
1

årsredovisning

2018



2

INNEHÅLL

Foto på omslaget och sidan 5:  
Anders Löwdin och Botkyrka kommun
Foto sid 3: Andy Prhat 
Botkyrka kommun 2018

Inledning
Här kan du läsa kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlins förord.  
I detta kapitel hittar du också fem år i sammandrag, och stort och smått 
under året som gått.

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

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

Fem år i sammandrag ....................................................... 6

Styrsystem och organisation
I detta kapitel hittar du en översiktlig beskrivning av hur kommun
fullmäktiges 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.

Botkyrka kommuns organisation .................................... 7

Så styrs Botkyrka kommun .............................................. 8

Förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen innehåller kommunfullmäktiges målområden 
och de utvecklingsmål som kommunfullmäktige fastställt. Utveck
lingsmålen 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 2018. Där beskriver vi olika omvärldsfaktorer som påverkar 
kommunens planering och uppföljning, det ekonomiska resultatet för 
kommunen samt verksamhetens kostnader och intäkter, investeringar 
och upplåning. Kapitlet avslutas med ett personalavsnitt om 
 kommunens medledare. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål ....................10

Ekonomisk analys ............................................................28

Kommunens medledare .................................................34

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

Ett hållbart Botkyrka........................................................36

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. 

Nämnder i korthet ............................................................42

Bolagen i korthet ..............................................................48

Ekonomiska sammanställningar
Här hittar du samtliga ekonomiska sammanställningar:  
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt drift- och 
investerings redovisning. Kapitlet innehåller också noter, de 
redovisnings principer som tillämpas och en ordlista för de ekonomiska 
begrepp som används i årsredovisningen.

Resultaträkning ................................................................54

Kassaflödesanalys ...........................................................55

Balansräkning ...................................................................56

Noter ...................................................................................57

Drift- och investeringsredovisning ...............................64

Redovisningsprinciper ....................................................65

Ordlista ...............................................................................67

Revisionsberättelse
Här hittar du kommunens revisorers revisionsberättelse för 2018.

Revisionsberättelse .........................................................68

Årsredovisningen är främst kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens ekonomi och verksamhet 2018, men  
den vänder sig också till kommunens invånare, kreditgivare, leverantörer och partner. I årsredovisningen kan du läsa om de mål  
kommun fullmäktige satt upp för 2018, hur målen har uppfyllts och hur kommunen använder skattepengarna.

I N L E D N I N GI N L E D N I N G



”Det är tillsammans som vi 
skapar fler livschanser för 
oss Botkyrkabor och är med 
och bryter svensk 
segregation. 

bygget av nya

botkyrka är igång!

Ebba Östlin, Kommunstyrelsens  
ordförande (s) 

Botkyrka är i ett unikt läge, ett läge där ett nytt Botkyrka 
börjar växa fram, med ökade möjligheter och fler som är med i 
samhällsbygget. Det är tillsammans, kommun, näringsliv, 
civil samhälle och engagerade Botkyrkabor som vi får styrka i att 
utveckla denna  fantastiska kommun. Det är tillsammans som vi 
skapar fler livs chanser för oss Botkyrkabor och är med och 
bryter svensk  segregation. 

Nya Botkyrka växer fram. Min drivkraft som politiker är den 
fantastiska utveckling som Botkyrka är i. Att bygga bort 
 segregationen och bygga ett starkt Botkyrka. Fler och fler företag 
vill etablera sig i Botkyrka. Sida kommer flytta till kommunen 
och samtidigt vill fler och fler leva i Botkyrka. Därför byggs 
bostäder i alla stadsdelar, i blandade former, så att alla kan hitta 
sin drömbostad. Allt detta är steg på att få bort Botkyrka från 
listan av utsatta områden.  

I nya Botkyrka finns en stark välfärd. Därför prioriterar vi 
skolan och omsorgen. Vi vet att den bästa investeringen för 
samhället och för individen är skolframgång. Vi vet också att 
trygghet skapas genom att alla barn klarar skolan, då går stöket 
ned. Vi behöver också en omsorg som alla känner sig nöjda med. 

Vi kan konstatera att kommunen återigen redovisar ett positivt 
ekonomiskt resultat. Ett ekonomiskt resultat som gör att vi har än 
bättre råd att investera i nya förskolor, skolor och vård och 
omsorgsboenden. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla Botkyrkabor, utan ert 
 engagemang för Botkyrka skulle detta vara en tråkig plats! Jag 
vill också tacka alla medarbetare som jobbar för att Botkyrka 
ska  utvecklas, varje dag.
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året som gått 

Invigningar, spadtag  
och upprustningar 
Flera invigningar och satsningar på nya projekt skedde 
under året för att göra Botkyrka till en trygg och levande 
kommun att bo i.

• Det nya vård- och omsorgsboendet  
Strandängsgården i Fittja invigdes.

• Den nya fritidsklubben Falken för barn 
 i åldern 10 –12 år i Kassmyra/Broängen invigdes. 

• Invigning av ”Lilla Fri”, en yta för friidrott i Tullinge.

• Genom ett samarbete med EON finns det nu 
 ytterligare en biogaspump i Botkyrka. 

• På Brunna IP Hallunda har en konstfrusen isbana, en 
basketplan och ett utegym invigts.

• Upprustning av Broängens sporthall  
och nybyggnad av hall för gymnastikidrotten har påbörjats.

• Nya möteslokaler för föreningar i Fittja.

• Breddning och belysning på motions- och skidspår.

• Påbörjad nybyggnation av Botkyrka cricketcenter.

• Första spadtag för upprustning av Rödstu Hage. 

• En näridrottsplats för friidrott har skapats i nära  
samverkan med föreningslivet i Tullinge.  
• Utemiljön på 11 skolor och förskolor har förbättrats  
och rustats upp. 

Utmärkelser vi  
är stolta över
Som bevis för att vi tillsammans kan göra skillnad fick 
kommunen ta emot två utmärkelser under året.

• På temat våldsförebyggande arbete delade organisa-
tionen Operation Kvinnofrid ut ett pris riktat till verksamheten 
barn och unga inom socialförvaltningen. Motiveringen löd: 
”Med utgångs punkt i att våld är en gemensam fråga för hela 
samhället har denna verksamhet, genom nära samverkan 
mellan framförallt socialtjänst, polis, räddningstjänst och 
skola, lyckats få till stånd ett sammanhållet och långsiktigt 
våldsförebyggande arbete i hela kommunen.” 

• Botkyrka utsågs av  
kreditupplysningsföretaget Syna till årets 
tillväxtkommun i Stockholms län. Det är 
ett erkännande till alla drivna företagare 
som bidrar med att skapa arbets-
tillfällen och underlag för god service.

Digitalisering  
för framtiden
Under året pågick också hög aktivitet för att höja servicen  
i kommunen med digitaliseringens kraft.

• Kommunfullmäktige antog en ny strategi för digitalisering. 
Särskilda medel har anslagits för att höja takten genom att 
fånga upp verksamheternas idéer och behov. 

• Flera nya e-tjänster lanserades under året: ansökan om 
ekonomiskt bistånd, ansökan om personligt ombud,  
livsmedelsanmälan för företagare och digitaliserad  
bygglovshantering.

• Under 2018 blev det möjligt att surfa fritt i Botkyrka, när 
åtta platser utomhus försågs med sändare för fritt wifi.  Fritt 
wifi förstärktes även på våra bibliotek, idrottsanläggningar, 
medborgarcentrum och vissa andra verksamheter.

Stort och smått under året som gått. För att ge en bild av vad 
som hänt i Botkyrka har vi samlat ett axplock av aktiviteter, 
händelser och satsningar. 

ÅRETS  
TILLVÄXTKOMMUN
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Trygghet, utbildning 
och arbete för  
Botkyrkabornas bästa
Vård och omsorg är en viktig del av kommunens arbete, 
liksom satsningar inom utbildning och arbetsmarknad. 
Några händelser under året:  

• För att underlätta för äldre att komma hem från sjukhus 
finns nu ett hemgångsteam i kommunen, som hjälper äldre att 
komma i ordning hemma efter en sjukhusvistelse.

• Botkyrkabor som är över 75 år kan ansöka om upp till sex 
timmars service i hemmet per månad utan utredning och 
biståndsbedömning. Servicen kan innebära hjälp med tvätt, 
städ, inköp eller ärenden. 

• Anhörigveckan i oktober fokuserade på aktiviteter för 
närstående till någon med psykisk ohälsa, missbruk, beroende 
eller demens. Under 2018 gavs både föreläsningar och 
information om olika hjälpmedel och en teaterföreställning.

• För att bredda kompetensen inom förskolan har fler än 500 
barnskötare, förskollärare och förskolechefer deltagit i kurser 
om bland annat flerspråkighet, naturvetenskap och teknik. 

• Affärsutveckling och rekryteringsstöd till företag i Botkyrka 
är utgångspunkten för nystartade Tillväxt Botkyrka – ett 
kommunalt bolag vars mål är att bidra till att 1 000 jobb 
skapas på fem år. Sedan starten har cirka 30 personer  
      fått arbete. 

         • Genom de så kallade extratjänsterna har 200 
              Botkyrkabor kommit ut i arbete.

                   • En förstärkt satsning på gymnasial  
                        yrkesvuxenutbildning gav fler än 500 
                           Botkyrkabor en utbildningsplats

                          • Under året har Botkyrkaborna kunnat låna  
                          sport- och fritidsutrustning gratis från  
                          Fritidsbanken i Tumba i 14 dagar.

Jubileum och  
festligheter krönte året 
Inget år passerar utan festligheter av  
olika slag, och 2018 var inget undantag. 

• Under en vecka i april uppmärksammade och firade vi att 
demokratin i Sverige fyllde 100 år.

• I maj firade boende, anhöriga och medarbetare att Kärsdala 
vård- och omsorgsboende fyllde 20 år.

• Mötesplats Tumba firade 10 år i oktober. Från början var 
Mötesplats Tumba ett projekt för att stärka hälsan bland 
seniorer. Idag är den en permanent och växande mötesplats 
för träning och gemenskap med över 600 medlemmar.

• Kommunens rullande naturskola – Fältbussen – firade 30 år. 
Varje år åker runt 2 500 personer, framförallt femteklassare, 
med Fältbussen för att förbättra sina kunskaper om djur och 
natur. 

• I september var det dags för familjefestivalen Vi är Botkyrka 
för femte året. Det blev publikrekord med 6 500 besökare. 
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fem år

i sammandrag

Botkyrka kommun  
– finansiella nyckeltal

 
2014

 
2015

 
2016

 
2017

 
2018

Antal invånare 31/12 88 901 89 425 90 675 91 925 93 106

Antal årsarbetare 6 351 6 353 6 303 6 215 6 271

Kommunal skattesats 20,13 20,13 20,15 20,15 20,15

Skattesats kommun, landsting och 
begravningsavgift

32,35 32,35 32,42 32,42 32,48

Verksamhetens nettokostnad,  
miljoner kronor

4 340 4 531 4 509 4 832 5 135

Nettokostnad, kronor per invånare 48 816 50 667 49 724 52 560 55 153

Årets resultat, miljoner kronor 37,8 27,3 281,2 261,3 52,7

Nettoinvesteringar, miljoner kronor 305 418 391 405 563

Nettoinvesteringar, kronor per invånare 3 427 4 670 4 307 4 406 6 044

Tillgångar, miljoner kronor 7 833 7 661 8 157 9 639 10 582

Tillgångar, kronor per invånare 88 110 85 667 89 961 104 862 113 658

Skulder och avsättningar, miljoner kronor 3 851 3 632 3 847 5 122 6 012

Skulder och avsättningar,  
kronor per invånare

43 314 40 615 42 428 55 722 64 569

Soliditet, % 50,8 52,6 52,8 46,9 43,2

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse  
för pensioner, %

28,5 30,5 33,0 30,4 28,7

Botkyrka är en stor kommun med en mångfacetterad verksamhet som  
spänner över flera områden. Vi verkar för medborgarnas bästa och strävar efter att 
varje krona ska göra mesta möjliga nytta. Här presenteras några nyckeltal i 
sammandrag för Botkyrka kommun och kommunkoncernen de senaste fem åren.

Koncernen Botkyrka kommun  
– finansiella nyckeltal

 
2014

 
2015

 
2016

 
2017

 
2018

Årets resultat, miljoner kronor 116 120,4 403 422,4 184,3

Tillgångar, miljoner kronor 9 744 9 910 10 537 11 797 12 345

Skulder och avsättningar, miljoner kronor 5 447 5 177 5 438 6 542 6 905

Soliditet, % 44,2 44,9 45,9 44,5 44,1

Antal årsarbetare - 6 574 6 625 6 538 6 542

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.
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S T Y R S Y S T E M  O C H  O R G A N I S A T I O N

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 
tar sin grund i Botkyrkabornas och kommunens villkor och behov. Det gör vi 
genom det långsiktiga perspektivet i Ett hållbart Botkyrka samt en effektiv 
målstyrning och en kvalitetssäkring av vårt kommunala grunduppdrag. 

så styrs

Botkyrka kommun

Ett hållbart Botkyrka 

I Botkyrka har vi bestämt oss för en hållbar samhällsutveck
ling. 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 kommunfullmäk
tige 2007. Där framgår i vilken riktning Botkyrka ska gå på 
lång sikt, och det är grunden för kommunens målstyrning. Hur 
och när olika åtgärder genomförs styrs av kommunfullmäkti
ges 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 indikato
rer kopplade till sig, som kommunen följer upp och analyserar 
varje år. På så sätt får vi en fingervisning om huruvida vi är på 
rätt väg och om utvecklingen i Botkyrka är hållbar ur ett mer 
långsiktigt perspektiv. 

  Vill du läsa mer?
• Uppföljningen för 2018 hittar du på sidan ……………   36

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 13 utvecklingsmål, dels 
genom målsatta mått från kommunfullmäktige till kommun
styrelsen och nämnderna. Därutöver har kommunstyrelsen och 
varje nämnd antagit egna mål och målsatta mått för sina 
respektive förvaltningar och enheter. 

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

 

  Vill du läsa mer?
• Du hittar en uppföljning av kommunfullmäktiges målområden och 
utvecklingsmål för 2018 på sidan …………………………………10 

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

Kvalitetssäkring av grunduppdraget 

Kommunen arbetar med att införa ett processinriktat arbetssätt 
för att säkra kvaliteten i vårt grunduppdrag. Dessa grund
uppdrag är fastställda i lagar, förordningar och riktlinjer samt i 
nämndernas reglementen. 

För att följa och säkerställa kvaliteten i grunduppdraget och 
genomförandet av målen, ska verksamheterna använda 
processmått och vid behov målsätta processmåtten för att 
förbättra verksamheten. Om det finns stora, och/eller ”politiskt 
viktiga” brister i verksamheten, lyfts de målsatta 
 processmåtten upp av politiken och målsätts på kommun
fullmäktige eller nämndnivå.     

• Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

• Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

• Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

• Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett 
självständigt liv

• Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett 
rikt kulturliv

• Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

S T Y R S Y S T E M  O C H  O R G A N I S A T I O N8
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Uppföljning 
Resultat
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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. Detta är kommunens gemensamma uppdrag och mål. 

Sju målområden

För att klara uppgiften har kommunfullmäktige antagit 7 
målområden som styr kommunens arbete. Dessa områden 
handlar om att vi ska:

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 2018 antog kommunfullmäktige för perioden 2018 – 2022 
även 13 utvecklingsmål samt 37 målsatta mått för att följa upp 
utvecklingen av de 13 målen. Målen är riktade till de nämnder 
som är berörda av dem. 

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål fokuserar på det vi vill ska 
utvecklas och förbättras inom varje målområde. Och tillsammans 
med grunduppdraget möjliggöra Ett hållbart Botkyrka.

Uppföljningen av utvecklingsmålen och de målsatta måtten gör 
att vi enklare kan följa upp och analysera 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 7 målområdena 
är en helhet som ska styra verksamheten på övergripande nivå i 
samtliga våra nämnder. Därutöver har kommunstyrelsen och 
nämnderna antagit egna mål och målsatta mått för sina respekti
ve förvaltningar och enheter för att vi gemensamt ska nå 
utvecklingsmålen. 

Uppföljning av

kommunfullmäktiges mål

Årets uppföljning

På sidorna 10–27 följer vi upp och analyserar kommunfull
mäktiges 13 utvecklingsmål och de 37 målsatta måtten med 
stöd av respektive nämnds egen uppföljning och analys. Vi har 
värderat hur väl vi når utvecklingsmålen genom att ange om 
måluppfyllelsen är:

god ●    godtagbar ●    inte godtagbar ●
I uppföljningen finns också en övergripande beskrivning och 
analys av aktiviteter, insatser med mera som vi gjort under året för 
att nå utvecklingsmålen. Respektive utvecklingsmål avslutas med 
tabeller och diagram som visar resultaten för de målsatta måtten.

Värderingen 2018 visar att måluppfyllelsen vad gäller de 13 
utvecklingsmålen är godtagbar för 11 mål och inte godtagbar för 1 
mål; för 1 mål går måluppfyllelsen inte att bedöma.

Här följer vi upp Botkyrkas mål 
för kommunens utveckling

Målområde Utvecklingsmål

 

1.Möjliggöra Botkyrkabornas 
medskapande av samhället

     1:1

●
    1:1

●
 
–

 

2.  Möjliggöra Botkyrkabornas 
behov av livslångt lärande

    2:1

●
   2:2

●
 
–

3. Möjliggöra arbete och 
företagande för Botkyrkaborna

    3:1

●
    3:2

●
 
–

4. Möta 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

●
 
–

 
–

6. Skapa en god och trygg 
livsmiljö för Botkyrkaborna

   6:1

●
    6:2

●
 
–

7. Effektiv organisation     7:1

●
7:2 

Går ej 
att  

bedöma

   7:3

●
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Målområde 1: Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Flera insatser gjordes under året för att öka Botkyrkabornas 
delaktighet i den lokala demokratin – dels i samband med de 
allmänna valen, dels för att skapa förutsättningar för jämlika 
möjligheter till medskapande även mellan valen. Men vi ser flera 
utmaningar vad gäller måluppfyllelsen. Vi har lagt grunden 2018 
men resultaten kommer först över tid. 

Vårt mål var att öka valdeltagandet i Botkyrka mer än i riket. 
Målet var ambitiöst och vi nådde det inte vid valet 2018. 
Valdeltagandet i Botkyrka ökade med 0,48 procentenheter 
medan det i riket ökade med 1,22 procentenheter. Utvecklingen 
är alltså positiv, även om målet inte nås. Gruppen som bara har 
rätt att rösta i val till kommun och landsting röstade i samma 
uträckning 2018 som 2014. 

Valdeltagandet varierade mellan olika områden och valdistrikt. I 
valet 2018 fokuserade vi särskilt på att höja valdeltagandet i 
valdistrikt där valdeltagandet var lägst 2014. Flera av dessa 
distrikt låg i Alby. Vi bedömer att satsningen hade effekt, 
eftersom valdeltagande i Alby ökade med 5,5 procentenheter. I 
stadsdelarna Fittja, Hallunda/Norsborg, Tullinge och Grödinge/
Vårsta sjönk däremot valdeltagandet, och Tumba (exklusive 
Grödinge/Vårsta) låg kvar på samma nivå som i valet 2014.

Nationella trender pekar på att förtroendet för samhällets institutio
ner minskar. Det kan, tillsammans med ett polariserat debattklimat, 
ha fått negativa effekter på valdeltagandet även i Botkyrka.

Fokus under året har varit att öka valdeltagandet. Som en del i 
det arbetet utökade vi antalet dagar och platser för förtidsröst
ning. Därutöver har vi tillgänglighetsanpassat vallokalerna och 
utökat bemanningen. Vi har också satsat på information för att 
öka kunskapen om hur man röstar. Tillsammans med föreningar 
och organisationer i civilsamhället har vi till exempel riktat 
information till grupper som vanligtvis röstar i mindre utsträck
ning. Vi har även rekryterat och utbildat valinformatörer för att 
informera Botkyrkabor om deras möjligheter att rösta. 

Förstagångsväljarna har fått information i skolorna, och 
valdeltagandet i den gruppen ökade med närmare 2 procentenhe
ter jämfört med valet 2014. Vallokaler har dessutom funnits på 
alla vård och omsorgsboenden, och där har de boende som velat 
rösta fått både information och stöd. 

Positiva iakttagelser

• Valdeltagandet ökar efter en nedåtgående trend.

• Ett ökat valdeltagande i Alby visar att breda insatser 
och samverkan med civilsamhället kan ha god effekt  
för att få människor att rösta. 

• Insatser har gjorts på flera håll inom kommunen för  
att öka valdeltagandet och för att stötta grupper som  
kan ha svårigheter att rösta. 

Källa: Valmyndigheten

Målsatt mått:   
Valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till 
kommun- och landstingsval ökar i valet 2018, i procent. 

Utfall 2010 Utfall 2014 Utfall 2018 

– 28 27,7

Källa: Valmyndigheten

Målsatt mått:   
Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med 
lägst valdeltagande vid valet 2014 ökar i valet 2018, i procent. 

Utfall 2010 Utfall 2014 Utfall 2018 

– 50,7 53,7
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Källa: Valmyndigheten

Målsatt mått:   
Botkyrkabornas deltagande i valet till kommunfullmäkte 
2018 ökar mer än riksgenomsnittet, i procent. 

Utfall 2010 Utfall 2014 Utfall 2018 

Botkyrka 72,8 70,9 71,4

Riket 81,6 82,8 84,1

Utvecklingsmål 1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den  
lokala demokratin Måluppfyllelsen är godtagbar ●
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Utvecklingsmål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de  
kan påverka kommunala frågor som intresserar dem Måluppfyllelsen är inte godtagbar ●

Trots att ett stort antal kanaler erbjuder Botkyrkaborna möjlighet 
till ökat inflytande ser vi ingen ökad känsla av inflytande hos 
Botkyrkaborna. Samma tendens kan vi se i kommunens skolor. 
Trots att alla skolor nu har forum för formellt inflytande är det 
bara åtta skolor (av totalt 26) som visar stigande resultat gällande 
upplevt elevinflytande. Vi ser också att de stadsdelar där 
valdeltagandet är högt och där man lämnar in många synpunkter 
till kommunen också är de stadsdelar där möjligheten att påverka 
kommunala frågor skattas lägst.

Vi når inte målet att 65 procent av Botkyrkaborna ska vara nöjda 
med bemötandet från kommunens anställda. Resultatet i 2018 års 
medborgarundersökning var 53 procent. Arbetet med att 
förverkliga vårt löfte till kommunens invånare om hur de ska bli 
bemötta av oss som arbetar i kommunen samt inom vilken 
tidsram de kan förvänta sig ett svar (kontaktlöfte) har inletts, 
liksom arbetet med kommunens nya värdegrund samt våra 
riktlinjer för jämlik verksamhet. Vi tror att dessa insatser kan 
förbättra måluppfyllelsen över tid. Men det kommer att krävas 
flera strukturerade insatser inom hela den kommunala organisa
tionen för att nå vårt mål om 80 procent nöjda invånare 2021. 

Resultaten i servicemätningen Kommunernas kvalitet i korthet 
(KKiK) har sjunkit jämfört med tidigare år när det gäller service 

via telefon och epost. Det tar till exempel längre tid än tidigare 
år att få tag på någon via kommunens huvudnummer och få svar 
på epost. Ett förändringsarbete pågår och vi behöver säkerställa 
att resultaten förbättras till nästa år. 

