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För ett starkt Botkyrka i en 
oviss tid 

Sverige och världen befinner sig i en utmanande 

tid. Rysslands invasion av Ukraina, Kinas 

ökade tryck mot Taiwan samt folkrevolutionen 

i Iran är bara några av händelserna som ägt rum 

under 2022. Hela världssamfundet har påver-

kats och därmed även Botkyrka. 

 

Pandemins efterdyningar, den ryska ledningens 

el-krig mot Europa, en ökande inflation och 

kraftigt ökade matpriser slår hårt mot Sveriges 

familjer, organisationer och företag. Samtliga 

av landets kommuner står inför ökade ekono-

miska utmaningar därför är fokus för budget 

2023 en stabil och god ekonomisk hushållning 

som säkrar vardagen för Botkyrkas närmare  

95 000 invånare.  

 

Under mandatperioden 2022–2026 kommer 

Botkyrka kommuns politiska ledning fortsatt 

bestå av Socialdemokraterna, Kristdemokra-

terna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpar-

tiet under parollen Mittensamarbetet.  

 

Den politiska ledningen har under föregående 

mandatperiod genomfört flera krafttag för ett 

bättre Botkyrka och det har givit resultat. Fler 

än någonsin tar studenten, betygen stiger mest i 

Stockholm län, fler får välja utförare i hemtjäns-

ten, företagen växer och kommunen ligger i 

framkant av klimatarbetet. Ledningens politiska 

plattform har fungerat som en ledstjärna under 

åren som varit och en reviderade version kom-

mer presenteras i april 2023.  

Mittensamarbetets huvudfokus för budget 2023 

är att säkerställa att den positiva utvecklingen 

bibehålls och stärks. Ambitionen är att kommu-

nens verksamheter ska ges förutsättningar för en 

långsiktig, hållbar och stabil planering i en osä-

ker tid. Genom det värnas tryggheten för kom-

munens anställda, verksamheternas utveckling 

och servicen till Botkyrkaborna. 

 

Vi måste fortsatt se till att alla barn lyckas i sko-

lan, att alla i Botkyrka kan leva och åldras i 

trygghet, att klimatarbetet fortgår och att segre-

gationen minskar. Allt detta är svårare i tider av 

inflation, stigande priser och en ökande arbets-

löshet.  

 
I budgeten presenteras, utöver förutsättningar 

för fortsatt stabilitet, därför ett antal fokussats-

ningar på skola, trygghet arbete, omsorg, bostä-

der och klimat. Exempel är skolsociala team, 

stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och för-

tryck samt möjligheten till hörsel- och synin-

struktör för äldre. Ytterligare exempel är jobb-

främjande insatser för dem som står längst från 

arbetsmarknaden samt möjligheten att öka 

egenförsörjningen av el från klimatsmarta ener-

gikällor. Vi fortsätter rusta upp och bygga nytt, 

ta fram detaljplaner och främja fler etableringar 

från näringslivet. Ett mindre axplock av en 

mycket omfattande budget. 

 

I tider av ovisshet måste alla ta sitt ansvar för att 

mildra krisens konsekvenser. Tillsammans kan 

vi i Botkyrka göra skillnad.  

 

 

Ebba Östlin – Socialdemokraterna 

Stefan Dayne – Kristdemokraterna 

Dag Ahlse – Centerpartiet 

Niklas Gladh – Miljöpartiet de gröna 

Ing-Marie Viklund – Liberalerna  
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Fem år i sammandrag  

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 pre-

senteras några nyckeltal i sammandrag för Botkyrka kommun de senaste fem åren. 

 

Nettokostnaderna har stadigt ökat de senaste åren, både uttryckt i kronor och i kronor per invånare. 

Kommunen har ett omfattande investeringsbehov och investeringarna kommer att ligga på en hög nivå 

åren framöver. 

