsfond för VA (långfristig skuld) bokades endast ränta
för 2019 med 0,9 mnkr och 1,6 mnkr för 2018.

Not 22 Eget kapital
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

Ingående eget
kapital
Justeringar
ändrade
redovisningsprinciper
Omvärdering
av finansiella
instrument till
verkligt värde*

2019

2018

2019

2018
Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

4 665,0 4 393,3

-

Exklusive garantipension, visstidspension, särskild
ålderspension garantipension och särskild avtalspension

63,6
Kommunen
Miljoner kronor

96,8

106,2

Omklassificering av privata investeringsbidrag
Rättning av
infrastrukturellt
bidrag**
Årets resultat
Resultat avseende
VA verksamheten*

-

-1,8

81,7

53,2

-

0,5

Därav utgående
balans resultatutjämningsreserv
(RUR)**

50,0

Därav utgående
balans kompetensfond

48,4

48,4

Årets förändring
av kompetensfond

-

Ränta som tillförts
kompetensfond

-

2018

2019

2018

Ingående avsättning

567,2

497,3

616,6

546,5

Ingående avsättning
OPF-KL*

1,2

1,2

1,2

1,2

82,5

67,4

82,5

69,3

Nyintjänad
pension

64,4

54,0

64,5

54,0

Ränte- och basbelopps
uppräkning

17,0

12,5

19,0

14,4

OPF-K*

-0,5

0,5

-0,5

0,5

Nya förpliktelser
under året
Varav

50,0

1,6

0,4

2,0

0,4

Årets utbetalningar

-14,7

-12,3

-14,0

-14,0

-

Förändring av
löneskatt

16,7

13,6

16,7

13,6

-

Summa pensionsavsättning

652,9

567,2

703,0

616,6

Ingående eget
kapital
Varav byte av
redovisningsprincip
för värdering
av finansiella
instrument

Övrig post

5 546,2

5 255,2

96,8

106,2

Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension
garantipension och särskild avtalspension
Ingående avsättning

0,4

2,0

0,4

2,0

Nya förpliktelser
under året

0,0

0,0

0,0

0,0

Nyintjänad
pension

0,0

0,0

0,0

0,0

Ränte- och
basbeloppsuppräkning

0,0

0,0

0,0

0,0

Varav

Fusionsvinst
Utdelning fg år
Årets resultat

0,0

0,0

188,9

184,3

Resultat avseende
VA verksamheten*

0,0

0,5

Därav utgående
balans resultatutjämningsreserv
(RUR)**

50,0

50,0

Därav utgående
balans
kompetensfond

48,4

Effekt av fusion,
likvidation samt
koncernelimineringar

0,0

Övrig post

Övriga förändringar
eget kapital

2,3

Summa utgående
eget kapital

4 749,0

4 664,5

0,0

0,0

-33,2

0,0

5 701,9

5 546,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets utbetalningar

0,3

-1,3

0,3

-1,3

Förändring av
löneskatt

0,1

-0,3

0,1

-0,3

Summa
garantipension mm

0,8

0,4

0,8

0,4

653,7

567,6

703,8

617,0

96,0

96,0

-

-

Utgående balans
pensionsavsättning
Aktualiseringsgrad
(%)

* Resultat avseende VA för 2019 är negativt (-4,1 mnkr )
och har tagits in i kommunens resultat 2019 samt att tidigare
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Not 24 Andra avsättningar

Not 25 a Långfristiga skulder
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

SRV
Efterbehandling
avslutad deponi

0,0

SRV
Sluttäckning och
iordningsställande
av avfallsupplag

0,0

Söderenergi
Reservering för
destruktion av
vattenhaltig olja

0,6

Uppskjuten skatt
Avsättning bidrag till
statlig infrastruktur
Ianspråktagna
avsättningar