Kommunens medborgarcenter har under året bland annat 
tydliggjort sitt uppdrag och förändrat sitt arbetssätt, vilket 
kommer ge en bättre medborgarnytta över tid.

Därutöver har vi gjort flera insatser vad gäller kommunens 
kommunikation med Botkyrkaborna. Bland annat har vi 
utvecklat arbetet med rörlig bild, och ett projekt om tillgänglig 
kommunal information har startat tillsammans med Linnéuni
versitetet och Funka, som är ett företag som arbetar med 
tillgänglighet. Avsikten är att förbättra kvaliteten på vår 
information. 

Positiva iakttagelser 

• Kommunen erbjuder många forum för inflytande.

• Flera förändringar som bedöms kunna påverka 
måluppfyllelsen är påbörjade och bör ge effekt  
nästa år.
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Instämmer inte InstämmerMålsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta 
del av kommunens information ökar. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

– – 42 42

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt 
inom två arbetsdagar. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

– – 63 55

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och 
påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

36 37 34 35

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som är nöjda med  kommunens 
anställda ökar till över 80 procent år 2021. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

53 56 54 53

Källa: Medborgarundersökningen
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Målområde 2: Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Betygsresultaten i årskurs 9 totalt sjönk något läsåret 2017/2018. 
Även resultaten för årskurs 3 (nationella prov i svenska och 
svenska som andraspråk) och årskurs 6 (betyg i matematik) har 
försämrats och är låga i ett nationellt perspektiv. 

Flickor har överlag ett bättre kunskapsresultat än pojkar, men i 
Botkyrka är skillnaden mindre än riket i stort. Enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings Öppna jämförelser för grundskolan 
2018 är betygsresultaten i årskurs 9 i kommunens skolor 
sammantaget bättre än vad som kan förväntas, när man tar 
hänsyn till elevernas förutsättningar utifrån olika socioekono
miska bakgrundsfaktorer. 

Allra bäst är resultatet när det gäller behörighet till gymnasie
skolans yrkesprogram. Behörigheten 2018 var 81,8 procent, 
vilket är 5 procentenheter högre än förväntat, och bättre än 
tidigare år. Botkyrka ligger bland de 25 procent av kommunerna 
där eleverna lyckats bäst i förhållande till sina förutsättningar. 

2015 2016 2017 2018

Avvikelse från 
modell värdet

 
1,0

 
2,2

 
3,2

 
 5,0

Kunskapsresultaten följer i huvudsak skolornas socioekonomis
ka förutsättningar. Det gör att det finns stora skillnader i resultat 
mellan grundskolor och mellan stadsdelar i kommunen. Det 
högsta genomsnittliga meritvärdet för en skola är 266 och det 
lägsta är 153. Det genomsnittliga meritvärdet i riket är 229.

Det finns även betydande variationer mellan förskolor och skolor 
när det gäller andelen legitimerade förskollärare och lärare. 
Diagrammen till höger visar andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen per grundskola grupperat per stadsdel.

Skolsegregationen i Botkyrka ger svåra förutsättningar för skolans 
kompensatoriska arbete, och resultatskillnaderna mellan olika 
skolor är allt för stora. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för 
att motverka skolsegregationen och arbeta för att samtliga 
kommunens skolor får en mer blandad elevsammansättning. 

Botkyrkas gymnasieskolor har haft en positiv resultatutveckling 
de senaste fem åren. Andelen avgångselever med examen har ökat 
från 72 procent till 79 procent på de högskoleförberedande 
programmen och från 56 procent till 83 procent på yrkesprogram
men under året. Dessutom har andelen ungdomar som omfattas 
av kommunens aktivitetsansvar och som gått vidare till studier 
ökat.

Utvecklingsmål 2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och 
kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda 
kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Måluppfyllelsen är godtagbar ●
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Positiva iakttagelser

• Andelen elever i årskurs 9 som blev behöriga till 
gymnasieskolan ökade från 84 till 86 procent.

• Andelen ungdomar som omfattas av det kommunala 
aktivitetsansvaret och går vidare till studier ökade.

• Andelen gymnasieelever som tar examen har  
ökat markant de senaste åren.

• Resultaten i årskurs 9 är bättre än de modell -
beräknade värdena enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings Öppna jämförelser för grundskolan 2018.

Andel legitimerade förskollärare och lärare per grundskola per stadsdel
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Målsatt mått:   
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor  
ökar i alla stadsdelar. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

211,7 221,0 217,8 214,4

Källa: Skolverket

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

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

37 36 33 -

Källa: Kolada

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

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

82,8 85,8 83,8 85,7

Källa: Kolada
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Utvecklingsmål 2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för 
livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika 
livschanser

Måluppfyllelsen är godtagbar ●
Det är viktigt att Botkyrkaborna har tillgång till ett rikt språk. 
Det är en avgörande faktor för möjlighet till ett livslångt lärande. 
Genom tidiga insatser för att stimulera språkutveckling och 
läsande kan alla barn få bra förutsättningar för en god språk
utveckling och tillgång till ett rikt språk. Detta är i sin tur 
grunden för framgång i skolan. Biblioteken i Botkyrka påbörjade 
2018 ett pilotprojekt, Bokstart, som innebär att bibliotekarier gör 
hembesök hos nyblivna föräldrar i Norsborg och Storvreten för 
att främja högläsning och prata om barns språkutveckling. 

Förskolan fyller en viktig funktion i barnens tidiga språk
utveckling och kan kompensera för socioekonomiska skillnader i 
barnens uppväxt. Under 2018 har grundskolorna arbetat med att 
mäta läskunskaperna i årskurs 1. Mätningen visar att resultaten 
förbättrats i 65 procent av skolorna efter språkutvecklande 
insatser. Totalt 29 procent av skolorna har dock fortfarande låga 
eller mycket låga resultat.

Samverkan med fyra näraliggande kommuner inleddes under 
året för att förbättra kunskapsresultaten för de Botkyrkabor som 
läser svenska som andraspråk i den kommunala vuxen
utbildningen. Syftet är att kommunerna ska ha ett långsiktigt 
samarbete med olika utbildningssamordnare. Detta arbete 
behöver utvecklas de kommande åren.

För de något äldre ungdomarna i Botkyrka finns läxhjälp på 
fritidsgårdar och olika mötesplatser för unga vuxna. Men det 
behövs även långsiktiga och stabila förutsättningar att erbjuda 
alla vuxna Botkyrkabor möjlighet att höja sin utbildningsnivå. 

Positiva iakttagelser

• Läskunskaperna i årskurs 1 har förbättrats  
på många grundskolor.

Målsatt mått:   
Andelen % vuxna Botkyrkabor som har högst  förgymnasial 
utbildning minskar. (20 – 64 år) 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

20,8 20,5 20,1 -

Källa: Statistiska centralbyrån
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Målsatt mått:   
Den genomsnittliga utbildningsnivån ökar i alla stadsdelar. 
(andel % med eftergymnasial utbildning, 20 - 64 år)

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

32 32,4 32,9 -

Källa: Statistiska centralbyrån

0

20

40

60

Alb
y

Fit
tja

Hall
un

da
/N

ors
bo

rg

Tu
llin

ge

Tu
mba/

Sto
rvr

et
en

Vå
rst

a/G
röd

ing
e

Bot
ky

rka
 ko

mmun

2017

Kvinnor Män

Procent



U P P F Ö L J N I N G  A V  K O M M U N F U L L M Ä K T I G E S  M Å L

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S EF Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E 17

Målområde 3: Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Ett positivt konjunkturläge gör att fler personer får arbete, och 
kommunens insatser har i hög utsträckning bidragit till att 
Botkyrkabor som tidigare varit långt från arbetsmarknaden har 
kommit ut i arbete. 

Över 400 Botkyrkabor har kommit i arbete varav 200 personer 
har fått en anställning inom ramen för statens satsning på 
extratjänster. En positiv utveckling är att det medfört minskade 
kostnader för försörjningsstöd. 

Det nystartade kommunala bolaget Tillväxt Botkyrka har bidragit 
till att 30 personer kom i arbete mellan maj och december. 
Bolaget erbjuder affärsutveckling och rekryteringsstöd till 
företag i Botkyrka och vill på så vis bidra till att 1 000 jobb 
skapas i Botkyrka på 5 år. 

Det är extra viktigt att stärka ungdomars möjlighet att komma ut 
på arbetsmarknaden. Inom ramen för kommunens ungdomsga
ranti har över 300 unga mellan 16 och 24 år börjat studera eller 
fått ett arbete. Det är en förbättring jämfört med förra året. 
Under året har dessutom cirka 1 300 ungdomar fått en ferieprak
tik och därmed kanske en första rad i sina cv:n!

Det är viktigt att arbetssökande och företag möts och hittar 
varandra. Därför har kommunen ordnat två stora och flera 
mindre rekryteringsträffar under året. Träffarna har besökts av 
fler än 900 arbetssökande som har fått möta cirka 70 olika 
arbetsgivare.

Arbetslösheten i Botkyrka är högre än genomsnittet i Stock
holms län. Vi följer visserligen utvecklingen i länet men på en 
högre nivå. Färre kvinnor än män har ett arbete. Här är skillna
den större i Botkyrka än i länet. Däremot har kommunen lägre 
arbetslöshet än genomsnittet i länet bland unga utrikesfödda i 
åldersgruppen 18–24 år, vilket är positivt. Arbetslösheten 
sjunker dessutom i kommunens norra stadsdelar, även om den 
fortfarande är hög jämfört med de södra stadsdelarna, där 
arbetslösheten är lägre än genomsnittet i länet. 

Medianinkomsten i kommunen skiljer sig mellan stadsdelar och 
mellan kvinnor och män. Högst medianinkomst har män i 
Tullinge och lägst medianinkomst har kvinnor i Fittja.

Positiva iakttagelser

• Fler personer, i synnerhet fler ungdomar, har ett  
arbete eller studerar. Detta beror inte minst på ett  
gott  samarbete med det lokala näringslivet och  
Arbetsförmedlingen. 

• Ungdomsarbetslösheten för utrikesfödda är lägre  
i Botkyrka än i länet.

• Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har minskat  
till följd av ett nära samarbete mellan kommunens 
förvaltningar och Arbetsförmedlingen.

Utvecklingsmål 3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget 
arbete eller företagande Måluppfyllelsen är godtagbar ●

Foto: B
otkyrka kom

m
un
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Målsatt mått:   
Botkyrkabornas medianinkomst för de som förvärvsarbetar 
ökar. (20 - 64 år). Årsbelopp i tusentals kronor.

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

259,3 268,3 279,2 -

Källa: Statistiska centralbyrån
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkaungdomar som har jobb eller studerar på 
eftergymnasial utbildning ska vara på samma nivå som länet. 
(20–24 år)

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

74,23 75,59 - -

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.  

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2018 Utfall 2018

Andel % förvärvsarbetande skydds-
behövande och anhöriga (flyktingar) 
20-64 år, vistelsetid 10+ år.

 
70,5

 
71,9

 
71,5

 
-

 
-

Andel % förvärvsarbetande skydds-
behövande och anhöriga (flyktingar) 
20-64 år, vistelsetid 4–6 år.

 
49,8

 
54,0

 
54,6

 
-

 
-

Källa: Kolada

Foto: Tobias Fischer
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Utvecklingsmål 3:2 Botkyrka präglas av entreprenörskap, 
växande företag och ett rikt näringsliv Måluppfyllelsen är godtagbar ●

Många företagare etablerar sig i Stockholmsområdet. Botkyrka 
är en del av den växande huvudstadsregionen och företags
etableringarna i kommunen ökar, men våra mål uppnås inte. Vi 
ser dock ett växande intresse från företag att expandera och 
etablera sig i Botkyrka. 

Under 2018 startade 549 nya företag i kommunen. Totalt fanns 
drygt 5 700 företag i kommunen, vilket är en nettoökning under 
året med 100 företag. 

Vi försöker ständigt förbättra förutsättningarna för näringslivet 
genom att erbjuda service, nätverk, affärsmöjligheter, kurser och 
näringslivsforum där företag kan träffa ledande politiker, 
tjänstepersoner och olika aktörer.

Vi har även spridit information om möjligheten för gymnasie
elever att arbeta utifrån konceptet Ung företagsamhet (UF). På så 
sätt bidrar kommunen till en återväxt av företagsamheten i 
Botkyrka. UF har gett fler Botkyrkaelever möjlighet att starta 
företag. 

Samarbetet kring samverkansmodellen idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) har stärkts under året, och antalet överens
kommelser har ökat. En dialogkonferens genomfördes under 
hösten, där ett trettiotal organisationer deltog. 

Botkyrka ligger på en bra nivå jämfört med övriga kommuner i 
länet utifrån Sveriges Kommuners och Landstings (SKL:s) 
mätning 2017 av kommunernas myndighetsutövning och service 
för företagare. Under året fick vi dessutom utmärkelsen Årets 
tillväxtkommun i Stockholms län av kreditupplysningsföretaget 
Syna. Däremot tappar Botkyrka i Svenskt Näringslivs rankning 
när det gäller företagsklimat. 

Sammantaget måste kommunen arbeta mer systematiskt för att 
bland annat förbättra servicen till företagen och planera 
långsiktigt för en väl fungerande infrastruktur.

Positiva iakttagelser

• Fler företag startas i kommunen. 

• Fler idéburna organisationer ansluter sig till den 
kommungemensamma överenskommelsen och fler 
idéburna offentliga partnerskap har tecknats. 

• Kommunen blev utnämnd till årets tillväxtkommun i 
Stockholms län av kreditupplysningsföretaget Syna. 

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

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

72,6 74,2 74,2 -

Källa: Statistiska centralbyrån
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Målsatt mått:   
Antalet aktiva företag i Botkyrka ökar minst i samma takt 
som befolkningen (ökning i %).

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

1,8 0,9 0,3 0,5

Källa: Upplysningscentralen

Målsatt mått:   
Antalet arbetstillfällen/invånare (ålder 20 - 64 år) ökar i 
Botkyrka. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

0,47 0,47 0,47 -

Källa: Statistiska centralbyrån

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

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 5 7 18

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

De Botkyrkabor som behöver använda kommunens tjänster ska 
vara nöjda med våra insatser. Det är viktigt för att våra invånare 
ska känna sig trygga och leva självständiga liv. Enligt Social
styrelsens årliga brukarundersökning 2018 uppger 76 procent av 
de Botkyrkabor som bor i särskilt boende inom äldreomsorgen 
respektive 78 procent av de Botkyrkabor som har hemtjänst att 
de är nöjda eller ganska nöjda med kommunens stöd och insatser. 

Nöjdheten med både stöd och delaktighet är högre än föregående 
år. Samtidigt visar brukarundersökningen att nivån på Botkyrka
bornas nöjdhet är lägre än genomsnittet för länet och riket. 

Kommunen har nu inlett ett omfattande värdegrundsarbete för 
att förbättra brukarnas nöjdhet med vård och omsorgsverksam
heten. Samtliga medledare inom vård och omsorgsförvaltningen 
är delaktiga och fokus ligger på bemötande, självbestämmande, 
delaktighet och trygghet. 

Ett sätt att få kommunens brukare att känna sig mer nöjda och 
delaktiga är att de får vara med i arbetet med att ta fram en 
individuell genomförandeplan och kan påverka det stöd de får. I 
dag kan vi se att andelen genomförandeplaner är för låg, vilket 
gör att det är ett viktigt utvecklingsområde 2019.

Allt för många är fortfarande hemlösa i Botkyrka. Det drabbar 
självklart de bostadslösa Botkyrkaborna värst, men det är också 
en utmaning för socialförvaltningen, kommunen och samhället 
som helhet. Under året har 288 hushåll varit i kontakt med 
kommunens socialförvaltning för att de var akut hemlösa. I 
hushållen var det 327 vuxna och 240 barn. En stor del av den 
akuta hemlösheten beror på ett strukturellt bostadsproblem, 
(såsom brist på bostäder, höga hyresnivåer och höga krav för att 
bli godkänd som hyresgäst) och som behöver hanteras på flera 
nivåer i samhället. 

Väntetiderna för att träffa kommunens budget och skuldrådgiv
ning har ökat under året. Här har vi påbörjat ett arbete för att 
minska väntetiderna.

Det är viktigt att samtliga Botkyrkabor har tillgång till kommu
nens offentliga utrymmen. Därför har ett stort antal verksamhe
ter, busshållplatser och övergångsställen tillgänglighetsanpas
sats. Vi har också inventerat och åtgärdat brister i 
tillgängligheten. 

Kommunens brukarundersökning visar att invånarna är nöjda 
när det gäller att få kontakt med myndighetspersoner inom 
socialtjänst samt vård och omsorg. Vi har ökat tillgängligheten 
och underlättat för invånarna att kontakta oss genom att flera 
tjänster har digitaliserats. Inom flera områden kan man nu göra 
sin ansökan elektroniskt. 

Enskilda som behöver socialtjänstens stöd ska få stöd av god 
kvalitet. Vi har därför arbetat med att samordna olika insatser, 
både inom kommunen och med exempelvis Arbetsförmedlingen 
och psykiatrin. Arbetet har gett gott resultat.

Positiva iakttagelser

• Invånarna kan använda fler digitala tjänster. 

• Samverkan har ökat både inom kommunen och med 
externa parter. 

• Det sker ett värdegrundsarbete för att öka nöjdheten 
med kommunens stöd och insatser.

Utvecklingsmål 4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, 
meningsfulla och självständiga liv Måluppfyllelsen är godtagbar ●

Målsatt mått:   
Andelen % brukare som är nöjda med hemtjänsten ökar.  

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Totalt 70 75 75 78

Kvinnor 73 77 75 79

Män 69 75 75 77

Källa: Socialstyrelsen

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

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- - 20 52

Källa: Tekniska förvaltningen

*Ny formulering på grund av ändrad mätmetod

Målsatt mått:   
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört 
med föregående år. *

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 782 551 567

Källa: Procapita

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

Under 2018 har många nya idrottsanläggningar tillkommit och 
flera äldre anläggningar har rustats upp. Det gör att Botkyrka
borna har fått bättre möjligheter att mötas och utöva spontan 
eller organiserad idrott. 

Men samtidigt visar kommunens medborgarundersökning 2018 
att andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till 
motion och fysiska aktiviteter har minskat, jämfört med 
föregående år. En förklaring kan vara att det ibland dröjer något 
år innan resultatet av våra satsningar blir synligt för Botkyrka
borna. 

Flickors andel av idrottsföreningarnas totala antal deltagartillfäl
len ligger på samma nivå som 2017, men arbetet för att öka 
antalet tjejer som idrottar fortsatte 2018, inte minst genom att vi 
satsade på anläggningar för gymnastik och ridsport. Möjligheten 
för tjejer att delta kommer att öka när anläggningarna tas i bruk.

Vi har breddat och utökat idrottsutbudet för barn och unga i 
stadsdelar med ett mindre utbyggt föreningsliv. Exempel på nya 
verksamheter är tennis, skridskoskola och judo i Hallunda/
Norsborg. Utbudet av aktiviteter inom den organiserade 
spontanidrotten har också ökat under året. Botkyrkabor i olika 
åldrar kan nu utöva en mängd aktiviteter när de vill och känner 
för det – spela fotboll, dansa, träna på utegym med instruktör, 
utöva parkour och mycket mera.

Tillgängligheten till biblioteken har förbättrats under året och 
biblioteken når allt fler invånare, bland annat genom bidrag från 
Kulturrådet. 

Många kulturaktörer, såväl privatpersoner som föreningar, har 
fått kommunalt stöd för att möjliggöra sina projekt och kreativa 
idéer. Under 2018 har 50 projektidéer beviljats medel genom 
kommunens kreativa stöd Kreativa Fonden, Drömdeg och 
Evenemangsbidrag, vilket är fler än tidigare år.

Medborgarundersökningen 2018 visar ingen större förändring 
när det gäller Botkyrkabornas uppfattning om att Botkyrka är en 
plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ. De 
senaste åren har vi satsat på att marknadsföra de kreativa stöden, 
vilken framöver förhoppningsvis ökar nöjdheten även på detta 
område.

Antalet deltagandet i kulturskolan ökade 2018 i flera kommunde
lar som tidigare haft ett lågt deltagande i denna verksamhet. 
Ökningen sker framför allt i den öppna verksamheten som 
bedrivs i anslutning till skolan.

Sommarens aktiviteter lockade många barn och barnfamiljer 
från olika delar av kommunen. Bland annat har vi ordnat 
sommarlovsaktiviteter i samarbete med föreningslivet samt Vi är 
Botkyrkafestivalen som hade publikrekord i år. Båda dessa 
händelser har bidragit till en mer meningsfull fritid för barn och 
unga i Botkyrka. Även unga med funktionsnedsättning har tagit 
del av sommaraktiviteter. Bland annat hade sommarlägret i Fittja 
ett rekordstort deltagande.

Under året har dessutom fler barn i Botkyrka fått tillgång till 
öppen fritidsverksamhet i och med den nya fritidsklubben Falken 
i Kassmyra/Broängen.

Hur människor skattar sin hälsa varierar stort mellan stadsdelar
na. Tullinge och Vårsta/Grödinge ligger i topp. Där skattar 78 
procent respektive 77 procent sin hälsa som god. I Fittja är 
andelen däremot bara 61 procent. Skillnaderna i självskattad 
hälsa mellan stadsdelarna har dock minskat, och det finns inte 
heller några stora skillnader mellan män och kvinnors upplevda 
hälsa.

Vi vill att fler ska må bra genom idrott. Därför tar vi hänsyn inte 
minst till äldres behov när vi bygger och planerar olika anlägg
ningar. Som exempel kan nämnas projektet för att öka tillgäng
ligheten till motions och skidspårsystemet. Vi färdigställer 
också ytor vid Brunna IP som ska locka till fysisk aktivitet i 
form av till exempel tennis, utegym och skridskoåkning.

För att öka äldres välmående erbjuder vi även olika kulturevene
mang och organiserade aktiviteter. Seniorveckan var ett 
uppskattat evenemang under året, där antalet deltagande ökade 
jämfört med tidigare år. 

Positiva iakttagelser

• 85 procent av Botkyrkas barn och unga instämmer  
i att de har goda möjligheter till en aktiv fritid. Både 
flickor och pojkar anser att de har goda möjligheter  
till en aktiv fritid. (Frågan ställs i elevenkäten till elever  
i årskurs 4–9.)

• Fler deltar i kulturskolans verksamhet från kommundelar 
som tidigare haft ett lågt deltagande, till exempel Alby 
och Fittja.

• Statliga satsningar på kultur och fritid har kommit 
Botkyrkaborna till del. Till exempel har biblioteken  
och kulturskolan fått medel från Kulturrådet och 
Riksidrottsförbundet har beviljat totalt 3,5 miljoner  
kronor för Botkyrka cricketcenter och Broängens 
gymnastikhall.

Utvecklingsmål 5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande 
deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, 
en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv

Måluppfyllelsen är godtagbar ●
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som är nöjda med de öppna 
mötesplatserna i kommunen  (såsom bibliotek, förening-
slokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar .  

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- - 61 59

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

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 34 33 31

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta 
del av kulturaktiviteter ökar.   

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- - 51 51

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som är nöjda med  
möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar.    