 

Botkyrka kommun - nyckeltal  

 Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Antal invånare 31/12 94 606 94 847 95 318 95 596 95 881 96 084 

         

Botkyrkas skattesats 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 

Total skattesats för kommun och region samt be-
gravningsavgift 

32,47 32,47 32,48 32,48 32,48 32,48 

Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor 5 382 5 493 5 522 5 819 6 040 6 409 

Nettokostnad, kronor per invånare 56 893 57 917 57 672 60 869 62 995 66 702 

Årets resultat, miljoner kronor 82 262 339 504 61 -65,4 

Balanskravsresultat efter disponering från resul-
tatutjämningsreserven 

     0 

         

Nettoinvesteringar, miljoner kronor 691 489 456 782 1 386 1 069 

Nettoinvesteringar, kronor per invånare 7 307 5 156 4 784 8 177 13 343 11 126 

Självfinansieringsgrad, % 53 115 137 101 48*) 30 

*) Självfinansieringsgraden 2022 bygger på en bedömd upparbetningsgrad på 60 procent av budgeterad investeringsnivå. För 2023 bedöms upparbetningsgraden 

ligga på 75 procent (budgeterad investeringsutgift 2023 uppgår till 1 069 miljoner kronor och utfall vid året slut bedöms uppgå till 800 miljoner kronor). 

 

I budget finns inte exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar upptagna. Om kommunen får 

sådana intäkter under året så påverkas självfinansieringsgraden positivt. Även balanskravsresultatet 

påverkas positivt. 
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Botkyrka kommun - organisationsplan 
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Ekonomiska läget och förutsättningar 

Omvärlden  
Den svenska ekonomin har bromsat in kraftigt 

under 2022. Hushållen höll tillbaka konsumt-

ionen till följd av en ny våg av covidsmitta un-

der vintern, samtidigt som produktionen häm-

mades av brist på insatsvaror och hög sjukfrån-

varo. Rysslands invasion av Ukraina har inne-

burit ytterligare störningar i leveranskedjor och 

bidragit till en hög inflation. Trots det var upp-

gången i Sverige starkare under andra kvartalet 

jämfört med tidigare bedömningar. BNP ökade 

med 1,4 procent jämfört med det föregående 

kvartalet. I USA och Kina minskade BNP, sam-

tidigt som den ökade i euroområdet. Konjunk-

turinstitutet beskriver att utsikterna för framti-

den dock har blivit dystrare under sommaren 

och BNP-tillväxten bedöms bromsa in än mer 

det andra halvåret i år än vad som förutsågs ti-

digare. 

 

Energipriserna kan bli rekordhöga under vintern 

och KPIF-inflationen kan komma att närma sig 

7,5 procent.  

 

Utsikterna för arbetsmarknaden har också för-

svagats. Sysselsättningen bedöms fortsatt öka 

något under innevarande 2022.  

 

Hur djup blir lågkonjunkturen? 

Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunk-

tur 2023. Den höga inflationen, stigande räntor 

och fallande tillgångspriser pressar hushållen 

som kommer att dra ner på konsumtionen och 

aktiviteten i hela ekonomin hämmas. Central-

banken förväntas höja styrräntan ytterligare och 

inflationen väntas sjunka 2023 jämfört med lä-

get 2022. 

 

  2022 2023 2024 2025 

BNP 2,6 -0,7 1,8 2,8 

Relativ arbetslöshet, 
procent 7,5 8,4 8,4 8,2 

KPIF, årsgenomsnitt 7,5 5,0 1,5 1,7 

KPI, årsgenomsnitt 8,3 7,1 1,1 1,4 

Styrräntor 2,3 2,3 1,8 1,8 
Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och regioner 

och Konjunkturinstitutet.  

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedö-

mer att svensk BNP faller 2023. Frågan är inte 

längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur 

utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den 

blir. Efterfrågan på arbetskraft bedöms bli lägre 

och arbetslösheten öka. Den relativa arbetslös-

heten beräknas ligga på 7,5 procent 2022 och 

öka till 8,4 procent 2023 för att sedan ligga på 

den nivån närmaste åren därefter. 

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedö-

mer att det kommunala skatteunderlaget växer 

starkt i nominella termer för perioden 2022 – 

2025, i genomsnitt med 4,5 respektive procent 

4,4 procent per år för den faktiska respektive 

underliggande utvecklingen. I reala termer be-

dömer SKR att skatteunderlaget växer med 0,9 

procent per år 2022–2025, att jämföra med de 

senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. 
Snabbt stigande kostnader pekar dock på att 

skatteintäkterna endast kommer att medge en 

svag real resursökning kommande år. Stora 

kostnadsökningar inte minst för avtalspens-

ioner, drivet av den höga inflationen, kommer 

att bli en stor utmaning för de kommunala bud-

getarna. Sveriges offentliga finanser är starka 

och konjunkturinstitutets bedömning är att det 

finns ett budgetutrymme för de kommande fyra 

åren på cirka 120 miljarder kronor. SKR:s ana-

lys av samhällsekonomin under kalkylåren 

2024 och 2025 baseras på ett antagande att eko-

nomin går mot ett balanserat resursutnyttjande. 