108,7
5,6

5,6

-3,0

-

Kommunkoncernen

Kommunen

2018

37,3

1,7

0,7
91,5

Miljoner kronor

Nordea

Övriga avsättningar

2,9

1,0

45,3

1,0

Summa andra
avsättningar

5,5

6,6

154,6

132,2

2018

-

17,2

14,6

3 962,5

4 517,4

3 959,0

2,9

1,9

280,5

306,5

Förinbetalda
anslutningsavgifter
VA*

116,0

99,5

116,0

99,5

VA investeringsfond

54,2

53,2

54,2

53,2

Förinbetalda
gatukostnadsersättningar

54,1

56,1

54,1

56,1

Investeringsbidrag**

43,8

27,7

43,8

27,7

-

-

630,5

-

-580,0 -1 614,4

-580,0

Finansiell leasing
(se not 29)

Summa
långfristiga
skulder

5,6

2019

-

Avgår kortfristig del

2,6

2018

4 492,5

Kommuninvest

Övriga långfristiga
skulder

Summa utgående
avsättning statlig
infrastruktur

2019

-1 587,5
3 176,0

3 620,9

4 099,3

3 936,6

116,0

99,5

116,0

-

Förutbetalda
anslutningsavgifter,
ingående värde

99,5

92,8

99,5

-

Nya
anslutningsavgifter
under året

19,8

9,7

19,8

-

Resultatförda
avgifter

-3,2

-3,0

-3,2

-

Summa
förutbetalda
anslutningsavgifter

116,0

99,5

116,0

-

34

33

-

-

Investeringsbidrag**

43,8

27,7

43,8

-

Förutbetalda
investeringsbidrag,
ingående värde

27,7

22,0

43,3

-

Nya
investeringsbidrag
under året

17,3

6,6

28,6

-

Resultatförda
investeringsbidrag

-1,1

-1,0

-1,1

-

43,8

27,7

70,7

-

25

23

-

-

Förinbetalda
anslutningsavgifter VA*

Återstående antal
år (vägt snitt)

Summa
förutbetalda
investeringsbidrag
Återstående antal
år (vägt snitt)
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NOTER

Bakgrund och syfte med säkringen

Not 25 a Långfristiga skulder, fortsättning

Uppgifter om
lån i banker och
kreditinstitut
Genomsnittlig ränta,
%

1,1

1,0

1,3

1,4

Genomsnittlig ränta,
% exkl derivat

0,3

-0,1

0,3

0,1

Genomsnittlig löptid
på lån, år

1,7

2,1

1,7

2,1

Lån som förfaller
inom

Botkyrka kommun lånar pengar för att finansiera tillgångar som
kommunen och dess bolag äger. För att hantera variationer
i skuldens storlek så används en mix av korta och långa lån.
Upplåningen sker till fast eller till rörlig ränta beroende på vad
som för tillfället anses vara fördelaktigt.
I upplåningsportföljen uppstår behov av att hantera ränterisken
för att hålla den på den nivå som policy fastställt och som vid var
tid anses vara en lämplig avvägning mellan risk och förväntad
kostnad. För det syftet använder kommunen räntederivat.

Säkrad risk

0–1 år

38%

20%

38%

20%

1–3 år

49%

66%

49%

66%

3–5 år

12%

13%

12%

13%

5–10 år

1%

2%

1%

2%

Den säkrade risken är den så kallade ränterisken. Definition:
Marknadsräntornas påverkan på kommunens resultat.
Resultatet påverkas av förändringar i basränta, vanligtvis
STIBOR 3M samt av effekten av räntekurvans lutning som
normalt ger högre långräntor och därmed högre kostnader om
man binder räntan på längre tid.

Säkrad post
25 b Marknadsvärden ränteswapar
Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

Kommunkoncernen
2019

2018

Genomsnittlig
räntebindningstid,
år inkl derivat

2,5

2,5

2,5

2,5

Genomsnittlig
räntebindningstid,
år exkl derivat

0,2

0,3

0,2

0,3

Säkrad post, mnkr

5 002,5

4 299,5

5 002,5

4 299,5

-110,3

-115,6

-182,4

-195,4

Marknadsvärde
derivat, mnkr

Beloppen för kommunen inkluderar samtliga lån och derivat i
kommunens balansräkning.
Kommunkoncernen använder derivat som räntesäkringar.
Detta har för 2018 ökat räntekostnaderna med 36,1 mnkr
för kommunen och 52,4 mnkr för koncernen jämfört med om
dessa inte använt räntesäkringar.

Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av ränta
hänförliga till kommunkoncernens finansiering på totalt
5 002 mnkr. Utöver befintliga lån är även prognostiserade
räntebetalningar hänförliga till framtida upplåningstransaktioner
säkrad post.

Säkringsinstrument
De säkringsinstrument som används är ränteswapar där
kommunen antingen betalar en fast ränta i utbyte mot en rörlig
eller betalar en rörlig ränta i utbyte mot en fast. Syfte är att forma
ränterisken i linje med finanspolicyn. Även instrument med olika
typer av optionalitet inkluderas.

Kvalitativ bedömning av säkringsförhållandets
effektivitet
2019-12-31 bedöms samtliga identifierade säkringar vara
effektiva enligt kriterierna nedan.
Säkringsstrategin avseende ränterisken präglas av ett
portföljtänk som innebär att det är karaktären på portföljen
som helhet som bedöms, inte enskilda poster. Bedömningen
av säkringarnas effektivitet kan därmed inte ske genom att
enskilda säkringar bedöms mot enskilda lån utan utgår också
från portföljtänket. I samband med årsbokslutet görs en kvalitativ
bedömning av säkringarnas effektivitet genom att med hjälp
av olika kriterier jämföra villkoren för säkringsinstrumenten
med villkoren för den säkrade posten. Kritiska villkor utgörs av
nominella belopp, löptid och räntebas. Effektiviteten bedöms
också utifrån om strategin för ränteriskhantering uppfylls.

Redovisning
Räntekostnaderna för derivat inom ramen för säkringsredovisning
redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens
räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen
ränta. Derivat som faller utanför ramen för säkringsredovisning
marknadsvärderas dessutom och redovisas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen.
Kommunen har tre räntederivat som inte klassificerats
som säkringsinstrument. Dessa värderas i enlighet med
marknadspraxis utifrån kända räntekurvor. 2019-12–31 har två av
dem ett negativt marknadsvärde och därmed har en derivatskuld
bokförts.
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Fortsättning not 27 a

Not 26 Kortfristiga skulder
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

Upplupna
arbetsgivaravgifter
och preliminär skatt
Kortfristig
leasingskuld
Upplupna kostnader
och förutbetalda
intäkter
Kommande års
amorteringar*

2019

Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning
för bolagen som ingår i kommunens internbank var under 2019:

2018

2019

2018

Södertörns Fjärrvärme AB
116,6

121,0

119,3

124,0

1,3

2,0

28,3

29,0

349,7

377,6

469,1

473,8

1 587,5

580,0

1 607,2

580,6

208,3

227,3

408,9

386,4

5,6

-

12,6

10,1

236,2

225,4

247,9

231,7

Upplupna löner

39,0

43,6

39,2

44,1

Särskild löneskatt
pensioner

95,9

48,2

99,6

50,3

Pensioner
avgiftsbestämd del

117,9

111,4

117,9

111,4

Till kreditinstitut

200,0

-

200,0

5,3

13,3

85,8

7,3

172,4

2 971,3

1 822,3

3 357,3

2 219,1

Leverantörsskuld
Momsskuld
Semesterlöneskuld

Övriga kortfristiga
skulder
Summa
kortfristiga skulder

Not 27
27 aa Ingångna
Ingångna borgensförbindelser
borgensförbindelser
Not
KommunKommunkoncernen
koncernen
2019
2018
2019
2018

Kommunen
Kommunen

Södertörns
Södertörns
Fjärrvärme AB
Fjärrvärme AB
SYVAB
SYVAB
Söderenergi
Söderenergi AB
AB
SRV
Återvinning
SRV Återvinning AB
AB
Hågelbyparken
Hågelbyparken AB
AB
Botkyrka
Botkyrka
hantverkshus
hantverkshus brf
brf 1,
1,
22 och
och 33
Eriksbergs
Eriksbergs
industriområde
industriområde
Norra
Norra Botkyrka
Botkyrka
Folkets
Folkets Hus
Hus
Övriga
Övriga föreningar
föreningar