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 73 76 67

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som upplever en god  
självskattad hälsa jämfört med föregående år ökar i alla 
stadsdelar, främst i de med sämst upplevd hälsa.    

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

71 72 70 70

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Flickors andel % av idrottsföreningarnas totala  
deltagartillfällen ökar till 40 % år 2020.    

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 36 37 37

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen

Foto: Botkyrka kommun
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Målområde 6: Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna  

Botkyrkabor har under året medverkat i kommunens planering 
genom samråd men även i tidiga skeden av nya park och 
lekplatsprojekt. Genom ett nytt visualiseringsverktyg – City 
planner, som erbjuder att man kan se kommande exploateringar 
genom 3Dvisualisering – har intresserade Botkyrkabor fått 
ytterligare en möjlighet att få inblick i och kunskap om planerna 
för kommunens utbyggnad.

Enligt medborgarundersökningen 2018 upplever 61 procent av 
Botkyrkaborna att det är tryggt att bo och leva i sin kommundel. 
Det är en kraftig ökning jämfört med förra året, men sett över de 
senaste åren är utvecklingen varken positiv eller negativ. 
Däremot blir frågan om trygghet allt viktigare för många, och vi 
kan se att skillnaden mellan stadsdelarna är stor. Endast 28 
procent av männen i Fittja instämde i att det är tryggt att bo och 
leva i sin kommundel. Mest trygga var männen och kvinnorna i 
Vårsta/Grödinge, där 86 respektive 88 procent instämde i 
påståendet.

Även andelen Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att 
flytta till sitt bostadsområde ökade jämfört med föregående år. 
Men sett över de senaste åren är utvecklingen varken positiv eller 
negativ, och även här varierar det stort mellan stadsdelarna.  

I Fittja instämmer 30 procent av männen och 32 procent av 
kvinnorna i påståendet, medan 78 procent av männen och 85 
procent av kvinnorna i Tullinge instämmer i påståendet. 

Vår slutsats är att satsningar för ökad trygghet, varierade 
boendeformer som möjliggör ökat kvarboende samt bättre 
boendemiljöer bidrar långsiktigt till ökad måluppfyllelse, men 
det behövs mer riktade insatser.

Under året har kommunen genomfört ett antal aktiviteter och 
åtgärder för att öka invånarnas trivsel och trygghet. Bland annat 
har vi rustat upp rekreationsområden och lekplatser, beskurit 
buskar och träd, tillgänglighetsanpassat busshållplatser och 
övergångsställen samt förbättrat belysning och skyltning i 
kommunens parker, motionsspår och idrottsplatser. Dessutom 
har nytt slitlager lagts på och håligheter (så kallade potthål) 
lagats på kommunens vägar.

Ett annat viktigt exempel för att öka tryggheten är Effektiv 
samordning för trygghet, vilket är en samverkansmetod för det 
förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Arbetet bedrivs 
mellan kommunen, den lokala polisen och AB Botkyrkabyggen. 

Utvecklingsmål 6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig 
natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna Måluppfyllelsen är godtagbar ●

Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som upplever att det är tryggt att bo 
och leva i sin kommundel ökar.    

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

57 61 51 61

Källa: Medborgarundersökningen
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Målsatt mått:   
Andelen % Botkyrkabor som kan rekommendera en vän att 
flytta till sitt bostadsområde ökar.   

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

64 61 54 58

Källa: Medborgarundersökningen
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Utvecklingsmål 6:2 Fler och mer varierade bostäder för ökad 
jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar Måluppfyllelsen är godtagbar ●

Kommunens samhällsplanering är både aktuell och långsiktig. 
Botkyrkas stadsdelar ser olika ut och har olika drivkrafter för sin 
utveckling. Därför behöver vi styra, påverka och stödja utveck
lingen i respektive stadsdel på olika sätt. Det gör vi bland annat 
genom utvecklingsprogram för varje stadsdel. 

Kommunen antog ett utvecklingsprogram för Hallunda/
Norsborg 2018. Under 2019 ska vi uppdatera Albys utvecklings
program och påbörja arbetet med att ta fram ett nytt utvecklings
program för Tumba och Grödinge.

Under 2018 har kommunen antagit detaljplaner med ny bostads
bebyggelse för sammantaget 979 bostäder. De planerade 
bostäderna ligger bland annat i Riksten och Tumba skog. 
Dessutom har vi antagit en detaljplan för ett äldreboende i 
Vårsta. Detaljplanen för Tumba skog med 550 bostäder är dock 
överklagad. 

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse 
och blandade funktioner. Därför behöver nybyggda bostäder 
tillföra det som inte redan finns. Det går dock inte att reglera 
upplåtelseform (andelen hyresrätter respektive bostadsrätter) i en 
detaljplan, så en förutsättning för blandade upplåtelseformer är 
att den som bygger bostäderna är positiv till den inriktning 
kommunen vill se. Därför är det viktigt att både kommunen och 
byggaktörerna ser vinsterna av att variera bostadsbebyggelsen. 

Andel minst förekommande upplåtelseform visar en positiv 
utveckling med ett utfall på 10 procent för 2016 och 38 procent 
för 2017. Värden för 2018 kommer i maj 2019.

Positiva iakttagelser

• Intresset för att etablera sig i Botkyrka ökar.

• Planberedskapen för nya bostäder god.

Målsatt mått:   
Från 2016 till utgången av 2020 ska antalet färdigställda nya 
bostäder vara minst 4 000, ackumulerat. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 516 1 151 1 544*

Källa: Statistiska centralbyrån

* Preliminär uppgift

Målsatt mått:   
Andelen % av den minst förekommande  
upplåtelseformen ska öka i varje stadsdel. *

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 10 38 -

Källa: Statistiska centralbyrån

* Måttet visar andelen av nyproduktion som är den minst förekommande per 
stadsdel.

Foto: Tobias Fischer
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Målsatt mått:   
Personalomsättning (antal nyanställda under året i procent av 
antalet anställda) minskar.  

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 17 19 14

Källa: Qlik

Målsatt mått:   
Personalomsättning (antal avslutade under året i procent av 
antalet anställda) minskar.

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 14 17 13

Källa: Qlik

Målsatt mått:   
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar procent 
kvinnor/män. 

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 91/95 92/96 92/96

Källa: Qlik

Målsatt mått:   
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart 
medarbetarengagemang ökar.

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 80 79 79

Källa: Medarbetarundersökningen

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig en kommunal verksamhet 
som är effektiv och som alltid har invånarnas bästa i fokus. Men 
för att lyckas med det behöver vi knyta till oss och behålla 
kompetent personal. Under 2018 har vi därför utvecklat våra 
arbetsmetoder, bland annat genom att stärka vårt arbetsgivarva
rumärke och anpassa vårt budskap till olika målgrupper. 
Dessutom har vi utvecklat våra metoder för att mäta och fånga 
upp hur medledarna mår. 

Varje år får samtliga medledare svara på frågor om hur de 
upplever sitt arbete. Här använder vi oss av Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL:s) modell och enkät om hållbart medarbe-
tarengagemang (HME). 

HME består av tre delområden – motivation, ledarskap och 
styrning – och Botkyrkas resultat 2018 är 79 procents nöjdhet, 
vilket är samma resultat som föregående år. Det framgår av 
HME att våra medledare ser fram emot att gå till arbetet och 
dessutom har ett stort engagemang för sitt arbete. Men det finns 
också utmaningar som vi fortsatt måste arbeta med, bland annat 
anser en del att det behövs tydligare styrning inom samtliga 
förvaltningar. 

Resultatet för HME skiljer sig åt mellan förvaltningarna, där 
vård och omsorgsförvaltningen stod för den största ökningen 
– från 79 procent till 81 procent. Respektive förvaltning arbetar 
löpande med sina resultat och uppdaterar sina handlingsplaner 
vid behov. 

Personalomsättningen vid såväl nyanställningar som avslutade 
anställningar är i nivå med våra mål. Den åldersgrupp som har 
den högsta personalomsättningen är medledarna upp till 29 år. I 
den gruppen påbörjade 33 procent en tjänst i kommunen medan 
22 procent avslutade sin tjänst. I denna grupp minskade även 
frisknärvaron med 0,5 procentenheter och det hållbara med
arbetarengagemanget med 2 procentenheter. Vi behöver därför 
se över vad vi behöver göra för att attrahera och behålla den 
yngre generationen mer än i dag. 

Under året har vi tittat på möjligheterna att inrätta en central 
rekryteringsgrupp. Arbetet med att definiera hur gruppen ska 
arbeta fortsätter 2019, och planen är att gruppen startar sitt 
arbete i september. 

Frisknärvaron ligger i nivå med våra mål, och under året har 
kommunen inlett ett treårigt pilotprojekt, Arbetsmiljö och hälsa i 
fokus, där insatserna är uppdelade på tre områden:

• hälsosupport

• chefsstöd

• externt förändringsledningsstöd.  

Syftet är att minska sjukfrånvaron genom förebyggande insatser 
för medarbetare och på arbetsplatser.

Målområde 7: Effektiv organisation  

Utvecklingsmål 7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, 
utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid 
för verksamhetens behov

Måluppfyllelsen är godtagbar ●
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Det är viktigt att kommunens lokaler används så effektivt som 
möjligt. Därför har vi inlett ett arbete med att se över vilka ytor 
som inte används i dag, vilka som kan minskas och vilka lokaler 
som kan användas av fler verksamheter än i dag. Vi har också 
inrättat en så kallad lokalbank, för att göra det lättare för våra 
verksamheter att säga upp hela eller delar av de lokaler som inte 
behövs. 

Kommunen har även infört en ny internhyresmodell, där 
samtliga kostnader som har med lokalerna att göra ingår, alltså 

Utvecklingsmål 7:2 Botkyrka kommun har en god  
lokalhushållning Måluppfyllelsen går inte att bedöma

fler än själva hyran. Tanken är att verksamheterna ska ägna 
mindre tid till att kontrollera fakturor och får mer tid över till 
verksamhet genom att samtliga kostnader ingår redan från 
början. 

Det är ännu för tidigt att se några effekter av förändringarna, och 
arbetet med både internhyresmodellen och lokalbanken fortsätter 
2019. Vi saknar dock bra mått för att följa utvecklingen, och 
därför kommer vi att ta fram målsatta mått för lokalhushållning
en för att bättre kunna följa området framöver.

Allt fler reser allt mer, och resandet måste överlag bli mer 
hållbart och klimatsmart. Resorna med inrikesflyg behöver 
minska, tågresorna öka och möjligheterna med digitala möten 
användas i högre utsträckning. Kommunens resvaneundersök
ning visar att våra anställda reser allt mer med bil – både i 
tjänsten och till och från arbetet – samtidigt som resandet med 
kollektivtrafiken minskar, liksom andelen som går eller cyklar. 

Byggnader, främst i själva byggfasen, är generellt sett en av de 
stora utsläppskällorna av koldioxid. Men med rätt byggmaterial 
kan utsläppen minska med mer än 50 procent. Här är det viktigt 
att ställa relevanta krav vid upphandling och få kunskap om 
vilka byggmaterial som genererar minst klimatutsläpp. Därför 
har kommunen under året deltagit i ett utvecklingsprojekt där 
syftet har varit att utveckla ett verktyg för att göra så kallade 
livscykelanalyser (LCA), vilket är ett viktigt verktyg för att 
bedöma miljöpåverkan. 

En annan stor utsläppskälla av koldioxid är matproduktionen, 
och andelen kött som serveras påverkar klimatet i hög grad. 
Trenden hos både privatkonsumenter och offentlig sektor är att 
mängden kött per person minskar. Samma trend saknas dock i 
våra verksamheter; mängden kött som serveras har legat på 
ungefär samma nivå de senaste åren. Därför behöver vi ta reda 
på vilka hinder som finns för att minska köttkonsumtionen i 
kommunens verksamheter.

Utvecklingsmål 7:3 Den kommunala organisationen  
är klimatneutral Måluppfyllelsen är godtagbar ●

Upphandlingar är ytterligare ett bra sätt att minska kommunens 
klimatpåverkan. Vid upphandling av till exempel städmaterial 
och engångsmaterial försöker vi fasa ut användningen av fossil 
plast. Vi undersöker även förutsättningarna att minska klimatbe
lastningen genom att ställa krav på mer cirkulära produkter, det 
vill säga produkter som är baserade på förnyelsebara och 
recirkulerade material. 

Utsläpp i samband med transporter är ofrånkomliga. Men för att 
minska antalet transporter och transporternas klimatpåverkan 
fortsätter Södertörnsamarbetet med samordnade varutransporter. 
Genom detta har vi minskat Botkyrkas mängd koldioxid i gram 
per kilo transporterat gods tack vare att allt fler leverantörer 
ingår i samordningen och att fler kilo gods körs via den samord
nade varudistributionen. 

Minskningen av koldioxidutsläpp beror även på att fordonen i 
större grad drivs med biobaserad förnybar diesel och biogas. Fler 
leverantörer behöver dock kopplas på för att bidra till klimatmå
len på nationell, regional och lokal nivå. 

Kommunens samarbete med E.ON har möjliggjort att det nu 
finns en biogaspump vid Tunarondellen. Biogasen är gjord av 
lokala matrester och biologiska restprodukter och produceras av 
de kommunala bolagen SRV återvinning och SYVAB. Möjlighe
ten att tanka biogas i både norra och centrala Botkyrka kommer 
underlätta för kommunens anställda att tanka fossilbränslefritt.

Målsatt mått:   
Den kommunala organisationens klimatavtryck vid inköp 
minskar (co2/kg) i relation till transporterad godsmängd och 
transportuppdrag.

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

- 2,51 gram/kg 3,21 gram/kg 2,27 gram/kg

Källa: Upphandlingsenheten
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Foto: Botkyrka kommun

ekonomisk

analys

Ekonomiskt överskott även 2018
För 23:e året i rad redovisar Botkyrka kommun ett positivt ekonomiskt resultat. 
Resultatet 2018 är 52,7 miljoner kronor, och det beror till största del på högre 
skatteintäkter och ett överskott inom kommunens finansförvaltning. Men 
kommunens intäkter kommer inte att öka i all framtid och därför måste vi ha en god 
beredskap för ett tuffare ekonomiskt läge i Botkyrka.

Omvärlden

Konjunktur och ekonomiska förutsättningar

Den ekonomiska utvecklingen i världen är stark och har stärkts 
de senaste åren. Under 2018 växte bruttonationalprodukten (bnp) 
totalt i världen med 3,9 procent enligt Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Det är den 
starkaste tillväxten i ekonomin sedan 2011. Tillväxten beror 
bland annat på ökad industriproduktion, ökade investeringar och 
ökad global handel, vilket i sin tur påverkar sysselsättningen. 
Arbetslösheten ligger nu på nivåer under de som gällde före 
finanskrisen 2008 i de flesta länder. Internationellt finns dock en 
oro över inflationen och de låga räntorna. 

Konjunkturen i Sverige är för närvarande stark. Bnp ökade med 
23 procent 2018 och bedömningen för 2019 är ungefär densam
ma. Antalet arbetade timmar ökade kraftigt 2018, vilket beror på 
att många människor får ett arbete och både privat och offentlig 
sektor har svårt att rekrytera personal. Men det finns tecken på 
att konjunkturen är på väg att dämpas.

De snabbt ökande intäkterna från bland annat skatter, statsbidrag 
och reavinster gör att det ekonomiska resultatet har varit starkt i 
kommunerna under ett antal år. Det sammantagna resultatet för 
Sveriges kommuner har legat på 3 procent av skatter och statsbidrag 
de senaste tio åren, även om skillnaderna mellan kommunerna är 
stora. Några mellanstora kommuner i landet, främst förortskommu
ner, har sänkt skatten medan flera mindre kommuner har höjt den. 

Botkyrka har haft ett positivt ekonomiskt resultat 23 år i rad, 
men marginalerna har minskat de senaste åren. Efter flera år 
med ett resultat som var bättre än genomsnittet för Sveriges 
kommuner har resultatet varit lägre än kommungenomsnittet 
sedan 2014, räknat i kronor per invånare. Botkyrka kommun har 
ett resultat på 0,9 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Även 2019 beräknas resultatet bli relativt lågt, kopplat till 
balanskravet.

Skatteunderlaget beräknas växa med cirka 3 procent de 
kommande åren men faller sedan tillbaka. Trots högkonjunktur 
och ökande statsbidrag får alltså vi räkna med en svårare 
ekonomisk situation de kommande åren.

Framtidens välfärdsutmaningar

Samhällsekonomiska bedömare på till exempel Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och banker tror att konjunkturen nu är på väg 
att vika, men det är svårt att bedöma hur snabbt nedgången kommer 
att ske. Det kan handla om att konjunkturen blir mer normaliserad 
eller att det blir en snabbare nedgång. Efter 2018 förväntas ökningen 
av sysselsättningen att plana ut, och åren 2019–2022 kommer att 
innebära en väsentligt långsammare ökning av skatteintäkterna. 
Samtidigt får vi räkna med att kostnaderna, inklusive räntor, 
kommer att stiga när resursanvändningen i ekonomin ökar.
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Diagram 1. Befolkningsökning 2009–2018 i Botkyrka
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Ekonomiskt resultat

Ett överskott på 52,7 miljoner 

Årets resultat uppgår till 52,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 
0,9 procent av skatteinkomsterna, inklusive det kommunala 
utjämningsbidraget från staten. Eftersom årets budgeterade 
resultat uppgick till 10,8 miljoner kronor innebär årets resultat 
en förbättring med 63,5 miljoner kronor i förhållande till budget. 

Framför allt två faktorer har medverkat till det positiva resultatet 
– något bättre skatteintäkter samt ett överskott på finansnettot på 
grund av fortsatt låga räntor. 

Jämförelsestörande poster

Nettointäkterna från jämförelsestörande poster har påverkat 
årets resultat positivt med 57,6 miljoner kronor; motsvarande 
positiva resultatpåverkan 2017 var 166 miljoner kronor. Årets 
resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 4,9 
miljoner kronor; motsvarande resultat 2017 var 95 miljoner 
kronor. De större jämförelsestörande posterna under året är:

• nettointäkter från exploateringsverksamhet (33,3 miljoner 
kronor)

• reavinst vid försäljning av fastigheten Samariten (7,2 
miljoner kronor)

• avkastning från pensionsavsättningar (11,1 miljoner kronor).

• nedskrivningar i huvudsak av rivna fastigheter (5 miljoner 
kronor).

Exploateringsnettot för 2018 var 33,3 miljoner kronor. Exploatering
arna understeg budget med 18,2 miljoner kronor. Utfallet beror i 
huvudsak på minskade intäkter för försäljning av tomträtter. 

Reavinsten för fastighet gäller försäljningen av fastigheten 
Samariten, där bland annat Tumba vård och omsorgsboende 
finns inrymt. Den totala reavinsten vid fastighetsförsäljningen 
var 182,6 miljoner kronor. Av detta gällde 68,2 miljoner kronor 
2017, resterande 114,4 miljoner kronor fördelas över 16 år med 
7,2 miljoner kronor per år.

Nämndernas ekonomiska resultat stämmer väl överens med de 
prognoser de lämnat under året. Nämndernas nettokostnader, 
exklusive exploatering, understeg budget med 8 miljoner kronor. 
Årets resultat är något bättre än 2017 års negativa resultat på 38 
miljoner kronor. 

Sveriges befolkning kommer att öka de kommande åren, så även 
befolkningen i Botkyrka. Välfärden står därför inför stora 
utmaningar när det gäller behovet av 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, samhällsbyggnadstek
nisk personal och socialsekreterare. Totalt sett kommer utma
ningen i att rekrytera personal att växa.

För planeringsperioden beräknas resultatet bli relativt lågt i 
Botkyrka, beräknat enligt balanskravet. En effekt av det är att 
intäkterna inte räcker till allt det vi behöver investera i. En annan 
effekt är att våra reserver töms om de ekonomiska förutsättning
arna försämras. Då krävs snabbare effektiviseringar och sänkta 
kostnader. 

I Mål och budget för 2019 uppgår det budgeterade balanskravsre
sultatet till 0,6 procent av skatteintäkterna och de generella 
stadsbidragen, vilket motsvarar cirka 30 miljoner kronor. 
Kommunens finansiella mål kopplat till balanskravet är 2,0 
procent. Det är en nivå som vi ska sträva mot. Även om årets 
resultat är positivt är marginalerna inför framtida utmaningar 
små och årliga effektiviseringar behöver fortsätta även komman
de planeringsperioder.

Befolkningsutveckling

År 2018 ökade Sveriges befolkning med cirka 110 000 personer, 
vilket är en långsammare ökningstakt än 2017. Ökningen 
motsvarar cirka 1,0 procent och är marginellt lägre än 2017. 
Befolkningsökningen i riket beror till den största delen på ett 
positivt invandringsnetto. 

I Stockholms län ökade befolkningen med cirka 36 000 under 
2018, vilket motsvarar cirka 1,5 procent. I Sverige ökade totalt 19 
av 21 län, och 213 av 290 kommuner, sin befolkning 2018 
jämfört med 2017.

Befolkningen i Botkyrka ökade med 1 181 personer 2018, vilket 
motsvarar cirka 1,2 procent. Det är i nivå med året innan.

Botkyrkas befolkningsökning beror till ungefär lika stora delar 
på att fler barn föds i kommunen och att fler flyttar in till 
kommunen (så kallat flyttnetto). Att flyttnettot totalt sett är 
positivt beror på inflyttning från utlandet.
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Skatteintäkterna, inklusive skatteutjämningsbidrag, översteg 
budget med 6 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på att det 
generella statsbidraget var något högre. 

Finansnettot har ett positivt resultat med 24,7 miljoner kronor, 
vilket till största delen beror på avkastning på placerade medel 
för framtida pensioner. En begränsad upplåning, tillsammans 
med det fortsatt låga ränteläget, har bidragit till att räntenettot i 
övrigt understiger budget.

Nedskrivningar av anläggningstillgångar har belastat resultatet 
med 5 miljoner kronor och medfört en motsvarande budgetavvi
kelse. De mest betydande nedskrivningarna gäller evakuerings
paviljonger.

Botkyrka fick under året 12,5 miljoner kronor i så kallad 
byggbonus från Boverket. Bonusen kom i december och gav 
kommunen ett förbättrat ekonomiskt resultat.

I tabellen nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter 
och kostnader har utvecklats mellan 2017 och 2018. I posterna 
ingår inte skattemedel eller finansiella poster.

Tabell 1. Verksamhetens intäkter och kostnader,  
miljoner kronor

 
Verksamhetens intäkter

 
2018

 
2017

Förändring  
i procent

Taxor och avgifter 294,5 285,5 3

Externa bostads- och 
lokalhyror

96,2 91,9 -5

Försäljning av verksamhet 158,4 155,7 2

Bidrag från staten med flera 569,5 531,6 7

Övriga verksamhetsintäkter 121,9 186,3 -35

Summa intäkter 1 240,5 1 251,0 -1

 
Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -3 469,8 -3 323,0 4

Varor -331,5 -301,7 10

Entreprenad och köp av 
verksamhet

-1 293,2 -1 272,6 2

Externa lokalhyror -180,9 -158,6 14

Bidrag och transfereringar -239,4 -237,3 1

Köp av tjänster och övriga 
verksamhetskostnader

-590,2 -531,3 11

Summa kostnader -6 105,0 -5 824,5 5

Verksamhetens intäkter har minskat med 1 procent och 
kostnaderna har ökat med 5 procent jämfört med 2017.