Kommunalt
Kommunalt
förlustansvar,
förlustansvar,
statliga bostadslån
bostadslån
statliga
Söderenergi
AB,
Söderenergi AB,
checkräkningskredit
checkräkningskredit
EFO AB
AB
EFO
Summa
ingångna
Summa ingångna
borgensborgensförbindelser
förbindelser

2019

43,5

Södertörns Energi AB

517,5

Söderenergi AB

841,0

Hågelbyparken AB

10,0

Upplev Botkyrka AB

15,0

Botkyrkabyggen AB

2 300,0

Botkyrka Stadsnät AB
SRV Återvinning AB
Övriga borgensåtaganden

260,0
60,0
486,7

(SYVAB, bostadsrätts- föreningar och ideella
föreningar)
Summa kreditram

4 533,7

Not 27 b Ingångna borgensförbindelser – solidarisk borgen

*Omföringen mellan kortfristiga skulder och upptagna lån avser
den del av långfristiga skulder som ska lösas kommande år och
klassificeras därför som kortfristig i samband med bokslutet.

Miljoner kronor
Miljoner kronor

Miljoner kronor

2019
2019

2018
2018

44,1
44,1

43,6
43,6

44,1
44,1

43,6
43,6

166,3
166,3
327,2
327,2

112,3
112,3
354,2
354,2
68,6
68,6

166,3
166,3
328,9
328,9
68,1
68,1

112,3
112,3
354,2
354,2
68,6
68,6

0,7
0,7

0,6
0,6

0,7
0,7

11,8
11,8

12,0
12,0

11,8
11,8

12,0
12,0

7,6
7,6

7,9
7,9

7,6
7,6

7,9
7,9

28,6

29,3

28,6

29,3

3,7

4,0

3,7

4,0

0,0

0,1

0,0

0,1

-

-

-

1,8

658,0
658,0

632,7
632,7

659,7
659,7

634,5
634,5

68,1
68,1
0,6
0,6

Botkyrka kommun har ingått en solidarisk borgen såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 277 kommuner
som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Botkyrka
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse,
kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 926 mnkr och totala
tillgångar till 460 365 mnkr. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 5 484 mnkr och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 5 481 mnkr.
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Not 28 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

2018

Ingående
ansvarsförbindelse

1 234,3

1 279,5

1 234,3

1 279,5

Aktualisering

-1,8

-6,5

-1,8

-6,5

Ränteuppräkning

14,5

15,1

14,5

15,1

Basbeloppsuppräkning

29,1

20,7

29,1

20,7

Övrig post

-3,1

-10,1

-3,1

-10,1

Årets utbetalningar

-67,2

-64,4

-67,2

-64,4

Summa pensionsförpliktelser

1 205,8

1 234,3

1 205,8

1 234,3

Löneskatt 24,26 %

292,5

299,4

292,5

299,4

1 498,3

1 533,7

1 498,3

1 533,7

Utgående ansvarsförbindelse

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet
Redovisningsprinciper.
Not 29 Leasingavtal
Kommunkoncernen

Kommunen
Miljoner kronor

2019

2018

2019

2018

Finansiell leasing

Förfaller till
betalning inom 1 år

1,3

Förfaller till
betalning mellan
1–5 år

3,0

Förfaller till
betalning senare
än 5 år

-

-

0,0

108,3

4,3

4,0

308,9

335,5

2,0

28,3

29,0

Ersättning kan utgå som visstidspension eller
avgångsersättning. Botkyrka kommun har fyra
förtroendevalda som enligt avtal har rätt till visstidspension
(11,7 mnkr). Två politiker under 50 år har rätt till
avgångsersättning under tre år om förordnanden/
uppdrag upphör efter nuvarande mandatperiod (5,3 mnkr)
Kommunens pensionsansvar omfattar i denna del 17,0 mnkr.

Miljoner kronor

2019

2018

2019

2018

Ansvarsförbindelse
förtroendevaldas
pensioner (inkl
löneskatt 24,26 %)

11,7

2,9

11,7

2,9

Inkomstsamordnad
visstidspension

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga
avgångsersättningar

5,3

4,2

5,3

4,2

Avbetalningsköp för
SRV finansierade
hos Nordea

-

-

15,9

9,7

Garantibelopp
Fastigo

-

-

1,1

-

17,0

7,1

34,0

16,8

Slutredovisade byggprojekt i tekniska nämnden

1,9

280,6

198,2
Byggprojekt som har slutfördelats på komponent

92,0

93,0

105,3

107,6

Förfaller till
betalning mellan
1–5 år

313,8

329,9

318,5

334,7

Förfaller till
betalning senare
än 5 år

381,9

Summa
operationell
leasing

787,7

430,5

853,5

381,9

805,7

431,2

873,5

Projektkod

Utfall

Hacksjö skjutbana

6065

2,1

Förskolan Vitsippan

6196

2,6

Hammerstaskolan upprustning

6161

14,6

Idavall

6169

9,4

Gång- och cykelväg
Opalen Stupvägen

6024

2,3

Solparken

6014

0,9

Sångfågeln - park

6061

0,4

Trafiksäkerhetsåtgärder
Tomtbergavägen

6036

1,1

Tillgänglighetsanpassning
busshållplatser

6025

1,0

Gångbana Grytstigen

6058

0,4

Projektnamn

Summa

Finansiell leasing redovisas under materiella anläggningstillgångar, inventarier och maskiner, samt som långfristig
och kortfristig leasingskuld. Inga avtal med finansiell leasing
omfattas av variabla avgifter. Operationell leasing omfattar ej
uppsägningsbara avtal längre än 36 månader.
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Kommunkoncernen

Kommunen

Inga byggprojekt har slutredovisats under 2019.

Operationell
leasing
Förfaller till
betalning inom 1 år

Kommunen har ett pensionsansvar för politiker som fullgör
uppdrag i kommunen på heltid eller på betydande del av
heltid. För att uppnå full pension krävs i normalfallet 12 års
tjänstgöring.

Summa övriga
ansvarsförbindelser

Nuvärdesberäknade
minimileaseavgifter

Summa finansiell
leasing

Not 30 Övriga ansvarsförbindelser
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Koncerninterna förhållanden
Kommunens fordringar och skulder gentemot koncernbolagen
Fordringar
Kortfristiga

Skulder
Kortfristiga

100 %

38,6

4,8

Botkyrka stadsnät AB

100 %

4,0

2,8

Upplev Botkyrka AB

100 %

14,5

3,3

Botkyrka kommun

Ägd andel

AB Botkyrkabyggen

Hågelbyparken AB, fusionerats med Upplev Botkyrka AB

Udelning
Mottagna

0%

1,6

-

31,5 %

0,0

1,0

Söderenergi AB

29 %

0,1

-

Södertörns Energi AB

50 %

0,3

-

Södertörns Fjärrvärme AB

50 %

0,0

9,7

Botkyrka Södra Porten AB

50 %

0,0

-

Tillväxt Botkyrka AB

100 %

SRV återvinning AB

6,0

0,5

Kommunens försäljning, lån samt finansiella poster gentemot koncernbolagen

Försäljning

Lån

Räntor,
borgen o
swap

Givna

Givna

Botkyrka kommun

Ägd andel

Givna

Mottagna

AB Botkyrkabyggen

100 %

31,1

50,7

1 900,0

29,0

Botkyrka stadsnät AB

100 %

5,4

7,4

250,0

3,1

0%

11,2

28,5

1,8

0,0

Hågelbyparken AB

100 %

0,6

8,3

1,3

SRV återvinning AB

31,5 %

0,1

9,3

Söderenergi AB

29 %

0,2

0,0

535,3

32,7

Södertörns Energi AB

50 %

0,0

492,5

11,8

Södertörns Fjärrvärme AB

50 %

1,2

Botkyrka Södra Porten AB

50 %

0,5

Tillväxt Botkyrka AB

100 %

0,2

Hågelbyparken AB, fusionerats med
Upplev Botkyrka AB

0,0
0,2

36,8
4,4
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Driftredovising
Kostnader
2019