Verksamhetens intäkter uppvisar en nettominskning med 10,5 
miljoner kronor (1,0 procent) jämfört med 2017. Under året har vissa 
intäkter ökat medan andra har minskat.  

Taxor och avgifter har ökat något, liksom bidragen från staten. 
Minskningen av övriga verksamhetsintäkter förklaras till stor del av 
lägre reavinster och minskade intäkter vad gäller exploatering 
jämfört med 2017.

Verksamhetens kostnader har ökat med 280,5 miljoner kronor 
(5,0 procent) jämfört med 2017. 

Ökningen av personalkostnader med 146,8 miljoner kronor (4,0 
procent), beror främst på årets ökning av arbetskraftskostnader, 
nyrekryteringar samt en ökning av antalet tjänster i och med att 
volymen på verksamheten ökat. 

Kostnader för köp av verksamhet har ökat med 58,9 miljoner 
kronor (11,0 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 omsorgsboen
de samt ökade volymer inom omsorgen för funktionsnedsatta.

De externa lokalhyrorna har ökat med 22,3 miljoner kronor (14,0 
procent). Ökningen beror främst på att kommun nu hyr fastighe
ten Samariten, vilken vi tidigare ägde.

Verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 
5 135 miljoner kronor, vilket är 303 miljoner mer än förra året. 

Sett till den löpande verksamheten, exklusive exploateringar och 
reavinster, har nettokostnaderna ökat med 6,3 procent. Motsva
rande ökning 2017 var 7,6 procent.

Nämndernas resultat är negativt

Nämndernas resultat är 20,5 miljoner kronor. Det ligger i linje 
med de prognoser som har lämnats under året. Delårsrapporten 
hösten 2018 baserades på läget efter årets första åtta månader, 
och den pekade mot ett sammanlagt underskott för nämnderna 
på 24 miljoner kronor vid årets slut. Med ett par undantag 
stämmer nämndernas resultat väl överens med prognosen i 
augusti. 

Socialnämnden redovisar ett mindre underskott på drygt 1,6 
miljoner kronor, och tekniska nämnden redovisar ett underskott 
på 36,6 miljoner kronor, exklusive vaverksamheten. Tekniska 
nämndens underskott beror främst på hyreskostnader för 
fastigheten Samariten. Betalningen för hyran av boendet har 
deponerats hos Länsstyrelsen i Stockholms län, eftersom 
fastigheten inte tagits i bruk.

Vård och omsorgsnämnden har ett överskott på 17,3 miljoner 
kronor, vilket beror på att planerade projekt inte har påbörjats 
under året. 

Övriga nämnder redovisar ett överskott eller nollresultat. 

En utförligare beskrivning av nämndernas ekonomiska resultat 
finns i avsnittet Nämnder i korthet.
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Balanskravsresultat på 55,4 miljoner kronor

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att det ska vara 
balans mellan kommunens kostnader och intäkter. 

I kommunens ekonomiska avstämning beräknas ett särskilt 
balanskravsresultat som innebär att en del poster som ingår i 
resultatet räknas bort respektive läggs till. Exempel på sådana 
poster är reavinster vid försäljning av tillgångar samt avsättning
ar respektive uttag ur resultatutjämningsfonden. Vi kan också i 
vissa fall justera balanskravsresultatet genom att undanta 
kostnader som kommunen tidigare gjort avsättningar för.

Tabell 2. Balanskravsresultatet, miljoner kronor

Mnkr

Årets resultat enligt resultaträkning 52,7

– Reducering av samtliga reavinster -7,2

+ Orealiserade förluster i värdepapper 18,9

= Balanskravsresulat 64,4

Avkastning pensionsavsättning -11,1

Underskott Vatten och avlopp 2,1

= Justerat balanskravsresultat 55,4

Reavinsten på försäljningen av fastigheten Samariten har räknats 
av från resultatet. Därutöver har avkastningen från pensionsav
sättningen räknats av, eftersom avsättningen ska finansiera 
framtida pensionsutbetalningar. Orealiserade förluster i 
värdepapper har däremot tillgodoräknats. 

Underskottet för vaverksamhet ska belasta kunderna och 
överförs därför till vafonden. Underskottet ingår inte i det 
justerade balanskravsresultatet. 

Diagram 2. Årets resultat och balanskravsresultat, 
miljoner kronor
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Det justerade balanskravsresultatet 2018 uppgår till 55,4 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och 
skatteutjämningsbidrag. 

Balanskravsresultatet 2018 ligger därmed lägre än tidigare år, då 
resultaten har överstigit 3 procent av skatteintäkterna inklusive 
skatteutjämningsbidrag.

Ett koncernresultat på 184 miljoner kronor

Det sammantagna resultatet för kommunen och de bolag som 
ingår i vår koncernredovisning (bolag där kommunen äger mer 
än 20 procent) är ett överskott på 184 miljoner kronor. Förra årets 
koncernresultat var 422 miljoner kronor. 

Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag
Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag uppgick till 5 163 
miljoner kronor 2018, vilket är en ökning med 3,1 procent 
jämfört med 2017. Det är lägre än ökningen 2017 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.

Diagram 3. Kommunens intäkter 2018, procent 
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Utjämningsbidragen uppgick till 1 590 miljoner kronor 2018 och 
motsvarar därmed 31 procent av kommunens samlade skatte 
och skatteutjämningsintäkter.

I 2018 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 innebar ett tillskott med 
1 097 miljoner kronor. 

I kostnadsutjämningen ersätts kommunen bland annat för en stor 
andel barn och unga samt för sociala strukturer. Andelen äldre 
ökar i Botkyrka men den är fortfarande låg jämfört med andra 
kommuner i Sverige. Äldreomsorgen har därför en negativ inver
kan på kostnadsutjämningen för kommunen.

Ett särskilt statsbidrag, de så kallade välfärdsmiljarderna, 
innebar ett tillskott på 72 miljoner kronor för Botkyrka. 
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Kostnad- och intäktsutvecklingen

Nettokostnaderna per invånare ökade med 2 593 kronor jämfört 
med 2017 och uppgick till 55 153 kronor 2018, vilket beror på 
ökade kostnader och en minskad intäktsökning under året. 

Diagram 4. Nettokostnad per invånare 2010–2018, kronor
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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. Fördelning av skatteintäkterna, procent 
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Investeringar

Under 2018 uppgick nettoinvesteringarna i Botkyrka kommun 
till 563 miljoner kronor. Det är en ökning med 158 miljoner 
jämfört med 2017. 

Investeringsnivån understiger den budgeterade nivån men den är 
betydligt högre än de senaste åren. 

Nedanstående projekt var de största investeringarna under 2018:

• Allégården

• Kagghamra valedning

• överföringsledning Grödinge

• anpassning för träningssärskola i Storvretsskolan

• gruppboendet Lugnet

• modernisering av Broängsskolans sporthall.

Diagram 6. Nettoinvesteringar 2010-2018, miljoner kronor

 

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mnkr

Investeringsutfallet 2018 är högre än tidigare år, vilket beror på 
att vi har påbörjat flera planerade större investeringsprojekt inom 
skola, förskola och äldreboenden. 

Totalbudgeten för pågående investeringsprojekt 2018 uppgår till 
cirka 4,1 miljarder kronor.

Under 2018 har ett markförvärv från Stockholms stad genom
förts till ett värde av 524 miljoner kronor, vilket inte ingår i 
ovanstående investeringsutfall.

Diagram 7. Självfinansieringsgrad, procent
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Självfinansieringsgraden var 57 procent 2018 (exklusive 
markförvärv). Måttet visar hur stor andel av årets investeringar 
som vi har finansierat utan lån, det vill säga genom summan av 
årets avskrivningar, nedskrivningar och resultatet. 

Målet för 2018 var en självfinansieringsgrad på minst 33 procent, 
vilket vi når eftersom investeringsnivån är lägre än beräknat. 
Kommunens upplåningsbehov har därmed hållits nere.

År 2018 klarades det långsiktiga målet för egenfinansiering av 
investeringar. För att klara målet kommande år behöver 
resultatnivån även fortsatt ligga på höga nivåer.
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Låneskulden 

Kommunens internbank lånar ut pengar till kommunens bolag. 
Vid utgången av 2018 uppgick den sammanlagda externa 
låneskulden till 3 962 miljoner kronor. Av detta gällde 3 036 
miljoner utlåning till bolagen. Under 2018 har Södertörns Energi 
AB tillkommit som låntagare, efter att bolaget tidigare har lånat 
direkt av kapitalmarknaden. 

Låneskulden var 638 miljoner kronor högre den 31 december 
2018 jämfört med årsskiftet 2017/2018, varav 517 miljoner kronor 
gällde ny utlåning till Södertörns Energi AB. Låneskulden 
hanteras av Kommuninvest. 

Tabell 3. Kommunens vidareutlåning, miljoner kronor 

Mnkr    

Botkyrkabyggen AB 1 829

Botkyrka Stadsnät AB 245

Söderenergi AB 440

Södertörns Energi AB 517

Övriga 5

Summa 3 036

 

Kommunens egen upplåning uppgick till 926 miljoner kronor den 
31 december 2018. Det är 503 miljoner lägre än vid årsskiftet 
2017/2018. Minskningen beror på att vi köpte tomträttsmark från 
Stockholms stad före förra årsskiftet, vilken sedan såldes till 
Botkyrkabyggen AB våren 2018. Undantaget från den markaffären 
är kommunens egen skuld ungefär oförändrad 2018.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje 
generation ska ta ansvar för sina beslut och inte skjuta finansie
ringen på framtiden. Kommuner ska enligt kommunallagen ha 
mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Det gäller 
både 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 investeringarna ska 
vara minst 75 procent.

För 2018 formulerades två finansiella mål:

Kommunens balanskravsresultat ska uppgå till 0,5 procent 
av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årets resultat var 55,4 miljoner kronor enligt avstämningen mot 
balanskravet, vilket motsvarar 1,1 procent av kommunens skattein
täkter och generella statsbidrag. Målet är därmed uppnått.

Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar ska 
minst uppgå till 33 procent.

Självfinansieringsgraden anger hur stor del av nettoinvestering
arna som finansieras med kommunens egna medel. En självfi
nansieringsgrad på 100 procent innebär att årets nettoinveste
ringar är lika stora som årets resultat plus årets avskrivningar. 
Självfinansieringsgraden var drygt 57 procent 2018. Även detta 
mål är därmed uppnått.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgick till 633 miljoner kronor 
vid årsskiftet 2018/2019, vilket är 580 miljoner kronor lägre än 
motsvarande tid föregående år. Orsaken till den kraftiga 
minskningen är att Södertörn Energi AB:s finansiering flyttats 
från direktfinansiering till vidareutlåning av kommunen. Av 
totalsumman 633 miljoner kronor gäller 580 miljoner kronor (92 
procent) borgen för lån 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 bedöms som mycket liten. För 
övriga borgensåtaganden är riskerna däremot större. Det gäller 
särskilt borgensåtaganden till föreningar och i de fall som 
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. 

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 värdepappersport
följ 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 747 miljoner kronor, efter 
en värdeökning under året med 0,2 procent. Sedan starten år 
2000 är värdeökningen 69,9 procent. Inga uttag har gjorts 2018.

Värdet på portföljen motsvarade vid årsskiftet 49 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 pensionsplace
ring är 1 354 miljoner kronor. Beloppet återlånas i sin helhet och 
används i verksamheten.

Den 31 december 2018 var tillgångarna placerade enligt 
fördelningen i tabell 4.

Tabell 4. Fördelning av placerade medel, procent

Normal

Svenska räntebärande värdepapper 54,1 %

Svenska aktier 22,5 %

Globala aktier 23,4 %
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kommunens

medledare

Det har hänt mycket inom personalområdet 2018. Årets  HME-resultat (HME – 
hållbart medarbetarengagemang) visar att medledarna fortsatt upplever hög 
meningsfullhet i sitt arbete. De flesta av våra medledare ser fram emot att gå till 
arbetet och är insatta i arbetsplatsens mål. Det finns dock utmaningar som vi arbetar 
med kontinuerligt, exempelvis när det gäller sjukfrånvaro och kompetensförsörjning.

Botkyrka kommun erbjuder ett  
meningsfullt arbete 
Den årliga medarbetarundersökningen gjorde ett uppehåll 2018. I 
stället fick kommunens medledare svara på en kortare enkät med 
fokus på frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME), 
vilket är en modell för att kontinuerligt utvärdera och följa upp 
arbetsgivarpolitiken. Modellen har tagits fram av Sverige 
Kommuner och Landsting (SKL) och enkäten mäter tre del-
områden: motivation, ledarskap och styrning. Enkäten visar att 
många medledare upplever en stor meningsfullhet och ett stort 
engagemang för sitt arbete, vilket var fallet även förra året. 
Däremot behöver vi utveckla kommunens ledarskap och styrning.

Hållbart medarbetarengagemang (HME), procent

År    HME
2015 78 *(78/77)
2016 80 *(80/78)
2017 79 *(79/79)
2018 79 *(79/78)

Källa: HME-enkät 2018 *(kvinnor/män)

De senaste fyra åren har vi haft en stabil utveckling och en 
generellt sett hög nivå på vårt HMEresultat, även om nivåerna 
varierar mellan förvaltningarna. Den största ökningen jämfört 
med 2017 står vård och omsorgsförvaltningen för, vilken har 
ökat från 79 procent till 81 procent. 

Sjukfrånvaron är i linje med föregående år
Sjukfrånvaron 2018 var 7,2 procent, vilket är en marginell 
minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2017. Det är den 
långa sjukfrånvaron (mer än 90 sjukdagar) som står för minskning
en. Kommunen har fortsatt en högre sjukfrånvaro jämfört med 
Stockholms län (6,8 procent) och riket (6,9 procent). Sjukfrånvaron 
för män är oförändrat jämfört med 2017 och uppgår till 4,3 procent, 
vilket är något lägre än länet och riket.  

Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens, vilket också gäller 
länet och riket. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor har minskat 
med 0,2 procentenheter från 8,2 procent 2017 till 8,0 procent 2018. 
Sett till åldersgrupper finns den högsta sjukfrånvaron bland 
kvinnor och män över 60 år. Sedan 2015 har dock sjukfrånvaron 
för åldersgruppen minskat med 1,4 procentenheter – från 9,3 
procent 2015 till 7,9 procent 2018. Vård biträden, undersköterskor, 
stödassistenter och barnskötare har högre sjukfrånvaro än övriga 
yrkesgrupper i kommunen. Bland förvaltningarna är det vård och 
omsorgsförvaltningen som har högst sjukfrånvaro (8 procent) följt 
av utbildningsförvaltningen  
(7,4 procent). 

Under året har kommunen inlett ett treårigt pilotprojekt, Arbets
miljö och hälsa i fokus, i samarbete med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Research Institutes of Sweden (RISE). Syftet 
är att minska sjukfrånvaron genom förebyggande insatser på både 
individ och arbetsplats nivå. Fokus ligger på korttidsfrånvaron. 
Projektet startade i september 2018 och pågår till och med 
september 2021.  

För att ytterligare stärka medvetenheten om arbetsmiljöarbetet i 
kommunen inleddes under hösten arbetsmiljöutbildningar i 
systematiskt arbetsmiljöarbete, framtagna av Sunt arbetsliv. 

Sjukfrånvaro för kommunens medledare, procent

Procent

År

Kort  
frånvaro* 

(kvinna/man) 

Lång  
frånvaro** 

(kvinna/man)
Totalt 

kvinnor
Totalt 
män

Totalt 
kvinnor/

män

2015 3,4 1,6 8,6 4,5 7,6 

2016 3,5 1,8 9,0 4,5 7,9 

2017 3,3 1,5 8,2 4,3 7,3 

2018 3,4 1,6 8,0 4,3 7,2 

Källa: Statistik inhämtad från beslutsstödsystemet Qlik

*1-14 dagar     **Mer än 14 dagar

Meningsfullhet  
– medledarnas engagemang
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Sjukfrånvaro i jämförelse med länet/riket, procent 

Jämlika, jämställda och interkulturella 
arbetsplatser ska vara normen
Botkyrka ska vara en jämlik, jämställd och interkulturell 
organisation/kommun, fri från diskriminering. Vi har lyckats väl 
med vår inriktning att ha en representativ organisation som 
återspeglar Botkyrkabornas samlade erfarenheter vad gäller 
både medledare och chefer med utländsk bakgrund. Sedan 2017 
har andelen medledare med utländsk bakgrund ökat från 52 
procent till 57 procent och för chefer har andelen ökat från 19 
procent till 21 procent. 

Sammantaget innebär det att 56 procent av kommunens anställda 
har utländsk bakgrund, vilket i stort sett är i linje med andelen 
Botkyrkabor med utländsk bakgrund, vilken är 58 procent.

Kompetensförsörjning är fortsatt en  
stor utmaning
I Stockholmsområdet är konkurrensen om arbetskraft stor, och 
Botkyrka kommun står inför både arbetskraftsbrist och en 
fortsatt hög personalomsättning. Konkurrensen gäller främst 
inom bristyrken som socialsekreterare, sjuksköterskor, lärare 
och vårdbiträden samt inom tekniska yrken. 

I likhet med andra kommuner har vi en utmaning i att både 
behålla och attrahera rätt kompetens. Under året har vi därför 
satsat på att stärka arbetsgivarvarumärket, bland annat genom 
ett förenklat jobbsökande på vår webbplats (botkyrka.se). Vi 
har även tagit fram en enkät för tillsvidareanställda för att ta 
reda på varför de slutat sin anställning, och vi har genomfört 
utbildningar i kompetensbaserad rekrytering.

Ledarskapsforum var ett chefsförberedande ledarskapsprogram 
som genomfördes mellan september 2017 och maj 2018 i 
samarbete mellan Botkyrka kommun, Huddinge kommun, 
Södertälje kommun och Södertörns brandförsvarsförbund. 
Botkyrka kommun hade med 11 deltagare (3 män och 8 
kvinnor) i programmet; 3 av dem har gått vidare till chefs-
befattningar. Nästa Ledarskapsforum startar i september 2019.  

Procent

Botkyrka Stockholms län Sverige

totalt 7,2 6,8 6,9

≥ 60 dagar 37,2 43,5 44,1

kvinnor
män

8,0
4,3

7,5
4,5

7,5
4,4

≤29 år
30-49 år
≥50 år

6,3
7,1
7,2

6,2
6,5
7,3

6,1
6,5
7,5

Ökat antal tillsvidareanställda medledare
Antalet tillsvidareanställda medledare har ökat jämfört med 
2017 från drygt 5 300 till 5 400 av kommunens cirka 7 000 
månadsavlönade, vilket motsvarar 88 procent 2018 och 86,6 
2017 av samtliga månadsavlönade. Totalt 89 procent av 
kvinnorna och 84,5 procent av männen har tillsvidareanställ
ning. Av de tillsvidareanställda är 78 procent kvinnor och 22 
procent män. Drygt 12 procent av alla tillsvidare anställda 
arbetar deltid, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 
När det gäller antalet timanställda har siffran gått ner med cirka 
60 medledare mellan 2016 och 2018. Sysselsättningsgraden för 
månadsavlönade 2018 är 96 procent, och vid årsskiftet var 
antalet årsarbetare 6 271. Inkluderas de kommunala bolagen 
var det totalt 6 542 årsarbetare i hela kommunkoncernen.

Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade, procent

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

2015 2016 2017 2018

Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade (kvinnor)

Andel tillsvidareanställda av månadsavlönade (män)

Total t

Linjär (Totalt)

Källa: Statistik inhämtad från beslutsstödsystemet Qlik

Löneskillnaderna har minskat
Medellönen för kommunens anställda är 32 495 kronor. Vår 
lönekartläggning 2018 visar att de löneskillnader som finns har 
saklig grund och inte är kopplade till kön. De vanligaste 
orsakerna till löneskillnader är kommunens kompetens
försörjningsbehov och individuell lönesättning. Analysen av 
lönekartläggningen visar att kvinnornas genomsnittliga lön är 
95,8 procent av männens, vilket är högre än i både Haninge 
kommun (93,8 procent) och Södertälje kommun (94,7 procent). 
Utbetalda löner inklusive sociala avgifter uppgick för 2018 till 
3,1 miljarder kronor. Inkluderar vi de kommunala bolagen så 
har hela koncernen betalat ut 3,3 miljarder kronor.

Medellönen jämfört med kvinnor och män, kronor

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

34000

2015 2016 2017 2018

Kvinnor Män Total t

Källa: Lönelänk - Sveriges Kommuner och Landsting

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting och Qlik

Foto: Tobias Fischer
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Hållbarhetsutmaningarna från 2007 beskriver de stora samhälls
utmaningarna och den långsiktiga visionen för hur vi vill att 
samhället ska utvecklas i Botkyrka och Botkyrkas stadsdelar, det 
vill säga Tumba/Storvreten, Vårsta/Grödinge, Tullinge, Alby, 
Fittja och Hallunda/Norsborg. En hållbar utveckling i Botkyrka 
når vi genom att stärka en positiv utveckling och minska 
skillnaderna inom kommunen och gentemot länet inom våra sex 
utmaningar. Utmaningarna innebär att den generation som föds 
nu ska växa upp i ett Botkyrka som allt mer 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 hjälper oss att 
bedöma om utvecklingen går åt rätt eller fel håll i relation till 
kommunens stadsdelar och till länet i nuläget. Vi gör även en 
summerande helhetsbedömning om kommunens utveckling när 
det gäller hållbarhetsutmaningarna. Denna summering inkluderar 
Botkyrkas utveckling i relation till utvecklingen i kommunens 
stadsdelar, mellan könen och till länet över tid.

Ett Hållbart

BOTKYRKA

Botkyrka har fortfarande stora utmaningar jämfört med länet men som  
plats utvecklas Botkyrka positivt och Botkyrkaborna mår allt bättre.

Hållbarhetsutmaning 1:
Botkyrkaborna har arbete
Att en större andel Botkyrkabor har arbete är viktigt för en 
hållbar samhällsutveckling. Fler Botkyrkabor som har ett arbete 
att gå till och en god ekonomi påverkar individens och familjer
nas liv i en positiv riktning, men det påverkar också utvecklingen 
av samhällsekonomin. Arbete är viktigt för att människor ska må 
bra, och en god ekonomi möjliggör annat viktigt i livet, till 
exempel ett bra boende, goda levnadsvanor, sociala nätverk och 
att man känner sig delaktig.  

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ser 
vi positiva och stabila förändringar av Bot-
kyrkabornas vägar till arbete. Men i relation 
till länet finns det fortsatt stora skillnader.

 
 ●

 
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

 ●

Botkyrkaborna mår allt bättre

Botkyrkas långsiktiga vision för samhällsutvecklingen uttrycks i 

kommunens sex stora utmaningar. Dessa hållbarhetsutmaningar 

skrevs 2007 utifrån ett generationsperspektiv, och genom ett urval 

indikatorer visar vi både positiva och negativa trender och tendenser. 

I flera avseenden har det långsamt men kontinuerligt blivit bättre 

under flera år, till exempel inom hälsa och klimat. Vi ser även både 

långsiktiga och varaktiga förbättringar i samhällsutvecklingen samt 

mer kortvariga effekter av en bra ekonomisk utveckling, till exempel 

när det gäller arbete och hemkänsla. Generellt sett utvecklas de 

flesta trender positivt, men Botkyrkas utmaningar jämfört med 

utmaningarna för länet är fortfarande aktuella. Rätt riktning på 

planering och utveckling kan påverka flera faktorer framåt, vilket i sin 

tur kan ge en fortsatt positiv och hållbar utveckling i Botkyrka och för 

Botkyrkaborna.

Foto: Botkyrka kommun
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Hållbarhetsutmaning 2: 
Botkyrkaborna känner sig hemma

Boende i Botkyrka är både Botkyrkabor i sitt lokala samhälle och 
stockholmare. 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 måste därför 
vara mer än bara en plats där man har sin bostad. Kommunen 
behöver också kännas som en trivsam och trygg miljö, där man 
har goda förutsättningar att leva och verka.

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv har 
trenden för Botkyrkabornas hemkänsla inte 
vänt. Stora skillnader finns mellan stads-
delarna, bland annat när det gäller trivsel och 
trygghet.

 
 ●

 
Indikatorer

Skillnad  
till länet

Utveckling 
inom kommun

3. Andel som skulle rekom-
mendera en vän att flytta till 
sitt bostadsområde

 
 

Mäts inte

 ●
4. Hur länge Botkyrkaborna  
har bott i Botkyrka

 
Mäts inte ●

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

Källa: Medborgarundersökningen 2018
 

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 resultatet skiftat och 2017 uppmättes det lägsta resultatet (56 
procent) sedan mätningarna började 2007. Tidigare år har siffran 
legat mellan 60 och 65 procent.

Instämmer inte Instämmer

0 20 40 60 80 100

Procent

020406080100

 Kvin nor  Mä nProcent

Botkyrka
kommun

Vårsta/
Grödinge

Tumba/
Storvreten

Tullinge

Hallunda/
Norsborg

Fittja

Alby

Indikator 1: Förvärvsfrekvens (andel som har arbete)  
för  Botkyrkabor i åldern 20–64 år.

Källa: Statistiska centralbyrån 

Sedan 2002 följer Botkyrka länets utveckling vad gäller andel 
personer i åldersgruppen 20–64 år som har arbete, men vår nivå 
är lägre. Kvinnor har dessutom 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 stadsdelarna med lägre 
förvärvsfrekvens. Exempelvis har andelen förvärvsarbetande 
kvinnor i Fittja ökat markant sedan 2002. För närvarande råder 
det dessutom brist på arbetskraft, vilket gynnar Botkyrka. 

Indikator 2: Summan av löner på Botkyrkas  
arbetsmarknad.

Källa: Statistiska centralbyrån

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 något igen. 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. Både i Botkyrka och i länet totalt ökar andelen 
arbetstillfällen i privat sektor, medan andelen minskar i offentlig 
förvaltning och service. Sett till nyanställningar, omsättning och 
vinst går det mycket bra för företagen i Botkyrka. 
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Indikator 4: Hur länge Botkyrkaborna har bott i Botkyrka.

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 små 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 styra sina liv. Barns och ungas framtida 
arbetsmöjligheter, ekonomi och hälsa påverkas av hur väl 
Botkyrkas skolor lyckas med sitt kunskapsuppdrag och sitt 
kompensatoriska uppdrag. Skolan spelar även en stor roll för 
Botkyrkafamiljernas val av boende och för deras hemkänsla. 

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

Skillnad  
till länet

Utveckling 
inom kommun

5. Genomströmning, gym-
nasieskola andel med examen 
inom fyra 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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Kvinnor Män Procent
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Indikator 5: Genomströmning, gymnasieskola andel med 
examen inom fyra år efter påbörjad gymnasieutbildning.
Källa: Skolverket

Genomströmning är ett mått på hur lång tid det tar för elever på 
gymnasiet att slutföra sin examen. Efter fyra år har nästan 62 
procent av eleverna boende i Botkyrka tagit examen, vilket är 7 
procent lägre än för länet. Indikatorn går att följa över fyra år, och 
över den tidsperioden finns en trend att fler tar examen, men 
glappet till länet har inte minskat. 
 
Indikator 6: Andelen elever som går i kommunal skola 
eller friskola i en annan kommun.

Källa: Skolverket

Fler ungdomar i Botkyrka än i länet väljer en gymnasieskola 
utanför den egna hemkommunen. 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, samtidigt som Tumba 
gymnasium är ett av de mest sökta gymnasierna i regionen. Med 
den ökade rörligheten bland gymnasieelever blir varje enskild 
skolas möjlighet att attrahera och behålla elever allt mer viktig. 
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Hållbarhetsutmaning 4:
Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

Utsläppen av växthusgaser är ett av de största hoten mot 
hållbarhet i världen, Sverige och Botkyrka. Klimatförändringarna 
skapar oväder, stigande vattennivåer och förändrade levnadsför
hållanden. Användningen av fossila bränslen i transporter 
behöver upphöra, och kommunen behöver stödja Botkyrkaborna 
för att främja ett förändrat beteende vad gäller resor och 
konsumtion. 

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv går 
utvecklingen åt rätt håll, men den behöver 
stärkas för att nå målet.  

 ●
 
Indikatorer

Skillnad  
till länet

Utveckling 
inom kommun

7. Koldioxidutsläpp  
per invånare

 
Minskar ●

 
8. Kommuninvånarnas resvanor

Ingen tydlig 
skillnad ●

Indikator 7: Koldioxidutsläpp per invånare  
(CO2 ton per invånare).
Källa: Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet

Koldioxidutsläppen per invånare minskar i både Botkyrka och 
länet i stort, trots att trafiken ökar. En orsak till det är att 
användningen av fossilfria bränslen ökar.
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Indikator 8: Kommuninvånarnas resvanor.
Källa: Medborgarundersökningen 2018 
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Några avgörande förändringar har inte inträffat när det gäller 
Botkyrkabornas resmönster. Bilen är fortfarande det mest använda 
färdmedlet i vardagen. Majoriteten av pendlingsresorna till och från 
skola och jobb sker dock med andra färdmedel än bilen, vilket är 
positivt. Kvinnor använder dessutom kollektivtrafik i större 
utsträckning än män. Fortfarande är det fordonsutvecklingen, 
snarare än förändrade sätt att resa, som bidrar till minskade 
klimatutsläpp. I vilken utsträckningen 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. 

Hållbarhetsutmaning 5:
Botkyrkaborna är friska och mår bra 
Botkyrkabor som är friska och mår bra har goda förutsättningar 
för ett långt och gott liv. Hälsa bidrar till en positiv och trygg 
samhällsutveckling och påverkar Botkyrkabornas förutsättningar 
för goda livsvillkor. En god hälsa påverkar även möjligheten att 
klara skolan, komma i arbete och ha god ekonomi. Barns och 
ungas hälsa och utveckling är också starkt förknippad med 
föräldrarnas socioekonomiska situation.

Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv går 
utvecklingen sakta åt rätt håll, men skillnad-
erna mellan stadsdelarna är alltjämt stora.   

 ●
 
Indikatorer

Skillnad  
till länet

Utveckling 
inom kommun

9. Andelen barn som lever 
under fattiga förhållanden

 
Minskar ●

10. Andelen Botkyrkabor som 
upplever god självskattad hälsa

 
Ökar ●

E T T  H Å L L B A R T  B O T K Y R K A
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Indikator 9: Andelen barn som lever under  
fattiga förhållanden.
Källa: Rädda barnen

Andelen barn som lever i familjer med låg disponibel inkomst är 
högre i Botkyrka jämfört med länet. 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. Samtidigt framgår det inte av statistiken att ett stort antal 
familjer lever i Botkyrka utan att vara folkbokförda här.

Indikator 10: Självskattad hälsa.

Källa: Stockholms läns landsting

Utvecklingen visar att Botkyrkabornas självskattade hälsa 
förbättras över tid. Länet har haft samma utveckling men 
ökningen är större i Botkyrka, särskilt för kvinnor. Flera aspekter 
av livet påverkar hur man upplevelser det egna hälsotillståndet, 
och resultaten har starka samband med geografi, demografi, 
socioekonomiska strukturer som utbildning och ekonomi samt 
kön. Den geografiska aspekten är tydlig i Botkyrka, där skillna
derna är stora mellan stadsdelarna. Skillnaderna är i sin tur starkt 
kopplade till socioekonomi och olika förutsättningar i kommunens 
stadsdelar. Självskattad hälsa är också tydligt kopplad till ålder och 
kön, där äldre och kvinnor rapporterar sämre självskattad hälsa.

0

10

20

30

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Botkyrka Länet

Andel

10

30

50

70

90

Alby Fittja Hallunda-
Norsborg

Tullinge Tumba Vårsta-
Grödinge

2015 2016 2017 2018

Procent

Hållbarhetsutmaning 6:
Botkyrkaborna har förtroende  
för varandra och demokratin
Hållbar utveckling kräver en helhetssyn på människornas och 
samhällets samspel och behov. För en trygg och hållbar utveck
ling i Botkyrka behöver människor ha förtroende för varandra. 
Det måste finnas ett samarbete mellan invånare, föreningar, 
företag och kommunen, samtidigt som kommunen samarbetar 
med andra myndigheter och länder. Samspelet 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

Utveckling 
inom kommun

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

 
Mäts inte längre

Indikator 11: Jag kan vara med och påverka  
i kommunala frågor som intresserar mig.
Källa: Medborgarundersökningen 2018 
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Andelen personer som tycker att de kan vara med och 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. 

E T T  H Å L L B A R T  B O T K Y R K A
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Indikator 12: Andelen Botkyrkabor som är  
medlem i någon förening.

Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen

Medlemskap i föreningar har tidigare speglat inställningen till 
delaktighet och demokrati. Det finns nu många fler ytor och fler 
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 – en med ökad 
tolerans och öppenhet mellan individer och en annan med 
minskad tillit och ökad konfliktnivå mellan grupper. 
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Nämnder med medborgarfokus
Botkyrka kommun arbetar för medborgarnas bästa. Tillsammans med   
kommun styrelsen arbetar våra åtta nämnder för att förverkliga våra mål. Det görs  
på flera olika sätt. Här kan du ta del av såväl ekonomiskt utfall som måluppfyllelse. 

nämnder

i korthet

  Vill du läsa mer?
Kommunstyrelsen årsredovisning finns här: 
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ 
ekonomiochstyrning/arsredovisning

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 8,5 miljoner 
kronor jämfört med budget 2018, vilket motsvarar 2,6 procent. 
Överskottet beror främst på att kommunen har senarelagt 
upphandlingar och införandet av ett antal verksamhetssystem. 
Dessutom har kommunledningsförvaltningen haft flera obesatta 
tjänster under året, vilket lett till lägre personalkostnader.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 117,5 117,5 133,5

Kostnader -399,5 -402,9 -441,2

Netto -284,9 -285,4 -307,7

Budget, netto -316,2

Avvikelse 8,5

Kommunstyrelsens egen värdering av måluppfyllelse 2018  
utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande  
för Botkyrkaborna ● God

Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna ● Godtagbar

Effektiv organisation ● Godtagbar

 
Kommunstyrelsen bedömer att måluppfyllelsen har varit god 
för 1 målområde och godtagbar för 3 målområden. Inom 
målområdena har kommunstyrelsen även antagit 14 mål. Där 
bedöms att måluppfyllelsen har varit god för 3 mål, godtagbar 
för 9 mål och inte godtagbar för 2 mål.

10%

55%

35%

Politisk verksamhet, ej nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Bidrag, ersättningar, avgifter

Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som 
berör respektive verksamhet.

Kommunstyrelsens nettokostnader 2018
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  Vill du läsa mer?
Nämndernas årsredovisningar hittar du på  
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ 
ekonomiochstyrning/arsredovisning

Samhällsbyggnadsnämndens egen bedömning av mål-
uppfyllelse 2018 utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande för 
Botkyrkaborna ● God

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att 
leva ett självständigt liv ● God

Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna ● Godtagbar

Effektiv organisation ● Godtagbar

 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att måluppfyllelsen har 
varit god för 2 målområden och godtagbar för 3 målområden. 
Inom målområdena har nämnden även antagit 5 mål. Där 
bedöms att måluppfyllelsen har varit god för 1 mål och 
godtagbar för 4 mål.

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 0,8 
miljoner kronor jämfört med budget 2018, vilket motsvarar 0,5 
procent. De verksamheter som har de största avvikelserna är 
bygglov och bostadsanpassning. Bygglovenheten har fått högre 
intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat. För 
bostadsanpassning beror avvikelsen dels på högre kostnader 
som följd av ett ärende som behandlades 2018 i stället för 2017, 
dels på att några större bidrag betalades ut i slutet av 2018.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 68,0 56,0 76,0

Kostnader -208,0 -204,0 -234,0

Netto -140,0 -148,1 -158,1

Budget, netto -158,9

Avvikelse 0,8
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Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som berör 
respektive verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämndens nettokostnader 2018
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden redovisar en nettokostnad på 39,1 miljoner 
kronor, vilket är ett underskott på 38,6 miljoner kronor jämfört 
med budget 2018. Samtliga verksamheter inom nämndens 
område redovisar ett underskott. Av underskottet gäller 2,1 
 miljoner kronor vaverksamheten. Alla kostnader som rör VA 
ska dock betalas av abonnenterna och regleras via vafonden. 

Verksamhet lokalförsörjning och fastighet har ett underskott på 
26 miljoner kronor. Av underskottet förklaras 18 miljoner 
kronor av tvister med hyresvärden för Samariten. Kostnaderna 
för el, värme och vatten blev högre än budget. Dessutom 
underskattades effekterna på kapitalkostnaderna vid övergång
en till avskrivning med komponenter. 

Övriga verksamheter – städ och kontorsservice, teknik och 
logistik samt gemensam verksamhet – redovisar ett sammanlagt 
underskott på 10,5 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst 
av färre storstädningar i kommunens lokaler och färre städningar 
än planerat på förskolor under sommaren. Extra mycket 
bevattning under sommaren samt extra snöröjning och halkbe
kämpning under vintern. 

I Mål och budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att 
tekniska nämnden kan begära högst 41,2 miljoner kronor från 
kommunens finansförvaltning för att täcka kostnader för bland 
annat rivningar, nedskrivningar och inledande utredningar. Av 
beloppet har nämnden fått 38 miljoner kronor.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 717 776 807,1

Kostnader -682 -748 -846,2

Netto 35 28 -39,1

Budget, netto -0,5

Avvikelse -38,6

Tekniska nämndens egen bedömning av måluppfyllelse 2018  
utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● Inte 

godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att 
leva ett självständigt liv ● God

Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna ● God

Effektiv organisation ● God

 
Tekniska nämnden bedömer att måluppfyllelsen har varit god 
för 3 målområden och inte godtagbar för 1 område. Inom 
målområdena har nämnden även antagit sammanlagt 8 mål. 
Där bedöms att måluppfyllelsen har varit god för 5 mål, 
godtagbar för 1 mål och inte godtagbar för 2 mål.

Tekniska nämndens verksamhet ska gå jämnt upp, det vill säga varken 
redovisa överskott eller underskott. Därför redovisar diagrammet 
nämndens bruttokostnader inom respektive  verksamhet.
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  Vill du läsa mer?
Nämndernas årsredovisningar hittar du på  
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ 
ekonomiochstyrning/arsredovisning

Tekniska nämndens bruttokostnader 2018
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Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som 
berör respektive verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens egen bedömning av 
måluppfyllelse 2018 utifrån kommunfullmäktiges 
 målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● Godtagbar

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga 
lärande ● Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande för 
Botkyrkaborna ● God

Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna ● Godtagbar

Effektiv organisation ● God

 
Miljö och hälsoskyddsnämnden bedömer att måluppfyllelsen 
har varit god för 2 målområden och godtagbar för 3 målområ
den. Inom målområdena har nämnden även antagit 9 mål. Där 
bedöms att måluppfyllelsen har varit god för 4 mål, godtagbar 
för 4 mål och inte godtagbar för 1 mål.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott på 0,2 
miljoner kronor jämfört med budget 2018, vilket motsvarar 1 
procent. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för 
arvoden. I övrigt varierar de ekonomiska resultaten inom 
nämndens verksamheter. Den största avvikelsen räknat i 
kronor finns hos miljö- och hälsoskyddsområdet som har gjort 
ett överskott tack vare högre intäkter och lägre konsult
kostnader än budgeterat.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 5,6 6,4 6,2

Kostnader -20,1 -22,7 -24,2

Netto -14,4 -16,3 -18,0

Budget, netto -18,2

Avvikelse 0,2

  Vill du läsa mer?
Nämndernas årsredovisningar hittar du på  
www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ 
ekonomiochstyrning/arsredovisning
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Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som 
berör respektive verksamhet.

Utbildningsnämndens egen bedömning av måluppfyllelse 
2018 utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● Godtagbar

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga 
lärande ● Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande för 
Botkyrkaborna ● God

Möta Botkyrkabornas behov av gemen-
skap, rörelse och ett rikt kulturliv ● God

Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna ● Godtagbar

Effektiv organisation ● Godtagbar

 
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 3 mål, godtagbar för 10 mål 
och inte godtagbar för 1 mål.

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden redovisar överskott på 0,4 miljoner kronor 
jämfört med budget 2018. Avvikelserna varierar mellan 
nämndens verksamheter. Förskolan har ett överskott på 22,4 
miljoner kronor, grundskolan har ett underskott på 16,5 
miljoner kronor och gymnasieskolan har ett underskott på 9,3 
miljoner kronor. Övriga verksamheter redovisar sammantaget 
ett överskott på 3,8 miljoner kronor.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 422,5 486,2 484,4

Kostnader -2 726,0 -2 914,3 -2 998,2

Netto -2 303,4 -2 428,1 -2 513,8

Budget, netto -2 514,2

Avvikelse 0,4

Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettokostnader 2018
Utbildningsnämndens nettokostnader 2018
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens egen 
bedömning av måluppfyllelse 2018 utifrån kommun-
fullmäktiges 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 ● Godtagbar

Effektiv organisation ● Godtagbar

 
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden bedömer att 
måluppfyllelsen har varit god för 1 målområde och godtagbar 
för 4 målområden. Inom målområdena har nämnden även 
antagit 14 mål. Där bedöms att måluppfyllelsen har varit god 
för 5 mål, godtagbar för 5 mål och inte godtagbar för 3 mål.

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden 
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett 
överskott på 1,1 miljon kronor jämfört med budget 2018, vilket 
motsvarar 0,4 procent. Överskottet beror på att förvaltningens 
buffert för oförutsedda kostnader inte använts fullt ut. Inom 
nämndens verksamheter varierar de ekonomiska resultaten. 
Xenter och Jobbcenter har båda balans i sina budgetar medan 
näringslivsenheten och daglig verksamhet redovisar underskott.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 95,0 93,0 119,0

Kostnader -339,0 -343,0 -382,0

Netto -245,0 -250,0 -263,0

Budget, netto 264,4

Avvikelse 1,1

7%
6%

35%

15%2%

35%"

Gemensam verksamhet 
och nämnd

Xenter

Vuxenutbildning

Jobbcenter

Näringslivsenheten

Daglig verksamhet

Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som 
berör respektive verksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens egen bedömning av mål-
uppfyllelse 2018 utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● God

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga 
lärande ● God

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

Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna ● God

Effektiv organisation ● God

 
Kultur och fritidsnämnden bedömer att måluppfyllelsen har 
varit god för 6 målområden och godtagbar för 1 målområde. 
Inom målområdena har nämnden även antagit 21 mål. Där 
bedöms att måluppfyllelsen har varit god för 18 mål och 
godtagbar för 3 mål.

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 3,5 
miljoner kronor jämfört med budget 2018, vilket motsvarar 1,4 
procent. Den största delen av överskottet finns inom verksam
hetsområde ungdom och förening, där överskottet beror på 
uteblivna kostnader inom enheten för unga vuxna. Kostnader
na för reparation och underhåll har däremot gått med under
skott. Dessa kostnader har till stor del handlat om skadegörelse 
och behov av akuta reparationer.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 26,0 26,3 27,3

Kostnader -256,0 -265,4 -275,3

Netto -230,0 -239,1 -248,0

Budget, netto -251,4

Avvikelse 3,5

5%

37%

24%

19%

15%
Gemensam verksamhet
och nämnd

Idrott och anläggning

Ungdom och förening

Kultur

Bibliotek

Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som 
berör respektive verksamhet.

5%

37%

24%

19%

15%
Gemensam verksamhet
och nämnd

Idrott och anläggning

Ungdom och förening

Kultur

Bibliotek

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader 2018

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens 
nettokostnader 2018
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6%

33%

14%9%

25%

11%

3%

Gemensam verksamhet och 
nämnd

Vård- och omsorgsberoende

Hemtjänst

Övrig äldreomsorg

Bostad med särskild service,
LSS

Personlig assistans

Övrig omsorg,
funktionsnedsatta

Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som 
berör respektive verksamhet.

Vård- och omsorgsnämndens egen bedömning av mål-
uppfyllelse 2018 utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● God

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga 
lärande ● God

Möta Botkyrkabornas behova av stöd för 
att leva ett självständigt liv ● Godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av gemen-
skap, rörelse och ett rikt kulturliv ● Godtagbar

Skapa en god och trygg livsmiljö för 
Botkyrkaborna ● Godtagbar

Effektiv organisation ● Godtagbar

 
Vård och omsorgsnämnden bedömer att måluppfyllelsen har varit 
god för 2 målområden och godtagbar för 4 målområden. Inom 
målområdena har nämnden även antagit 11 mål. Där bedöms att 
måluppfyllelsen har varit god för 5 mål och godtagbar för 6 mål.

Vård- och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 17,2 
miljoner kronor jämfört med budget 2018, vilket motsvarar 1,5 
procent. Avvikelserna varierar för nämndens verksamheter. 
Äldreomsorgen har ett underskott på 14,5 miljoner kronor 
medan omsorgen för funktionsnedsatta har ett överskott på 17,9 
miljoner kronor. Gemensam verksamhet har ett överskott på 
13,8 miljoner kronor, där den största delen är ofördelade 
budgetmedel.

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 170,5 176,6 189,2

Kostnader -1 163,5 -1 240,7 -1 184,7

Netto -993,0 -1 064,2 -1095,5

Budget, netto -1 112,8

Avvikelse 17,2

Miljoner kronor 2016 2017 2018

Intäkter 210,6 143,3 111,2

Kostnader -771,6 -763,2 -757,4

Netto -561,0 -616,2 -646,2

Budget, netto -644,5

Avvikelse -1,7

Socialnämnden 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 1,7 miljoner kronor 
jämfört med budget 2018, vilket motsvarar 0,2 procent. Under
skottet finns inom verksamheterna barn och unga, vuxna utan 
beroendeproblematik samt vuxna med beroendeproblematik.

Nämndens kostnader påverkas mycket av bostadsbristen i både 
kommunen och regionen. Bostadsbristen påverkar både försörj
ningsstöd och möjligheten att lösa boendesituationen för personer 
som behöver stöd. Underskottet kan även förklaras av att nämnden 
hanterat fler ärenden och personer med mer komplexa behov. 

Att underskottet inte blir större än det blir beror främst på att 
kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd blivit lägre och att 
beredskapsarbeten som finansieras med försörjningsstöd bara 
använts i begränsad omfattning. Dessutom användes inte medel 
som avsattes för organisationsutveckling och digitalisering fullt ut. 
Inte heller har nämndens buffert för oförutsedda kostnader använts.