Miljoner kronor

Kommunstyrelsen

Intäkter
2019

Nettoutfall
2019

Budget
netto 2019

Avvikelser

Nettoutfall
2018

-464,7

158,1

-306,5

-330,6

24,1

-307,7

-4,2

0,0

-4,2

-4,5

0,3

-4,2

-215,9

62,1

-153,8

-157,3

3,5

-158,0

-0,1

24,8

24,7

47,6

-22,9

32,8

-25,7

9,2

-16,5

-18,1

1,6

-18,0

Tekniska nämnden

-961,2

917,1

-44,1

-0,6

-43,5

-37,1

Tekniska nämnden, VA

-134,0

130,2

-3,8

0,0

-3,8

-2,1

Kultur- och fritidsnämnden

-276,3

29,5

-246,8

-249,0

2,2

-248,0

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

-373,4

111,7

-261,7

-267,4

5,7

-262,4

-5 341,9

2 730,9

-2 611,0

-2 555,7

-55,3

-2 513,7

-763,5

98,5

-665,0

-643,0

-22,0

-646,3

-1 334,3

205,5

-1 128,8

-1 140,7

11,9

-1 095,5

-30,0

30,0

-5 417,5

-5 349,5

-68,0

-5 260,2

35,1

26,8

8,3

125,1

284,7

274,9

9,8

270,6

-5 097,7

-5 047,8

-49,9

-4 864,5

Revision
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden Exploatering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
KS/KF förfogande
Summa nämndernas nettokostnader

-9 895,2

4 477,6

Gemensamma poster (not 1)
Avdrag avskrivningar (not 5)
Summa för periodens budget

-9 895,2

4 477,6

Under 2019 har kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattat beslut om
ombudgetering och tilläggsanslag med belopp enligt nedan.
Ombudgeteringar beslutade i april:

2,0

Tilläggsbeslut fattade i februari:

6,0

Tilläggsbeslut fattade i mars:

2,9

Tilläggsbeslut fattade i juni:

3,5

Tilläggsbeslut fattade i september:

2,0

Tilläggsbeslut fattade i oktober:

82

13,0
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Investeringsredovising
Beslutad
totalbudget

Färdigställda projekt, miljoner kronor

Totalt
utfall

Avvikelse

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse
2019

Kommunstyrelsen

-12,3

-2,7

9,6

-12,3

-2,7

9,6

Samhällsbyggnadsnämnden

-67,6

-52,9

14,7

-66,7

-45,8

20,9

-138,4

-106,8

31,6

-138,4

-106,8

31,6

Kultur- och fritidsnämnden

-2,8

-2,2

0,6

-2,8

-2,2

0,6

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

-4,7

-2,9

1,8

-4,7

-2,9

1,8

-17,5

-14,9

2,6

-17,5

-14,9

2,6

Socialnämnden

-6,5

-3,8

2,7

-6,5

-3,8

2,7

Vård- och omsorgsnämnden

-3,1

-2,5

0,6

-3,1

-2,5

0,6

-252,8

-188,7

64,2

-251,9

-181,5

70,4

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Summa färdigställda projekt

Beslutad
totalbudget

Pågående projekt, miljoner kronor

Kommunstyrelsen

Totalt
utfall

Kvar att
arbeta upp

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse
2019

-14,8

-2,6

12,2

-7,0

-0,6

6,4

-133,5

-64,6

68,9

-68,7

-54,3

14,5

-4 584,5

-896,6

3 688,0

-893,8

-423,9

470,0

-75,3

-56,3

19,0

-29,7

-25,2

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

-2,6

17,4

-11,5

-2,5

9,0

-0,5

0,0

0,5

-0,5

0,0

0,5

Vård- och omsorgsnämnden

-17,2

-10,3

6,9

-6,8

-3,3

3,5

Summa pågående projekt

-4 845,8

-1 033,0

3 812,8

-1 018,0

-509,7

508,2

Summa investeringsprojekt

-5 098,6

-1 221,7

3 876,9

-1 269,9

-691,3

578,6

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden

utfall inkomster 2019:

12,8

utfall utgifter 2019:

704,3

Ombudgeteringar beslutade i april:

7,3

Tilläggsbeslut på totalbudgeten fattade i juni:

7,7

Tilläggsbeslut på totalbudgeten fattade i oktober:

3,0
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper 2019
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Gatukostnadsersättningar
och investeringsbidrag redovisas enligt RKR 18.1 från september 2009.
Förändrade redovisningsprinciper
Från och med 1 januari 2019 trädde ny lagstiftning i kraft
för kommunal redovisning, Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR). Botkyrka kommun
har anpassat sin bokföring och redovisning efter denna lag.
Särskilt placerade medel rättas och värderas enligt lag till
marknadsvärdet.
Efter att kommunens bokslut 2018 godkändes inkom
rättelser från ett delägt företag, SRV Återvinning AB, som
innebär att rättelser i jämförelseåret 2018 måste göras. Några
förklaringar till rättelserna har inte erhållits från företaget.
Även principerna för redovisning av infrastrukturella bidrag
har ändrats retroaktivt och rättelse sker i jämförelseåret 2018.
Enligt RKR R12 ska väsentliga fel under tidigare perioder,
ska om det är möjligt, rättas retroaktivt i de första finansiella
rapporter som godkänns för utfärdande efter upptäckten av
felet. Rättelse ska göras genom omräkning av jämförelsetalen
för den tidigare period eller de tidigare perioder där felet
finns. Enligt god redovisningssed ska fel som avser tidigare
räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller årsbokslut som
upprättas efter det att felet upptäckts.

Gränsdragning mellan kostnad och
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde är 46 500 kr och
gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella
tillgångar samt för finansiella leasingavtal. Avskrivning
av materiella anläggningstillgångar görs med linjär
avskrivning för den beräknade nyttjandeperioden, det
vill säga med lika stora nominella belopp varje år, baserat
på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.
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För några verksamhetsfastigheter används annuitet som
beräkningsmetod och för övriga investeringar nominell/linjär
beräkningsmetod.
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar.
Kommunen använder en blandmodell med två olika
tillvägagångsätt vid fördelningen av en investering på
komponenter. Det som avgör om komponentavskrivning
ska tillämpas beror på vilken typ av investering som avses.
Byggprojekt fördelas på komponent vid tidpunkten för i
anspråkstagande och reinvesteringar fördelas på komponent
direkt vid kontering av fakturan.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
Objekt

Avskrivningsintervall, år

Verksamhetsfastigheter

3–80

Fastigheter för affärsverksamhet

10–50

Publika fastigheter
(gator, vägar, parker och VA)

10–50

Uthyrda fastigheter

10–80

Hyrda fastigheter

10–33

Maskiner och inventarier

3–12

Bilar och transportmedel

3–12

En individuell bedömning görs som utgår från en samlad
bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används
den perioden som avskrivningstid. Omprövning av
nyttjandeperioden sker om det finns nya omständigheter.
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från
tidigare fastställd avskrivningstid görs ändring om beloppet
är väsentligt.
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Finansiella tillgångar och
finansiella skulder
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i
balansräkningen enligt de avtalsmässiga villkoren. Det
innebär att köp och försäljning av finansiella tillgångar
redovisas per månad med datum som anger affärsdagen.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har
upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och
fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt
överförts till annan part. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller
på annat sätt upphört.
Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera
avkastning eller värdestegring värderas vid första
redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet
av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärde
och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad
försäljningskostnad. Finansiella anläggningstillgångar
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
nedskrivningar. Finansiella skulder värderas vid första
redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Efter första
redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder
till anskaffningsvärde, medan långfristiga skulder värderas
till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar i form av aktier och fonder tas
upp till anskaffningsvärdet om de gäller kommunens
företag. Kommunens portfölj för pensionsmedel i form
av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är
klassificerad som omsättningstillgångar och dessa värderas
till marknadsvärde.