Socialnämndens egen bedömning av måluppfyllelser 2018  
utifrån kommunfullmäktiges målområden.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande 
av samhället ● Godtagbar

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga 
lärande ● Godtagbar

Möjliggöra arbete och företagande för 
Botkyrkaborna ● Godtagbar

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att 
leva ett självständigt liv ● Godtagbar

Effektiv organisation ● God

 
Socialnämnden bedömer att måluppfyllelsen har varit god för 1 
målområde och godtagbar för 4 målområden. Inom målområdena 
har nämnden även antagit sammanlagt 12 mål. Där bedöms att 
måluppfyllelsen har varit god för 5 mål och godtagbar för 7 mål.

6%

1%

35%

19%

8%

23%

8%

Flyktingåtgärder

Öppen förskola

Barn och ungdomar

Vuxna utan beroendeproblem

Vuxna med beroendeproblem

Försörjningsstöd

Nämnd och gemensam
verksamhet

Diagrammet visar hur stor andel av nämndens nettokostnader som berör 
respektive verksamhet.

Socialnämndens nettokostnader 2018

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader 2018
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Upplev Botkyrka AB
Upplev Botkyrka AB är ett bolag som kommunen äger till 100 
procent. Bolaget driver och utvecklar Lida friluftsgård och 
Subtopia som är en plats för kultur. Dessutom utvecklar och 
marknadsför bolaget olika arrangemang och aktiviteter för att 
därmed stärka kommunens varumärke. 

Under 2018 har arbetet att slå samman Upplev Botkyrka AB 
och Hågelbyparken AB inletts. Under 2019 blir Hågelbyparken 
AB ett dotterbolag till Upplev Botkyrka AB genom att 
kommunen överlåter sina aktier till bolaget. Från årsskiftet 
2019/2020 ingår Hågelbyparken AB helt i Upplev Botkyrka 
AB. 

Upplev Botkyrka AB omsatte 38,3 miljoner kronor 2018  
(38,6 miljoner kronor 2017). Resultatet före skatt var  
0,3 miljoner kronor (0,6 miljoner kronor 2017). 

Lida friluftsgård visade ett fortsatt positivt resultat 2018 tack 
vare ökade intäkter. Det ledde till att resultatet blev bättre än 
förväntat.

Subtopia visade däremot ett mindre negativt resultat, vilket 
främst beror minskade intäkter för uthyrning under våren.

Bolaget förväntar sig en positiv utveckling framöver – främst 
på Lida Friluftsgård men även på Subtopia där många bokning
ar redan är bekräftade för 2019

AB Botkyrkabyggen
AB Botkyrkabyggen är kommunens helägda allmännyttiga 
bostadsbolag. Bolaget äger 10 681 bostadslägenheter, 790 
lokaler och 8 245 parkeringsplatser i Botkyrka, där bostäderna 
står för 94 procent av den yta som bolaget förvaltar. AB 
Botkyrkabyggen består i sin tur av fyra helägda dotterbolag: 
Fastighets AB Alfågeln, Förbandet 2 AB, Botkyrkabyggen 
Holding AB och KB Valutan. 

Resultatet för AB Botkyrkabyggen inklusive dotterbolag före 
skatt var 109,5 miljoner kronor 2018 (121,7 miljoner kronor 
2017). Det var 18,9 miljoner kronor mer än budgeterat men 12,2 
miljoner kronor mindre än föregående år. 

Bolagets intäkter uppgick till 857,5 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 13,5 miljoner kronor jämfört med föregående 
år. Ökningen av intäkterna beror på den årliga hyreshöjningen 
med 0,64 procent, ökade förvaltningsintäkter samt en 
 realisationsvinst i samband med att bolaget sålde mark till 
kommunen. 

Efterfrågan på bostäder har fortsatt varit god under 
verksamhets året och alla bolagets bostäder var uthyrda under 
året. 

Under året investerade AB Botkyrkabyggen totalt 199,4 
miljoner kronor, varav den största delen gällde ett asylboende 
på fastigheten Kantorn 1 samt stambyten i Fittja. Bolaget har 
även köpt tomträtter från Botkyrka kommun till ett värde av 
547,6 miljoner kronor, inklusive stämpelskatt.

bolagen

i korthet

AB Botkyrkabyggen 
(Inklusive dotterbolag)

 
2018

 
2017

Kommunens ägarandel 100 % 100 %

Aktiekapital 135,5 mnkr 135,5 mnkr

Nettoomsättning 839,8 mnkr 814,1 mnkr

Årets resultat före skatt 109,5 mnkr 121,7 mnkr

Balansomslutning 3 745,6 mnkr 3 073,7 mnkr

Fastighetsinvesteringar 199,4 mnkr 189,3 mnkr

Soliditet 83,1 % 82,8 %

Antalet anställda 130 133

Upplev Botkyrka AB 2018 2017

Kommunens ägarandel 100 % 100 %

Aktiekapital 3,1 mnkr 3,1 mnkr

Nettoomsättning 35,6 mnkr 34,8 mnkr

Årets resultat före skatt 0,3 mnkr 0,6 mnkr

Balansomslutning 20,6 mnkr 23,5 mnkr

Investeringar 0,8 mnkr 2,0 mnkr

Soliditet 19,4 % 15,7 %

Antalet anställda 26 28
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Hågelbyparken AB 2018 2017

Kommunens ägarandel 100 % 100 %

Aktiekapital 0,1 mnkr 0,1 mnkr

Nettoomsättning 19,8 mnkr 19,3 mnkr

Årets resultat före skatt -0,3 mnkr 0,1 mnkr

Balansomslutning 10,7 mnkr 11,3 mnkr

Investeringar 0,3 mnkr 0,1 mnkr

Soliditet 20,3 % 22,0 %

Antalet anställda 22 22

Hågelbyparken AB
Hågelbyparken AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets 
uppdrag är i första hand att driva och utveckla Hågelbyparken 
till en folkpark med program, café, konferens och uthyrnings
verksamhet. 

Bolagets resultat före skatt var 0,3 miljoner kronor 2018 (0,1 
miljoner kronor 2017). Underskottet beror främst på den varma 
sommaren och att många prioriterade mer vattennära utflykts
mål. 

Bolagets intäkter var 21,3 miljoner kronor 2018, vilket var 
något lägre än föregående år (21,5 miljoner kronor 2017). 
Dessutom ökade kostnaderna med 0,2 miljoner kronor, vilket 
främst beror på ökade avskrivningar av anläggningstillgångar. 

Under 2019 kommer Hågelbyparken AB att bli ett dotterbolag 
till Upplev Botkyrka AB, för att vid årsskiftet 2019/2020 ingå 
helt i Uppleva Botkyrka AB. 

Södertörns Energi AB
Södertörns Energi AB 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 Södertörns Energi AB äger till 
100 procent samt i Söderenergi, 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.

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt var i linje 
med 2018 och uppgick till 17,8 miljoner kronor (17,2 miljoner 
kronor 2017). Under 2018 fick bolaget ett koncernbidrag på 105 
miljoner kronor från Södertörns Fjärrvärme AB (115 miljoner 
kronor för 2017). Resultat före skatt blev 76,9 miljoner kronor 
(73,3 miljoner kronor 2017).

Koncernresultatet 2018 efter finansiella poster blev 88,6 
miljoner kronor, vilket är en minskning med 7,4 miljoner 
kronor jämfört med 2017. Till stor del beror detta på att 
Söderenergi AB gjorde ett bättre resultat än budget 2017 medan 
2018 års resultat hamnade strax under budget. 
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Södertörns Fjärrvärme AB
Södertörns Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till 
Södertörns Energi AB. Bolagets huvudsakliga verksamhet är 
distribution av fjärrvärme och fjärrkyla till kunder i Botkyrka, 
Huddinge och Salems kommuner. I nuläget produceras cirka  
3 procent av fjärrvärmen i egen regi.

Södertörns Fjärrvärme AB:s resultat efter finansiella poster var 
120,1 miljoner kronor 2018 (115,9 miljoner kronor 2017). 

Bolaget lämnade (liksom 2017) ett koncernbidrag till 
 Södertörns Energi AB motsvarande 105 miljoner kronor.  
(115 miljoner kronor 2017). 

Resultatet före skatt uppgick till 2,2 miljoner kronor 2018  
(9,5 miljoner kronor 2017). Skillnaden mot föregående år beror 
mest på två ej budgeterade poster som gav ett stort överskott 
- dels återsökta energiskatter (12 miljoner kronor), dels sålda 
utsläppsrätter (9 miljoner kronor). 

En inledande kall vår som följdes av en ovanlig varm sommar 
resulterade i att resultatet för såld fjärrvärme och fjärrkyla blev 
13 miljoner kronor över budget.

Söderenergi AB
Söderenergi AB ägs dels av Huddinge kommun och Botkyrka 
kommun via Södertörns Söderenergi AB, dels av Södertälje 
kommun via Telge AB. Bolaget producerar fjärrvärme som 
distribueras genom Södertörns Fjärrvärme AB och Telge Nät 
AB. Genom ett samarbete produceras även värme till 
 Stockholm Exergi AB och Telge Nät AB. Söderenergi AB är 
moderbolag i den koncern som äger dotterbolaget Söderenergi 
Kraftvärme AB.

Huvudsakligen produceras fjärrvärme i tre anläggningar: 
Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket. 
Därutöver finns två reservanläggningar. Sedan starten av 
Igelsta kraftvärmeverk producerar och säljer Söderenergi AB el 
och elcertifikat. 

Söderenergi AB:s resultat före bokslutsdispositioner var 17,6 
miljoner kronor 2018 (44,5 miljoner kronor 2017), vilket var 
detsamma som för koncernen i sin helhet. Det lägre resultatet 
2018 beror på att bolagets kostnader ökade mer än intäkterna 
mellan åren. Höga elpriser 2018 och bra volym på 
 elproduktionen påverkade bolagets resultat positivt. Dock 
ökade bränslekostnaderna under hösten på grund av en pressad 
bränslemarknad. 

Södertörns Fjärrvärme AB 2018 2017

Kommunens ägarandel 50 % 50 %

Aktiekapital 40,0 mnkr 40,0 mnkr

Nettoomsättning 689,6 mnkr 675,6 mnkr

Årets resultat före skatt 2,2 mnkr 9,5 mnkr

Balansomslutning 807,2 mnkr 778,4 mnkr

Investeringar 67,0 mnkr 65,0 mnkr

Soliditet 46,2 % 46,4 %

Antalet anställda 50 50

Söderenergi AB 
(inklusive dotterbolag)

 
2018

 
2017

Kommunens ägarandel 29 % 29 %

Aktiekapital 55,0 mnkr 55,0 mnkr

Nettoomsättning 1 161,7 mnkr 1 127,1 mnkr

Årets resultat före skatt 17,6 mnkr 44,5 mnkr

Balansomslutning 3 356,8 mnkr 3 242,7 mnkr

Investeringar 178,0 mnkr 91,1 mnkr

Soliditet 13,0 % 13,0 %

Antalet anställda 142 142
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SRV Återvinning AB  
SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Huddinge, 
Haninge, Nynäshamns och Salems kommuner. Botkyrkas 
ägarandel är 31,5 procent. SRV:s återvinningsanläggning vid 
Gladö kvarn i Huddinge tar emot, sorterar och behandlar avfall 
för förbränning, återvinning och deponering. SRV driver även 
återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

SRV Återvinning äger 40 procent av Scandinavian Biogas 
Recycling AB som har övertagit ansvaret för behandling av 
matavfall. 

Generellt arbetar bolaget med att dels minska avfallet och 
konvertera delar av energiutvinningen till materialåtervinning, 
dels använda avfallet i kraftvärmeverket i högre utsträckning.

 De totala volymerna avfall till SRV ökade 2018 jämfört med 
2017, vilket i huvudsak beror på att mängden förorenade jordar 
ökat markant jämfört med föregående år. 

SRV återvinning AB:s resultat före skatt var 38,7 miljoner 
kronor 2018 (21,8 miljoner kronor 2017). Årets rörelseresultat 
var 56,0 miljoner kronor, vilket var en ökning med 28,3 
miljoner kronor (27,8 miljoner kronor 2017). Det bättre 
resultatet beror främst på att bolagets intäkter ökade med 9,9 
procent under året och nu uppgår till 519,8 miljoner kronor 
(473,1 miljoner kronor 2017). 

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

Botkyrka Stadsnät AB har sålt många fiberanslutningar till 
samfällighetsföreningar och företag. Allt fler använder 
stadsnätet. Dessutom har de fortsatt låga räntorna bidragit till 
ett bättre resultat än budgeterat. Vid årets utgång var 18 100 
hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Dessutom är 
kommunens samtliga arbetsplatser anslutna.

Botkyrka Stadsnät AB:s resultat före skatt var 4,7 miljoner 
kronor 2018 (3,9 miljoner kronor 2017). Ökningen beror till 
största delen på att allt fler använder stadsnätet samt att 
distributionen av kabeltv har förts över. 

SRV Återvinning AB 2018 2017

Kommunens ägarandel 31,5 % 31,5 %

Aktiekapital 8,9 mnkr 8,9 mnkr

Nettoomsättning 519,8 mnkr 472,9 mnkr

Årets resultat före skatt 38,9 mnkr 21,8 mnkr

Balansomslutning 577,5 mnkr 527,7 mnkr

Investeringar 36,3 mnkr 44,1 mnkr

Soliditet 34,9 % 31,0 %

Antalet anställda 228 216

Botkyrka Stadsnät AB 2018 2017

Kommunens ägarandel 100 % 100 %

Aktiekapital 2,8 mnkr 2,8 mnkr

Nettoomsättning 40,9 mnkr 40,1 mnkr

Årets resultat före skatt 4,7 mnkr 3,9 mnkr

Balansomslutning 290,8 mnkr 273,1 mnkr

Investeringar 24,6 mnkr 29,9 mnkr

Soliditet 12,9 % 11,9 %

Antalet anställda 10 9

Foto: Tobias Fischer
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Tillväxt Botkyrka AB
Tillväxt Botkyrka AB bildades 2018 och ägs helt av Botkyrka 
kommun. Bolaget ska bidra till tillväxt och nya jobb i Botkyrka 
kommun genom nya arbetssätt och samarbeten. Bland annat 
ska man arbeta med affärsrådgivning, rekrytering samt 
matchning till små och medelstora företag i Botkyrka kommun. 

Under bolagets första år har man fokuserat på att få igång 
verksamheten och rekrytera personal. Verksamhetens intäkter 
uppgår till 2,7 miljoner kronor och kostnaderna ligger i linje 
med intäkterna, vilket innebär ett nollresultat. 

Bolaget ska nu utvecklas ytterligare och arbetet kommer att 
intensifieras kommande år. 

Södra Porten AB (koncern) 2018 2017

Kommunens ägarandel 50 % 50 %

Aktiekapital 0,1 mnkr 0,1 mnkr

Nettoomsättning 1,2 mnkr 2,1 mnkr

Årets resultat före skatt -3,4 mnkr -1,3 mnkr

Balansomslutning 202,8 mnkr 204,8 mnkr

Investeringar 5,8 mnkr 4,9 mnkr

Soliditet 99,2 % 99,6 %

Antalet anställda 0 0

Tillväxt Botkyrka AB 2018

Kommunens ägarandel 100 %

Aktiekapital 0,1 mnkr

Nettoomsättning 2,7 mnkr

Årets resultat före skatt 0,0 mnkr

Balansomslutning 1,7 mnkr

Investeringar 0 mnkr

Soliditet 60,6 %

Antalet anställda 3

Botkyrka Södra Porten Holding AB  
(inklusive dotterbolag)         
Botkyrka kommun och Skanska äger tillsammans Botkyrka 
Södra Porten Holding AB och det helägda dotterbolaget 
Botkyrka Södra Porten AB. Bolaget äger och förvaltar 
fastigheten Eriksberg 2:136.

Botkyrka Södra Porten Holding AB:s resultat före skatt var 3,4 
miljoner kronor 2018 (-1,3 miljoner kronor 2017). Det 
 försämrade resultatet beror dels på intäktsbortfall på grund av 
planerade uppsägningar av arrendatorer, dels på höga kostnader 
för juridisk assistans i samband med uppsägningen av  
arrendatorerna. 

Under året har bolaget hanterat bergmaterial och kross av berg, 
och flera av bolagets ytor är nu fullt belagda. Dessutom har 
området norr om E4:an varit föremål för en arkeologisk 
förundersökning. 

Bearbetningen av mark följer överenskommelsen, med 
undantag av ytor som inte kunnat friställas i tid på grund av en 
försenad avflyttning av arrendatorer. Dialogen med Trafik-
verket om den nya Hågelbyleden pågår; förhoppningsvis 
kommer ett beslut 2019. 

Intresset för etablering inom Botkyrka Södra Porten Holding 
AB är stort och nya intressenter hör ofta av sig för att knyta 
kontakt med bolaget och dess utbud.
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Ekonomiska

Sammanställningar

RESULTATRÄKNING BOTKYRKA KOMMUN KOMMUNKONCERNEN

(Mnkr) Not Utfall 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Not Utfall 2018 Utfall 2017

Verksamhetens intäkter 2,9 1 240,5 1 251,0 2,9 2 734,3 2 715,5

Verksamhetens kostnader 3,9 -6 105,0 -5 824,5 -4 900,8 3,9 -7 223,9 -6 853,9

Avskrivningar 4,9 -270,6 -258,1 -264,0 4,9 -439,6 -432,2

Verksamhetens nettokostnader -5 135,1 -4 831,6 -5 164,8 -4 929,2 -4 570,6

Skatteintäkter 5 3 573,0 3 470,6 3 574,7 5 3 573,0 3 470,6

Generella statsbidrag och utjämning 6 1 590,1 1 536,4 1 583,3 6,9 1 590,1 1 536,4

Finansiella intäkter 7,9 96,6 142,1 83,0 7,9 46,3 69,9

Finansiella kostnader 8 -71,9 -56,2 -87,0 8 -95,9 -83,9

Resultat före extraordinära poster 52,7 261,3 -10,8 184,3 422,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 1,9 52,7 261,3 -10,8 1,9 184,3 422,4

* Nettobudget

*
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Den löpande verksamheten

Årets resultat 52,7 261,3 184,3 422,4

Justering för ej likviditetspåverkande poster 10 339,9 312,7 10 512,5 476,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 392,6 574,0 696,8 898,7

Ökning(-) / minskning(+) av förråd och exploateringsmark -20,0 8,2 -37,4 -4,0

Ökning(-) / minskning(+) av kortfristiga fordringar 529,0 -431,0 528,1 -421,4

Ökning(-) / minskning(+) av kortfristiga placeringar 3,6 -77,3 3,5 -77,2

Ökning(+) / minskning(-) av kortfristiga skulder 134,8 138,8 202,3 114,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 040,0 212,7 1 393,3 510,5

Investeringsverksamheten

Omklassificering immateriella anläggningstillgångar - - - -0,6

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,5 0,6 -0,5 -0,6

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 098,9 -1 470,6 -1 566,1 -1 794,9

Under året omklassificerat -4,6 0,2 -1,9 -4,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 536,5 120,2 21,4 131,5

Förändring pågående projekt 124,0 46,5

Investering i finansiella tillgångar -7,9 -0,3 - -0,3

Förändringar finansiella tillgångar koncernen -6,9 2,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -575,4 -1 349,9 -1 430,0 -1 620,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 1 257,5 1 435,0

Amortering av långfristig skuld -420,0 -675,0

Förändring till kortfristig del skulder -160,0 255,0

Förändring övriga konton långfristiga skulder 9,2 11,8

Ökning(+) / minskning(-) av långfristiga skulder koncernen 88,9 936,4

Ökning långfristiga fordringar -1 208,8 -99,9

Minskning av långfristiga fordringar 70,3 44,2

Förändring till kortfristig del fordringar -13,3 -14,3

Omföring från placerade medel -14,6 -

Ökning(-) / minskning(+) av långfristiga fordringar koncernen -6,9 -0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -479,7 956,8 82,0 935,7

Årets kassaflöde -15,1 -180,4 45,3 -174,5

Likvida medel vid årets början 15,2 195,6 197,9 372,4

Likvida medel vid årets slut 0,1 15,2 243,2 197,9

KASSAFLÖDESANALYS BOTKYRKA KOMMUN KOMMUNKONCERNEN

(Mnkr) Not Utfall 2018 Utfall 2017 Not Utfall 2018 Utfall 2017
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BALANSRÄKNING BOTKYRKA KOMMUN KOMMUNKONCERNEN

Mnkr Not 2018 2017 Not 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 0,9 0,9 11 4,0 4,4

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12, 27 5 640,2 5 337,2 12, 27 10 180,0 9 215,4

   Maskiner och inventarier 13, 27 157,9 164,0 13, 28 506,8 487,5

   Summa materiella anläggningstillgångar 5 798,1 5 501,2 10 686,8 9 702,9

Finansiella anläggningstillgångar

   Aktier och andelar i dotter- och intressebolag 14 709,0 701,1 14 118,7 111,8

   Långfristiga fordringar 15 3 048,9 1 882,5 15 19,3 12,4

   Summa finansiella anläggningstillgångar 3 757,9 2 583,6 138,0 124,2

Summa anläggningstillgångar 9 556,9 8 085,7 10 828,8 9 831,5

Omsättningstillgångar

Exploateringsmark 16 19,4 - 16 19,4 -

Förråd med mera 0,9 1,0 81,2 63,9

Kortfristiga fordringar 17 355,2 884,2 17 522,6 1 050,6

Kortfristiga placeringar 18 649,7 653,3 18 649,7 653,3

Kassa och bank 19 0,1 15,2 19 243,2 197,9

Summa omsättningstillgångar 1 025,3 1 553,7 1 516,1 1 965,7

Summa tillgångar 10 582,2 9 639,4 12 344,9 11 797,2

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 20 20

Eget kapital 4 393,3 4 140,6 5 131,3 4 717,5

Årets resultat 53,2 252,7 184,8 413,8

Resultatutjämningsreserv 50,0 50,0 50,0 50,0

Övrigt eget kapital 73,9 73,9 73,9 73,9

Summa eget kapital 4 570,4 4 517,2 5 440,0 5 255,2

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 567,6 499,3 21 617,0 548,4

Andra avsättningar 22 1,0 0,5 22 132,2 128,4

Summa avsättningar 568,6 499,8 749,2 676,8

Skulder

Långfristiga skulder 23 3 620,9 2 934,1 23 3 936,6 3 847,7

Exploateringsmark 16 - 0,7 - 0,7

Kortfristiga skulder 24 1 822,3 1 687,6 24 2 219,1 2 016,8

Summa skulder 5 443,2 4 622,4 6 155,7 5 865,2

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 582,2 9 639,4 12 344,9 11 797,2

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ingångna borgensförbindelser 25 632,7 1 212,8 25 634,5 1 214,6

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

26 1 533,7 1 589,9 26 1 533,7 1 589,9

Operationella leasingavtal 27 853,5 911,0 27 873,5 935,3

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

28 7,1 7,8 28 16,8 21,8

Privata medel 0,4 0,2 0,4 0,2

Fastighetsinteckningar - - 1,8 1,8

Företagsinteckningar - - 7,5 7,8
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Koncernbolagen upprättar årsredovisning enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
bolag.

Resultat- och balansräkning för kommunens VA-verksamhet redovisas inte 
bland noterna, men finns tillgängligt på kommunens VA enhet. 

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 1 INTERNA OCH GEMENSAMMA POSTER 

INTÄKTER

Kalkylerad kapitaltjänst 397,3 360,7

Schablonbidrag flyktingar 72,1 60,9

Kalkylerad pension 179,9 154,7

Komponentavskrivningar 0,8 -

Realisationsvinst (Samariten) 7,2 68,2

Differens po pålägg 10,1 11,0

Arrenden tomträtter  
Stockholms stad

19,9 9,1

Övriga intäkter 0,0 2,1

Summa intäkter 687,3 666,7

KOSTNADER

Fastighetsskatt och försäkringar -1,4 -1,5

Pensionsutbetalningar -98,9 -93,0

Förändring semesterlöneskuld 16,5 14,1

Förändring timlöner mm 1,0 0,0

Nedskrivning intäktsfordringar -1,8 -3,1

Pensioner, avsättning -52,8 -51,7

Pensioner, avgiftsbestämd del -152,0 -132,0

Finansiell leasing -1,9 -0,1

Täckning av hyror 0,0 -

Övriga kostnader -0,3 0,0

Summa kostnader -291,6 -267,3

Summa netto 395,7 399,4

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Taxor och avgifter 294,5 285,5 598,0 575,0

Externa bostads- och lokalhyror 96,2 91,9 773,3 757,6

Försäljning av verksamhet 158,4 155,7 483,0 476,2

Bidrag från staten med flera 569,5 531,6 603,1 565,0

Övriga verksamhetsintäkter 121,9 186,3 276,9 341,7

Summa verksamhetens 
intäkter

1 240,5 1 251,0 2 734,3 2 715,5

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader -3 469,8 -3 323,0 -3 701,3 -3 555,2

Varor -331,5 -301,7 -648,4 -613,0

Entreprenad och köp av  
verksamhet

-1 293,2 -1 272,6 -1 761,9 -1 791,9

Externa lokalhyror -180,9 -158,6 -198,4 -174,7

Bidrag och transfereringar -239,4 -237,3 -239,4 -237,3

Köp av tjänster och övriga  
verksamhetskostnader

-590,2 -531,3 -674,5 -481,8

Summa verksamhetens 
kostnader

-6 105,0 -5 824,5 -7 223,9 -6 853,9

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 4 AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella  
anläggningstillgångar

-0,5 -0,3 -1,0 -0,7

Avskrivningar maskiner, inventarier 
och tekniska anläggningar

-38,7 -40,5 -71,5 -83,8

Avskrivningar fastigheter och 
tekniska anläggningar

-226,4 -207,3 -362,1 -337,7

Nedskrivningar* -5,0 -10,0 -5,0 -10,0

Summa avskrivningar -270,6 -258,1 -439,6 -432,2

* Nedskrivning har under 2018 gjorts för objekt som har rivits, dessa är 
Allégården med 4,3 mnkr och förskolan Måsen med 0,5 mnkr. Falkbergssko-
lans 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 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 0,0 mnkr. 

* Nedskrivning har under 2017 gjorts för Sörgården Paviljonger som rivits 
med 7,0 mnkr då paviljongerna är avvecklade och upprustningen av förskolan 
är färdigställd och Pulsen Combine IT med 1,2 mnkr för att objektet inte levde 
upp till kriterierna för en investering då systemet aldrig togs i bruk utan 
ersattes av ett annat verksamhetssystem som används idag. Vidare har Digital 
nyckelhantering med 0,5 mnkr identifierats att inte längre uppfylla kriterierna 
för att fortsätta klassificeras som investeringar och förskolan Lysmasken med 
0,2 mnkr på grund av att byggnaden har rivits. Mindre nedskrivningar har 
gjorts för förskolan Gullvivan med 0,3 mnkr, förskolan Opalen med 0,1 mnkr 
och förskolan Vallmon med 0,7 mnkr då även dessa förskolor har rivits under 
2017 och ska byggas på nytt. 

Eftersom inte samma uppdelning sker av avskrivningskostnaderna för alla  
de i den sammanställda redovisningen redovisas avskrivningar av tekniska 
anläggningar på två rader.

NOT 5 SKATTEINTÄKTER 

Preliminär kommunalskatt 3 591,9 3 484,3 3 591,9 3 484,3 

Preliminär slutavräkning  
innevarande år

-5,6 -18,4 -5,6 -18,4 

Slutavräkningsdifferens  
föregående år

-13,2 4,8 -13,2 4,7 

Summa skatteintäkter 3 573,0 3 470,6 3 573,0 3 470,6

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAGSINTÄKTER OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämningsbidrag 1 097,6 1 067,2 1 097,6 1 067,2

Regleringsbidrag/-avgift 14,4 -0,9 14,4 -0,9

Kostnadsutjämningsbidrag 227,5 207,8 227,5 207,8

Bidrag för LSS-utjämning 43,5 46,2 43,5 46,2

Kommunal fastighetsavgift 137,8 134,8 137,8 134,8

Generella statsbidrag från staten 69,2 81,3 69,2 81,3

Summa generella 
statsbidrags intäkter och 
utjämning

1 590,1 1 536,4 1 590,1 1 536,4



N O T E R

E K O N O M I S K A  S A M M A N S T Ä L L N I N G A R E K O N O M I S K A  S A M M A N S T Ä L L N I N G A R 58

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Ränteintäkter 29,6 40,8 0,4 -

Realiserad kursvinst, placerade 
medel

15,9 53,4 15,9 53,4

Fondutdelning placerade medel 15,0 10,9 15,0 10,9

Aktieutdelning koncernbolag och 
andra företag

6,0 23,6 - -

Borgensavgift 18,8 12,4 0,1 0,3

Övriga finansiella intäkter 11,3 1,0 14,9 5,3

Summa finansiella intäkter 96,6 142,1 46,3 69,9

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader -34,4 -41,1 -52,9 -62,6

Internränta under byggtid -5,2 1,8 -5,2 1,8

Orealiserad förlust, placerade 
medel

-18,9 -6,7 -18,9 -6,5

Realiserad förlust, placerade 
medel

- -0,4 - -0,4

Räntekostnad, pensioner -12,5 -9,2 -12,5 -9,2

Bankkostnader -0,6 -0,6 -0,6 -0,8

Övriga finansiella kostnader -0,3 0,0 -5,8 -6,2

Summa finansiella kostnader -71,9 -56,2 -95,9 -83,9

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Verksamhetens intäkter och kostnader

Försäljning av exploaterings- 
fastighet (exploateringsnetto)

33,3 51,1 33,3 51,1

Försäljning av Samariten* 7,2 68,2 7,2 68,2

Avskrivningar

Nedskrivning materiella  
anläggningstillgångar

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

Finansiella intäkter och 
kostnader

Kommuninvest överskottsutdelning 11,0 5,0 11,0 5,0

Avkastning pensionsavsättning 11,1 52,1 11,1 52,1

Summa jämförelsestörande 
poster

57,6 166,4 57,6 166,4

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

NOT 10 EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

Av- och nedskrivningar 270,6 258,1 439,6 432,2

Avsättningar till pensioner 68,3 63,2 68,6 63,2

Resultat avseende VA 0,5 -8,5 0,5 -8,5

Övriga avsättningar 0,5 -0,1 3,8 -10,6

Summa ej likviditetspåverkande 
poster

339,9 312,7 512,5 476,3

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGAR

Ackumulerad anskaffning 1,4 0,8 7,3 9,5

Ackumulerad avskrivning -0,5 -0,2 -2,8 -6,0

Ingående balans 0,9 0,6 4,5 3,5

Omklassificering - - - 0,6

Årets investeringar 0,5 0,6 0,5 0,6

Årets avskrivningar -0,5 -0,3 -1,0 -0,3

Utgående balans immateriella 
anläggningar

0,9 0,9 4,0 4,4

NOT 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Verksamhetsfastigheter 

Ackumulerad anskaffning 5 793,8 5 785,5 7 544,1 7 475,1

Ackumulerad avskrivning -2 444,3 -2 397,7 -3 110,6 -3 007,5

Ingående balans 3 349,4 3 387,8 4 433,5 4 467,6

Årets investeringar* 364,4 242,2 463,8 305,6

Omklassificeringar - 1,2 -12,8 -1,4

Årets avyttringar** - -105,3 -1,6 -105,3

Årets avskrivningar -192,2 -168,3 -255,2 -224,8

Årets nedskrivningar -5,0 -8,2 -5,0 -8,2

Utgående balans 3 516,6 3 349,4 4 622,7 4 433,5

Varav mark 49,0 47,8 97,7 96,5
Varav pågående*** 278,4 278,4

Publika fastigheter

Ackumulerad anskaffning 506,7 476,0 506,7 476,0

Ackumulerad avskrivning -212,6 -199,2 -212,6 -199,2

Ingående balans 294,1 276,8 294,1 276,8

Årets investeringar* 43,1 30,7 43,2 30,7

Årets avskrivningar -14,4 -13,4 -14,4 -13,4

Utgående balans 322,7 294,1 322,9 294,1

Varav mark 15,1 15,1 15,1 15,1

Varav pågående*** 31,4 31,4

Markreserv

Ackumulerad anskaffning 58,5 58,5 58,5 58,5

Ingående balans 58,5 58,5 58,5 58,5

Årets investeringar* - 0,0 - 0,0

Årets försäljning** - 0,0 - 0,0

Utgående balans 58,5 58,5 58,5 58,5

Varav mark 58,5 58,5 58,5 58,5
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Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

Fastigheter för affärsverksamhet

Ackumulerad anskaffning 505,8 406,9 5 172,1 4 871,1

Ackumulerad avskrivning -132,1 -119,1 -2 221,3 -2 142,3

Ingående balans 373,7 287,8 2 950,8 2 728,8

Årets investeringar* 115,2 98,9 959,8 315,2

Årets försäljningar** - - -5,3 -10,1

Omklassificering - - - 3,8

Årets avskrivningar -12,8 -13,0 -88,7 -86,8

Utgående balans 476,0 373,7 3 816,6 2 950,9

Varav mark 0,1 0,1 688,7 122,6

Varav pågående*** -5,5 -5,5

Mark och fastigheter för annan verksamhet

Ackumulerad anskaffning 1 313,3 517,4 1 325,4 527,0

Ackumulerad avskrivning -50,1 -310,0 -50,1 -310,0

Ingående balans 1 263,2 207,4 1 275,3 217,0

Årets investeringar* 530,3 1 083,0 9,7 1 085,5

Årets avskrivningar -6,9 -12,6 -6,9 -12,6

Årets nedskrivning -0,1 - -0,1

Årets avyttringar** -536,5 -14,6 -12,9 -14,6

Utgående balans 1 250,1 1 263,2 1 265,1 1 275,3

Varav mark 1 244,1 1 130,4 1 262,0 1 142,4

Exploateringar (anläggningstillgång)

Ingående balans -1,7 26,8 -1,7 26,8

Årets investeringar* 13,3 -28,3 13,3 -28,3

Under året slutredovisat 4,6 -0,2 4,6 -0,2

Summa Exploateringsmark 16,2 -1,7 16,2 -1,7

Pågående projekt - - 78,0 204,8

Utgående balans mark,  
byggnader och tekniska  
anläggningar

5 640,2 5 337,2 10 180,0 9 215,4

*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 0,1 mnkr samt investeringar i 
fastigheterna på 2,9 mnkr.

 
*Årets investeringar 2017 innefattar köp av tomträtter från Stockholms stad 
på 1 061,8 mnkr där en del av dessa ska säljas vidare.

 
** 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.    
**Årets avyttringar 2017 på sammanlagt 120,2 mnkr består av försäljning av 
Samariten Vårdboende AB.

 
*** Varav pågående arbete för kommunen har tagits fram för 2018. Värde för 
tidigare år går ej att få fram i systemet varför detta ej kan redovisas. 
 
Finansiell leasing se not 27.  
 
Eftersom inte samma uppdelning sker av avskrivningskostnaderna för alla de 
i den sammanställda redovisningen ingående enheterna redovisas 
avskrivningar av tekniska anläggningar på två rader.

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 13 MASKINER, INVENTARIER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Anskaffningsvärde 872,0 849,7 1 771,0 1 677,0

Ackumulerad avskrivning -708,0 -684,8 -1 283,5 -1 218,9

Ingående balans 164,0 164,9 487,5 458,1

Årets investeringar 32,6 42,9 75,9 86,2

Årets försäljning/utrangering 0,0 -0,3 -0,4 -1,5

Årets avskrivningar -38,7 -40,5 -71,6 -83,4

Omklassificeringar - -1,2 12,6 1,4

Årets nedskrivningar - -1,8 - -1,8

Summa 157,9 164,0 504,0 459,0

Pågående nyanläggning - - 2,8 28,5

Utgående balans maskiner, 
inventarier och tekniska 
anläggningar

157,9 164,0 506,8 487,5

Finansiell leasing se not 27.

NOT 14 AKTIER OCH ANDELAR I DOTTER- OCH INTRESSEBOLAG 

Tillväxt Botkyrka AB 1,1 -

Södra Porten AB 102,5 102,5

AB Botkyrkabyggen  
(8 200 á 1 000 kr)

8,2 8,2

AB Botkyrkabyggen  
(Nyemission 2008)

15,0 15,0

AB Botkyrkabyggen  
(aktier överförda från Botkyrka 
Kommunfastigheter)

450,0 450,0

Botkyrka Stadsnät AB 16,5 16,5

Hågelbyparken AB 0,1 0,1

Upplev Botkyrka AB 3,1 3,1

Södertörns Energi AB  
(20 á 50 000 kr)

5,0 5,0

Sydvästra Stockholmsregionens 
VA-verksamhet (20 á 1 000 kr)

0,0 0,0

SRV återvinning AB  
(700 á 500 kr)

0,3 0,3

Stockholmsregionens  
Försäkrings AB (77 553 á 100 kr)

7,7 7,7

Kommuninvest 48,8 48,8

Vårljus AB 0,8 0,8

Övriga 0,2 0,2

Bostadsrätter 49,7 42,9

Summa aktier och andelar i 
dotter- och intressebolag

709,0 701,1

NOT 15 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Lån till kommunala bolag 3 036,2 1 897,6 - -

Uppskjuten skattefordran - - 2,1 12,1

Övrig utlåning 14,7 0,2 17,2 0,3

Avgår kortfristig del av  
långfristig fordran

-2,0 -15,3 - -

Summa långfristiga fordringar 3 048,9 1 882,5 19,3 12,4
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Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 16 EXPLOATERINGSMARK (OMSÄTTNINGSTILLGÅNG)

Ingående balans -0,7 7,5 -0,7 7,5

Årets investerade kostnader 12,3 18,5 12,3 18,5

Årets investerade intäkter -21,2 -84,3 -21,2 -84,3

Slutredovisade projekt kostnader -15,4 -8,0 -15,4 -8,0

Slutredovisade projekt intäkter 44,3 65,6 44,3 65,6

Summa exploateringsmark 19,4 -0,7 19,4 -0,7

NOT 17 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 56,9 65,9 188,3 250,0

Skattefordran 44,3 40,7 50,6 45,1

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

99,2 88,3 109,7 113,7

Upplupen fastighetsavgift 55,6 48,2 55,6 48,2

Momsfordran 47,3 30,1 47,8 30,9

Kortfristiga fordringar koncern 1,5 1,5 - -

Övriga kortfristiga fordringar 48,5 594,2 70,6 562,2

Kortfristig del av långfristig fordran 2,0 15,3 - 0,5

Summa kortfristiga fordringar 355,2 884,2 522,6 1 050,6

I kortfristiga fordringar 2017 ingår 521 mnkr som en fordran på Stockholms stad. 
Betalning gjordes 2017 av tomträtter som hade tillträdesdatum 2018-01-02.

NOT 18 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Räntefonder 383,6 351,0 383,6 351,0

Aktiefonder 266,1 302,3 266,1 302,3

Summa kortfristiga  
placeringar

649,7 653,3 649,7 653,3

Marknadsvärde på kortfristiga placeringar var 746,5 mnkr för 2018 samt 
759,4 mnkr för 2017.

NOT 19 KASSA OCH BANK

Bank 0,1 - 216,8 158,0

Plusgiro - 15,2 26,4 39,9

Summa kassa och bank 0,1 15,2 243,2 197,9

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

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 20 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 4 517,2 4 264,5

Årets resultat 52,7 261,3

Resultat avseende VA 
verksamheten*

0,5 -8,6

Därav utgående balans resultat-
utjämningsreserv (RUR)**

50,0 50,0

Därav utgående balans  
kompetensfond

48,4 28,4

Årets förändring av  
kompetensfond

- -

Ränta som tillförts  
kompetensfond

- -

Ingående eget kapital 5 255,2 4 841,6

Årets resultat 184,3 422,4

Resultat avseende VA  
verksamheten*

0,5 -8,6

Därav utgående balans resultat-
utjämningsreserv (RUR)**

50,0 50,0

Övriga förändringar eget kapital - -0,2

Summa utgående eget kapital 4 570,4 4 517,2 5 440,0 5 255,2

* Resultat samt ränta avseende VA har 2018 ombokats till resultatfond 
(kortfristig skuld) med -2,0 mnkr och 2,0 mnkr för 2017 samt investerings-
fond (långfristig skuld) med 1,6 mnkr för 2018 och 6,6 mnkr för 2017. 
** Riktlinjer för och beslut om RUR togs av fullmäktige i november 2013.

NOT 21 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH  
LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

Exklusive garantipension, visstidspension, särskild 
ålderspension garantipension och särskild avtalspension

Ingående avsättning 497,3 432,6 546,5 481,6

Ingående avsättning OPF-KL* 1,2 - 1,2 -

Nya förpliktelser under året 67,4 64,1 69,3 65,8

     Varav

          Nyintjänad pension 54,0 54,5 54,0 55,4

           Ränte- och  
           basbeloppsuppräkning

12,5 9,2 14,4 10,3

           OPF-KL* 0,5 - 0,5 -

           Övrig post 0,4 0,4 0,4 0,1

Årets utbetalningar -12,3 -12,0 -14,0 -13,6

Förändring av löneskatt 13,6 12,6 13,6 12,6

Summa pensionsavsättning 567,2 497,3 616,6 546,4
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Mnkr 2018 2017 2018 2017

Garantipension, visstidspension, särskild 
ålderspension garantipension och särskild avtalspension

Ingående avsättning 2,0 3,5 2,0 3,5

Nya förpliktelser under året 0,0 0,1 0,0 0,1

     Varav

          Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0

           Ränte- och  
           basbeloppsuppräkning

0,0 0,1 0,0 0,1

           Övrig post 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalningar -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Förändring av löneskatt -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Summa garantipension mm 0,4 2,0 0,4 2,0

Utgående balans  
pensionsavsättning

567,6 499,3 617,0 548,4

Aktualiseringsgrad (%) 96,0 94,0

* OPF-KL har tidigare ej tagits med i beräkningen på förtroendevalda.

NOT 22 ANDRA AVSÄTTNINGAR

SRV Efterbehandling avslutad 
deponi

37,3 34,2

SRV Sluttäckning och iordnings-
ställande av avfallsupplag

1,7 1,5

Söderenergi Reservering för 
destruktion av vattenhaltig olja

0,7 0,6

Uppskjuten skatt 91,5 91,6

Övriga avsättningar 1,0 0,5 1,0 0,5

Summa andra avsättningar 1,0 0,5 132,2 128,4

NOT 23A LÅNGFRISTIGA SKULDER

Nordea - - 14,6 19,1

Kommuninvest 3 962,5 3 125,0 3 959,0 3 687,6

Finansiell leasing (se not 27) 1,9 4,0 306,5 335,6

Förinbetalda anslutningsavgifter 
VA

99,5 92,8 99,5 92,8

VA investeringsfond 53,2 51,7 53,2 51,7

Förinbetalda gatukostnads- 
ersättningar

56,1 58,6 56,1 58,6

Investeringsbidrag 27,7 22,0 27,7 22,0

Övriga långfristiga skulder - - - 0,3

Avgår kortfristig del -580,0 -420,0 -580,0 -420,0

Summa långfristiga skulder 3 620,9 2 934,1 3 936,6 3 847,7

 
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta, % 1,0 1,6 1,4 1,8

Genomsnittlig ränta, % exkl 
derivat

-0,1 0,1 0,1 0,2

Genomsnittlig löptid på lån, år 2,1 2,6 2,1 2,7

Lån som förfaller inom

0-1 år 20% 19% 20% 17%

1-3 år 66% 49% 66% 47%

3-5 år 13% 21% 13% 27%

5-10 år 2% 11% 2% 9%

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

23 B MARKNADSVÄRDEN RÄNTESWAPAR

Genomsnittlig räntebindningstid, 
år inkl derivat

2,5 2,2 2,5 2,1

Genomsnittlig räntebindningstid, 
år exkl derivat

0,3 0,2 0,3 0,3

Säkrad post, mnkr 4 299,5 3 325,0 4 299,5 4 231,5

Marknadsvärde derivat, mnkr -115,6 -128,7 -195,4 -223,7

Beloppen för kommunen inkluderar samtliga lån och derivat i kommunens 
balansräkning. 

Kommunkoncernen använder derivat som räntesäkringar. Detta har för 2018 
ökat räntekostnaderna med  36,3 mnkr för kommunen och  56,5 mnkr för 
koncernen jämfört med om man inte använt räntesäkringar. 

Bakgrund och syfte med säkringen
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
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
Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av ränta hänförliga till 
kommunkoncernens finansiering på totalt 4 300 mnkr. Utöver befintliga lån 
är även prognostiserade räntebetalningar hänförliga till framtida upplånings- 
transaktioner 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 effektiv 
2018-12-31 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 två 
derivataffärer som ej klassificerats som säkringsinstrument. Marknadsvärdet på 
dem per 2018-12-31 är positivt och därmed har ingen derivatskuld bokförts.
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Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER

Upplupna arbetsgivaravgifter 
och preliminär skatt

121,0 108,2 124,0 111,8

Kortfristig leasingskuld 2,0 4,1 29,0 31,1

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

377,6 358,0 473,8 468,6

Kommande års amorteringar* 580,0 420,0 580,6 420,6

Leverantörsskuld 227,3 151,2 386,4 286,5

Momsskuld - 7,2 10,1 18,6

Semesterlöneskuld 219,4 215,0 225,7 221,6

Upplupna löner 49,6 45,1 50,1 47,0

Särskild löneskatt pensioner 48,2 43,3 50,3 45,3

Pensioner avgiftsbestämd del 111,4 107,3 111,4 107,3

Till kreditinstitut - 200,0 5,3 206,1

Övriga kortfristiga skulder 85,8 28,2 172,4 52,3

Summa kortfristiga skulder 1 822,3 1 687,6 2 219,1 2 016,8

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

NOT 25 A INGÅNGNA BORGENSFÖRBINDELSER

Södertörns Fjärrvärme AB 43,6 43,3 43,6 43,3

Södertörns Energi AB* - 542,5 - 542,5

SYVAB 112,3 112,3 112,3 112,3

Söderenergi AB 354,2 381,4 354,2 381,4

SRV återvinning AB 68,6 77,6 68,6 77,6

Hågelbyparken AB 0,7 0,8 0,7 0,8

Botkyrka hantverkshus  
brf 1, 2 och 3

12,0 12,2 12,0 12,2

Eriksbergs industriområde 7,9 8,2 7,9 8,2

Norra Botkyrka Folkets Hus 29,3 30,0 29,3 30,0

IFK Tumba 0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga föreningar 3,8 4,2 3,8 4,2

Kommunalt förlustansvar,  
statliga bostadslån

0,1 0,1 0,1 0,1

Söderenergi AB,  
checkräkningskredit EFO AB

- - 1,8 1,8

Summa ingångna  
borgensförbindelser

632,7 1 212,8 634,5 1 214,6

*Kommunen är ej längre i borgen för Södertörns Energi AB, istället har 
kommunen lånat ut 517,5 mnkr till bolaget from 2018-11-02.  
Detta belopp ingår i långfristiga fordringar.