Pensionsskulden
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i
kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS17modellen och värden inhämtas från KPA som ligger till
grund för redovisningen. Kommunen redovisar enligt den
så kallade blandmodellen. Pensionsåtaganden för anställda i
de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas
enligt K3. För avtal med eventuell samordningsklausul
utgår beräkningen från förhållanden som är kända
vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension
redovisas som en avsättning när det är troligt att de kommer
att leda till utbetalningar. Avtal som inte har lösts ut
redovisas som en ansvarsförbindelse.
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Ordlista
Anläggningstillgångar är tillgångar som kommunen tänker äga
och använda under längre tid och som inte är av mindre värde, till
exempel fastigheter, inventarier och finansiella tillgångar.

Likviditet visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt.
Beräknas genom att dividera omsättningstillgångar (minus
varulager) med kortfristiga skulder.

Annuitetsmetoden fördelar investeringens
kapitaltjänstkostnader, internränta och avskrivningar, med lika
stora belopp för varje år av tillgångens ekonomiska livslängd
(jmf med nominell metod).

Långfristig fordran och skuld avser fordran, lån eller skuld som
förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdatum.

Avskrivning är en fördelning av anläggningstillgångars
värdeminskning beräknat på anskaffningsvärde och
nyttjandeperiod.
Derivat är finansiella instrument som innebär överenskommelser
om förpliktelser vid en given framtida tidpunkt. Värdet på ett
derivat är kopplat till en underliggande tillgång eller skuld.
De vanligaste derivatinstrumenten är optioner, terminer och
swappar.
Eget kapital är den del av tillgångarna som finansierats med
egna medel och är skillnaden mellan samtliga tillgångar och
samtliga skulder.
Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkter och
kostnader.
Internränta är ränta för de anläggningstillgångar som en viss
verksamhet använder.
Kapitalbindningstid talar om hur långa lån kommunen har i
genomsnitt.
Kapitalkostnad är ett samlingsbegrepp för internränta
och avskrivningar på kommunens anläggningar i
anläggningsregistret. Belastar verksamheternas resultat.
Kortfristig fordran och skuld avser fordran, lån eller skuld som
förfaller till betalning inom ett år.
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Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.
Nettokostnader avser driftkostnader efter avdrag för
avgiftsintäkter, ersättningar och andra driftintäkter.
Nominell metod innebär att avskrivning sker med lika stort
belopp varje år och ränta beräknas på investeringens bokförda
värde. Metoden ger minskade kapitaltjänstkostnader eftersom
räntan beräknas på ett successivt lägre bokfört värde (jmf med
annuitet).
Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är avsedda för
stadigvarande bruk eller innehav, det vill säga tillgångar som på
kort sikt kan omvandlas till likvida medel. Hit räknas tillgångar i
kassa, bank, kortfristiga placeringar, kortsiktiga fodringar och
förråd.
Periodisering innebär att kostnader och intäkter fördelats till
den redovisningsperiod de hör.
Räntebindningstid talar om hur lång tid kommunen har bundit
räntan i genomsnitt.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder. Det speglar kommunens finansiella ställning
på kort sikt.
Soliditet visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt.
Beräknas genom att man dividerar eget kapital med tillgångarna.
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Botkyrka, långt ifrån lagom – en kontrastrik och kreativ mötesplats
täta förortscentrum,
Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från
natur med
vacker
med
gd
landsby
till
r,
arkitektu
nt
intressa
vackra boendemiljöer med
blandas med
företag
små
,
nörskap
entrepre
frodas
Här
t.
havskus
och
sjöar
skog, ängar,
or med
människ
arbetar
och
bor
här
internationella storföretag. Här talas över 100 språk,
bakgrund från världens alla hörn.
unika kultur- och
Botkyrka är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och
lighet, eldsjälar och
ungdom
stolthet,
et,
nyfikenh
t,
upplevelsesatsningar. Här finns kreativite
nta och oväntade
intressa
uppstår
Botkyrka
I
n.
framtide
för
idéer
nya
kraft. Här utvecklar vi
r på ett
religione
och
möten och här möts olika internationella perspektiv, kulturer, språk
spännande sätt.
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