Den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för  
bolagen som ingår i kommunens internbank var under 2018: 

Södertörns Fjärrvärme AB 43,5

Södertörns Energi AB 542,5

Söderenergi AB 841,0

Hågelbyparken AB 10,0

Upplev Botkyrka AB 15,0

Botkyrkabyggen AB 2 200,0

Botkyrka Stadsnät AB 260,0

SRV återvinning AB 78,0

Övriga borgensåtaganden  
(SYVAB, bostadsrättsföreningar 
och ideella föreningar)

175,0

Summa kreditram 4 165,0

NOT 25B INGÅNGNA BORGENSFÖRBINDELSER - SOLIDARISK 
BORGEN

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 2018-12-31 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 medlemskommuner-
na 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 insats- 
kapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Botkyrka Kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförpliktelse, kan noteras att per 2018-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 672 332 611 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 689 246 491 
kronor.

Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 26 PENSIONSFÖRPLIKTELSER SOM INTE HAR TAGITS UPP 
BLAND SKULDERNA ELLER AVSÄTTNINGARNA

Ingående ansvarsförbindelse 1 279,5 1 305,1 1 279,5 1 305,1

Aktualisering -6,5 -1,9 -6,5 -1,9

Ränteuppräkning 15,1 14,9 15,1 14,9

Basbeloppsuppräkning 20,7 22,2 20,7 22,2

Övrig post -10,1 1,7 -10,1 1,7

Årets utbetalningar -64,4 -62,5 -64,4 -62,5

Summa pensionsförpliktelser 1 234,3 1 279,5 1 234,3 1 279,5

Löneskatt 24,26% 299,4 310,4 299,4 310,4

Utgående ansvarsförbindelse 1 533,7 1 589,9 1 533,7 1 589,9

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

NOT 27 LEASINGAVTAL

Finansiell leasing

Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter

Förfaller till betalning inom 1 år 2,0 4,1 29,0 31,1 

Förfaller till betalning mellan 
1-5 år

1,9 4,0 198,2 106,9 

Förfaller till betalning senare 
än 5 år

- - 108,3 228,7 

Summa finansiell leasing 4,0 8,1 335,5 366,7 

Operationell leasing

Förfaller till betalning inom 1 år 93,0 98,9 107,6 113,7 

Förfaller till betalning mellan 
1-5 år

329,9 332,9 334,7 342,4 

Förfaller till betalning senare 
än 5 år

430,5 479,2 431,2 479,2 

Summa operationell leasing 853,5 911,0 873,5 935,3 

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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Kommunen Kommunkoncernen

Mnkr 2018 2017 2018 2017

NOT 28 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

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.  Ersättning kan utgå som 
visstidspension eller avgångsersättning. 

En politiker omfattas av rätt till visstidspension (2,9 mnkr) och ytterligare en 
har rätt till inkomstsamordnad visstidspension (0,0 mnkr). Två politiker 
under 50 år har rätt till avgångsersättning under tre år om förordnanden/
uppdrag upphör efter nuvarande mandatperiod (4,2 mnkr). Kommunens 
pensionsansvar omfattar i denna del 7,1 mnkr.

Ansvarsförbindelse förtroende-
valdas pensioner (inkl löneskatt 
24,26%)

2,9 2,6 2,9 2,6

Inkomstsamordnad visstids-
pension

0,0 0,1 0,0 0,1

Övriga avgångsersättningar 4,2 5,1 4,2 5,1

Avbetalningsköp för SRV finan-
sierade hos Nordea

9,7 14,0

Summa övriga  
ansvarsförbindelser

7,1 7,8 16,8 21,8

Slutredovisade byggprojekt i  tekniska nämnden 

Projektnamn Projekt-
nummer

Budget Utfall Differens

Förskolan Granen 6178 50,0 49,7 0,3

Förskolepaviljongen Riksten 6167 9,0 8,5 0,5

Tumba gymnasium Skyttbrink 6164 6,0 7,7 -1,7

Fasadrenovering Tullinge 
gymnasium

6257 6,0 10,1 -4,1

Gruppboende nya Lövkojan 6160 20,0 22,3 -2,3

Förskolan Violen Norsborg 6254 30,0 34,8 -4,8

Förskola Sörgården Tullinge 6216 71,0 74,3 -3,3

Nybyggnation av förskolan 
Prästkragen

6214 36,5 36,7 -0,2

Utbyggnad av ny vattenledning 
från Tumba till Sandstugan

3903 6,6 4,9 1,7

VA-utbyggnad i Lindhov 3934 1,2 3,3 -2,1

Summa 236,3 252,3 -16,0

Övriga byggprojekt som har slutfördelats på komponent

Projektnamn Projektkod Utfall

Gång och cykelöverfart 3 Källvägen 6019 0,7

Gångbana Björkvägen 6020 0,3

Solparken utemiljö 6014 0,9

VA Hålvägen 3960 1,9

VA Rikstensvägen 3961 1,1

VA Skogshemsvägen 3959 10,2

Förskolan Humlan 6168 50,4

Förskolan Riksten paviljong 6167 8,5

Förskolan Hallunda paviljong 6166 7,1

Gruppbostad Lugnet 6172 21,9

Riksteatern enligt hyreskontrakt 6153 10,6

Upprustning Brunna IP 6113 3,2

Summa 116,8

Utdelning Fordringar Skulder

Botkyrka kommun Ägd 
andel

Mottagna Kort-
fristiga

Kort fristiga

Botkyrkabyggen AB 100% 6,6 4,3

Botkyrka Stadsnät AB 100% 1,9

Upplev Botkyrka AB 100% 7,6 10,8

Hågelbyparken AB 100% 4,6 2,6

SRV återvinning AB 31,5% 0,0 1,2

Söderenergi AB 29% 0,2

Södertörns Energi AB 50% 6,0 0,4

Södertörns Fjärrvärme AB 50% 0,3 9,1

Botkyrka Södra Porten AB 50%

Tillväxt Botkyrka AB 100% 0,2

KONCERNINTERNA FÖRHÅLLANDEN

 
 
 

Försäljning

 
 
 

Lån

Räntor, 
borgen 

och 
swap

Botkyrka kommun Ägd 
andel

Givna Mottagna Givna Givna

Botkyrkabyggen AB 100% 28,4 47,0 1 829,3 26,6

Botkyrka Stadsnät AB 100% 1,2 7,2 245,0 2,3

Upplev Botkyrka AB 100% 11,0 28,0 2,5 0,1

Hågelbyparken AB 100% 0,4 9,0 0,3 0,0

SRV återvinning AB 31,5% 0,1 8,9 0,2

Söderenergi AB 29% 0,2 439,6 31,9

Södertörns Energi AB 50% 517,5 6,6

Södertörns Fjärrvärme AB 50% 1,0 37,3

Botkyrka Södra Porten AB 50% 0,9

Tillväxt Botkyrka AB 100% 2,7

Kommunens fordringar och skulder gentemot koncernbolagen

Kommunens försäljning, lån samt finansiella poster gentemot  
koncernbolagen
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DRIFTREDOVISNING Kostnader Intäkter Nettoutfall Budget netto Avvikelse Nettoutfall

Mnkr 2018 2018 2018 2018 mnkr 2017

Kommunstyrelsen -441,2 133,5 -307,7 -316,2 8,5 -285,4

Revision -4,2 0,0 -4,2 -4,4 0,2 -3,9

Samhällsbyggnadsnämnden -233,8 75,8 -158,0 -158,9 0,9 -148,3

Samhällsbyggnadsnämnden Exploatering 0,0 32,8 32,8 51,0 -18,2 51,1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -24,9 6,9 -18,0 -18,2 0,2 -16,3

Tekniska nämnden -716,2 679,1 -37,1 -0,5 -36,6 21,6

Tekniska nämnden, VA -130,1 128,0 -2,1 0,0 -2,1 6,8

Kultur- och fritidsnämnden -275,3 27,3 -248,0 -251,4 3,4 -239,2

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden -381,9 119,5 -262,4 -263,5 1,1 -250,4

Utbildningsnämnden -5 174,9 2 661,2 -2 513,7 -2 514,2 0,5 -2 428,2

Socialnämnden -757,4 111,1 -646,3 -644,5 -1,8 -616,2

Vård- och omsorgsnämnden    -1 284,7 189,2 -1 095,5 -1 112,8 17,3 -1 064,2

KS/KF förfogande -6,1 6,1

Summa nämndernas nettokostnader -9 424,6 4 164,4 -5 260,2 -5 239,7 -20,5 -4 972,6

Gemensamma poster  (not 1) 395,7 338,9 56,8 399,4

Summa för periodens budget -9 424,6 4 164,4 -4 864,5 -4 900,8 36,3 -4 573,2

INVESTERINGSREDOVISNING Utgifter Inkomster Nettoutfall Budget netto Nettoutfall

Mnkr 2018 2018 2018 2018 helår 2017

Kommunstyrelsen

      Kommunledningsförvaltning -2,5 0,0 -2,5 -20,9 -6,1

Samhällsbyggnadsnämnden -54,5 4,6 -49,9 -108,8 -37,5

Tekniska nämnden -476,0 12,9 -463,1 -863,1 -311,3

Varav långa byggprojekt -346,5 9,1 -337,4 -702,5 -186,6

Varav korta projekt -129,5 3,8 -125,7 -160,6 -124,7

Kultur- och fritidsnämnden -24,9 1,5 -23,4 -37,7 -17,6

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden -3,7 0,0 -3,7 -4,7 -5,6

Utbildningsnämnden -11,2 0,0 -11,2 -21,6 -18,8

Socialnämnden -0,8 0,0 -0,8 -5,0 -3,0

Vård- och omsorgsnämnden -8,0 0,0 -8,0 -28,6 -5,1

Summa exkl markförvärv -581,7 19,0 -562,7 -1 090,4 -405,0

Markförvärv från Stockholms stad* -523,6 -523,6 -1 083,0

Totalbudget för pågående fleråriga projekt uppgår till -4 110,7 miljoner kronor.

* Markförvärvet från Stockholms stad har 2018 sålts vidare till AB Botkyrkabyggen. 
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REDOVISNINGs-

PRINCIPER

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning (KRL) och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  
Det innebär att:

• intäkter redovisas i den period det är sannolikt att de eko 
nomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen. 
Intäkterna ska dessutom kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

• fordringar har tagits upp till de belopp som de beräknas 
inflyta med.

• tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde.

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redo 
visningssed, dvs till det år då vara levereras, tjänst utförs eller 
händelse inträffar. Beloppsgräns för periodisering är ett prisbas 
belopp (45 500 kronor 2018).

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post 
i resultaträkningen och i kassaflödesrapporten. Som jämförelse- 
störande betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 5 miljoner kronor. Enligt RKR 3.1 är en post i resultat 
räkningen jämförelsestörande när beloppet är väsentligt och 
posten är av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller 
regelbundet, t ex nedskrivningar av anläggningstillgångar och 
vinst/förlust vid försäljning av exploateringsfastigheter.

Va-verksamhetens resultat

Vaverksamhetens resultat ingår i resultatet för kommunen och  
särredovisades tidigare inom balansposten eget kapital. Från 
december 2017 redovisas VA verksamheten uppdelat på 
kortfristig skuld (förutbetald intäkt) avseende resultatfond och 
långfristig skuld avseende investeringsfond. 

Skatteintäkter

Skatteintäkterna periodiseras och redovisas det år då den 
beskattningsbara inkomsten intjänas. Kommunen redovisar, 
enligt RKR 4.2, skatteintäkter utifrån den prognos som Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL) publicerar i december. 

Övriga intäkter, gatukostnadsersättningar,  
anläggningsavgifter med mera

Gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, anslutnings 
avgifter och övriga investeringsbidrag intäktsförs på ett sätt  
som återspeglar hur investeringen används och förbrukas  
enligt RKR:s rekommendation 18.

Löner

Semesterlöneskuld, timanställdas löner och okompenserad 
övertid redovisas tillsammans med arbetsgivaravgifter som en  
kostnad under aktuellt intjänande år och som en kortfristig skuld i 
balansräkningen. Semesterlöneskulden beräknas separat för 
varje personalkategori.

Pensionsskulden

Kommunens pensionsskuld är den skuld som kommunen har  
till anställda och pensionärer, och uppgår till nuvärdet av framtida 
pensionsutbetalningar. Beräkning sker enligt SKL:s riktlinjer 
RIPS07.

Kommunen redovisar pensionsskulden enligt den så kallade 
blandmodellen:

• Pension som tjänats in före 1998 redovisas som ansvarsför
bindelse och utbetalningarna redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.

• Pension som tjänats in från och med 1998 kostnadsförs det 
år de tjänas in och tas upp som kortfristig skuld till dess att 
de betalas ut, vilket sker i mars året efter intjänandet. I 
samtliga belopp ingår särskild löneskatt på 24,26 procent.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella anläggningstillgångar i form av aktier och fonder 
tas upp till anskaffningsvärdet om de gäller dotterbolag eller 
intressebolag. 

Finansiella skulder redovisas enligt RKR 20 antingen som 
kortfristiga eller långfristiga skulder. Den del av ett långfristigt 
lån som förfaller till betalning inom tolv månader, räknat från 
balansdagen, redovisas som kortfristig skuld medan ett lån som 
förfaller efter 12 månader räknat från balansdagen redovisas 
som långfristig skuld. 

Kommunens pensionsmedelsportfölj i form av marknadsnoterade 
fonder och finansiella instrument är klassificerad som omsätt
ningstillgångar. Samtliga placeringsmedel är värderade till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde och 
skrivs ner vid eventuell orealiserad förlust. Portföljens förvaltning 
regleras i finanspolicy som kommunfullmäktige antagit. Från 
Öhman rådgivande portfölj har 14 588 000 kronor tagits ut avse
ende Kommuninvest Ekonomisk förening depå. Värdepappret 
finns nu hos kommunen och i samband med detta har omvärde
ring gjorts till långfristig fordran.

Marknadsnoterade aktier och fonder klassificeras som 
 omsättningstillgångar enligt RKR 20.

Leasing

Leasing klassificeras som operationell eller finansiell leasing 
enligt RKR 13.2. Även hyresavtal klassificeras enligt rekom
mendationen. Finansiell leasing redovisas som en tillgång i  
balansräkningen samt som en skuld till leasegivaren. Operationell 
leasing redovisas som en ansvarsförbindelse i särskild not.
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Gränsdragning mellan kostnad och investering

Enligt KRL är en anläggningstillgång ”en tillgång som är avsedd 
för stadigvarande bruk av väsentligt värde”. I kommunen 
klassificeras en kostnad som en investering och därmed som 
anläggningstillgång när tillgången har en nyttjandeperiod som 
är längre än tre år och anskaffningsvärdet är över ett prisbas 
belopp (45 500 kronor 2018). Kostnader som inte uppfyller  
definition för anläggningstillgång bokförs som kostnad i driften.

Anskaffningsvärde, avskrivning, avskrivningstid och 
avskrivningsmetod

Anläggningstillgångar i kommunen skrivs av utifrån tillgång
arnas förväntade nyttjandeperiod och baseras på anläggningens 
anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar 
såsom aktier, andelar, bostadsrätter, mark, konst och pågående 
arbeten sker inga avskrivningar. 

Kapitaltjänstkostnad beräknas på de aktiverade anläggningarna 
och belastar enheterna som kostnader i form av avskrivning 
och internränta. För pågående byggprojekt som inte ianspråkta
gits har tidigare år ackumulerad internränta lagts till anskaff
ningsvärdet. Internräntan på dessa byggprojekt är borttagen 
från och med 2018. 2017 var denna ränta 3 procent.

För verksamhetslokaler ingår kapitalkostnaden i internhyran.  
För några verksamhetsfastigheter används annuitetsmetoden 
och för övriga investeringar nominell/linjär beräkningsmetod. 

Avskrivning av maskiner och inventarier påbörjas månaden 
efter anskaffningen. För fastigheter påbörjas avskrivningen när 
anläggningen är färdig och kan användas.

Följande avskrivningstider har i huvudsak tillämpats i kommunen  
under året:

Objekt Avskrivningsintervall i 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

Från och med 2014 ska kommuner, enligt RKR 11.4, dela upp 
sina anläggningstillgångar i betydande komponenter som sedan 
ska skrivas av separat. 

Kommunen använder en blandmodell med två olika tillväga
gångssätt vid fördelningen av en investering på komponenter 
och det som avgör är vad det är för typ av investering. Byggpro
jekt fördelas på komponent vid den tidpunkt då investeringar 
börjar användas och reinvesteringar fördelas på komponent 
direkt vid kontering av fakturan.

Följande komponentindelning och avskrivningstider tillämpas i 
kommunen för verksamhetsfastigheter, gata & park, VA och 
idrottsplatser/konstgräsplaner enligt ny modell med komponen
tindelning:

Komponentindelning för  
Verksamhetsfastigheter Avskrivningstid

Mark -

Markanläggning/utemiljö 25 år

Stomme 80 år

Tak, plåt 40 år

Fasad 25 år

Värme, sanitet 25 år

El, ledningar 30 år

Invändigt bygg 10 år

Styr & Regler 20 år

Komponentindelning för Gata park Avskrivningstid

Grundlager Evig

Mellanlager 30 år

Slitlager 15 år

Markanläggning/utemiljö 25 år

Komponentindelning för VA Avskrivningstid

Ledning 50 år

Pump 15 år

Styr och regler 20 år

Byggnad (stomme) 50 år

Komponentindelning för  
Konstgräsplaner Avskrivningstid

Markuppbyggnad 25 år

Konstgräs 9 år

Belysning 15 år

Utrustning 10 år

Läktare 20 år

Övrig utrustning 15 år

Teknisk utrustning isbanor 25 år

Elcentral 30 år

Invändigt bygg 10 år

Ponton 40 år

Under 2018 har följande förändringar genomförts vad gäller 
komponenter och avskrivningstider för konstgräsplaner/
idrottsplatser:

Markuppbyggnad har ändrats från 15 år till 25 år då det 
innehåller samma delar som komponent för parker samt 
byggprojekt och bör därför ha samma avskrivningstid. 
Förändring har även gjorts gällande komponent teknisk 
utrustning isbanor då bedömning av livslängd har korrigerats 
från 10 år till 20 år. Komponent teknisk utrustning 5 år för 
konstgräsplaner/idrottsplatser har tagits bort då den inte 
behövdes. Tillkommande komponenter för konstgräsplaner/
idrottsplatser är elcentral, invändigt bygg och ponton då 
bedömningen har gjorts att dessa inte inryms i någon övrig 
redan framtagen komponent.

Införandet av komponentredovisning i kommunen har skett i tre 
steg:

Under 2014 till 2016 aktiverades konstgräsplaner på olika  
komponenter.
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Under 2017 påbörjades komponentavskrivningar för fastigheter 
där alla reinvesteringar och byggprojekt som ianspråktogs under 
året komponentindelades.

Under första halvåret 2018 har alla projekt som rör fastighet, 
gata och park samt VA och som färdigställts under 2015 – 2016 
komponentindelats. Investeringar som har gjorts 2015–2016 har 
fördelats på komponent enligt samma metod som framtida 
investeringar för byggprojekt och reinvesteringar.

Investeringar gjorda under 2014 och tidigare med ett bokfört 
värde över 15 miljoner kronor den 31 december 2017 har 
för delats enligt en enklare schablonmetod:

• Eventuellt markvärde har brutits ut till ett eget anläggnings
objekt,

• 35 procent av anskaffningsvärdet har lagts på komponenten 
för stomme,

• resterande värdet (det värde som kvarstår när eventuellt 
markvärde och 35 procent av anskaffningsvärdet är borträk
nat från det bokförda värdet de 31 december 2017) lades på 
en egen komponent för övriga investeringar med en 
avskrivnings tid på 10 år.

Exploateringsutgifter

Upparbetade utgifter i kommunens exploateringsverksamhet 
redovisas som omsättningstillgång när kommunen inte ska  
äga tillgången och som anläggningstillgång när kommunen  
ska vara slutlig ägare, till exempel för gator och parker. 

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning görs enbart vid upprättande av  
kommunens årsredovisning.

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommu
nalförbund där kommunen har ett betydande inflytande (minst 
20 procent), en så kallad sammanställd redovisning. Den ska ge 
en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens 
verksamhet och ekonomiska ställning.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Samtliga 
koncernbolag upprättar årsredovisning enligt Bokföringsnämn
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncern redovisning (K3).

Följande bolag ingår i den sammanställda redovisningen som 
sammanställs till årsredovisningen:

Bolag Ägarandel (procent)

AB Botkyrkabyggen 100 %

Botkyrka Stadsnät AB 100 %

Upplev Botkyrka AB 100 %

Hågelbyparken AB 100 %

Tillväxt Botkyrka AB 100%

SRV återvinning AB 31,5 %

Söderenergi AB 29 %

Södertörns Energi AB 50 %

Södertörns Fjärrvärme AB 50 %

Botkyrka Södra Porten Holding AB 50 %

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.

Annuitetsmetoden  
fördelar investeringens kapital- 
tjänstkostnader, internränta och 
avskrivningar, med lika stora  
belopp för varje år av tillgång- 
ens ekonomiska livslängd  
(jmf med nominell metod).

Avskrivning  
är en fördelning av anlägg nings-
tillgångars 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 anläggnings-
tillgångar 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.

Likviditet  
visar kommunens betalnings-
förmåga på kort sikt. Beräknas 
genom att dividera omsättnings-
tillgångar (minus varulager) med 
kortfristiga skulder.

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

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 fördelas till den 
 redovisningsperiod de hör.

Räntebindningstid  
talar om hur lång tid kommunen 
har bundit räntan i genomsnitt.

Rörelsekapital  
är skillnaden mellan omsättnings- 
tillgångar och kortfristiga skulder. 
Det speglar kommunens 
  finansiella ställning på kort sikt.

Soliditet  
visar kommunens betalnings-
förmåga på lång sikt. Beräknas 
genom att man delar eget 
kapital med tillgångarna.
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REVISIONS-

BERÄTTELSE 

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 
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R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 
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Botkyrka, långt ifrån lagom – en kontrastrik och kreativ mötesplats 

Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, 

vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med 

skog, ängar, sjöar och havskust. Här frodas entreprenörskap, små företag blandas med 

internationella storföretag. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med 

bakgrund från världens alla hörn.

Botkyrka är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och unika kultur- och 

upplevelsesatsningar. Här finns kreativitet, nyfikenhet, stolthet, ungdomlighet, eldsjälar och 

kraft. Här utvecklar vi nya idéer för framtiden. I Botkyrka uppstår intressanta och oväntade 

möten och här möts olika internationella perspektiv, kulturer, språk och religioner på ett 

spännande sätt.