 

Sammantaget för planperioden, beräknar SKR, 

att skatteunderlaget inte räcker till att finansiera 

en växande kommunal verksamhetsvolym i 

linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt 

är den demografiska utmaningen framöver 

större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver 

försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de 

ökade behoven av omsorg och vård av äldre krä-

ver allt större resurser. 

Den demografiska utvecklingen kommer ge 

stora utmaningar och långsiktiga effekter på 

kommunernas ekonomi och personalförsörjning 

både för perioden 2023 - 2026 och men framför 

allt åren därefter.  

 

Osäkerheterna och riskerna för ytterligare för-

sämrade förutsättningar är stora. Särskilt gäller 

det utvecklingen av kriget Ukraina och bland 

annat risken för än högre energipriser. 
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Långsiktig ekonomisk prognos 

Botkyrka kommun har, liksom inför den förra 

mandatperioden med stöd av KPMG, tagit fram 

en ”Långsiktig ekonomisk prognos” som 

sträcker sig fram till år 2035. Utgångspunkt är 

den demografiska utvecklingen och kommu-

nens befolkningsprognos. Dessutom har SKR:s 

bedömning av löne- och prisutveckling och 

skatteunderlagsprognos använts. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Bot-

kyrka kommun har utmaningar framöver. Pens-

ionskostnaderna ökar kraftigt 2023 och 2024. 

Vidare bedöms övriga kostnader öka mer än in-

täkterna under hela tidsperioden, vilket till stor 

del beror på den förväntade demografiska ut-

vecklingen. Detta medför att åtgärder bör vidtas 

för att minska kostnaderna framöver. Ju tidigare 

detta sätts igång, desto mindre kännbart blir det. 

Det har också konstaterats att en lägre investe-

ringsnivå ger ett minskat effektiviseringsbehov. 

Prioritering behöver kontinuerligt göras då be-

hoven är stora.  

Diagrammet visar behovet av kommande effek-

tiviseringar vid en investeringsnivå på 800 mil-

joner kronor per år. 

 

Effektiviseringar eller mer sannolikt bespa-

ringar är nödvändiga. Att skjuta upp dessa inne-

bär krav på kraftfullare åtgärder framöver. 

Att använda resultatutjämningsreserven för att 

exempelvis finansiera de stora ökningarna av 

pensionskostnader 2023 och 2024 kan ”köpa 

tid” men därefter är besparingsåtgärder nödvän-

diga. 
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Så styrs Botkyrka kommun   

 

Målstyrning 

Planering  

Kommunfullmäktiges mål och budget med 

flerårsplan  

Kommunfullmäktiges målstyrning har ett hel-

hetsperspektiv och den politiska styrningen ut-

trycks genom områden med underliggande ut-

vecklingsmål och mått i Mål och budget med 

flerårsplan. Kommunfullmäktiges områden och 

utvecklingsmål tar sin utgångspunkt i Mitten-

samarbetets politiska plattform samt de långsik-

tiga utmaningarna i dokumentet Ett hållbart 

Botkyrka. Områdena och målen uttrycker över-

gripande prioriteringar och strategiska ställ-

ningstaganden utifrån ett medborgarperspektiv. 

 
Utöver kommunfullmäktiges styrning har kom-

munens verksamheter sitt grunduppdrag, som är 

fastställt genom statlig styrning i lagar och för-

ordningar samt i nämndernas reglementen, i 

riktlinjer med mera.  

 

 
Nämndernas mål och mått 

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål går vi-

dare till nämnderna och styr delar av deras verk-

samheter. Nämnderna ska svara upp mot full-

mäktiges styrning genom att ta fram egna kon-

kreta nämndmål som är anpassade för den egna 

verksamheten. Nämnderna kan också  

 

 

 

 

 

 

formulera egna nämndmål kopplade till målom-

rådena.  

 

Till varje nämndmål finns ett eller flera mått. 

Nämnderna lämnar i sitt yttrande till Mål och 

budget med flerårsplan förslag till nämndmål 

och mått. Yttrandet överlämnas till kommun-

styrelsen för fortsatt beredning och fastställs 

därefter av kommunfullmäktige i Mål och bud-

get med flerårsplan. De slutliga nämndmålen 

och måtten redovisas i nämndernas Mål och in-

ternbudget. 

Enheternas verksamhetsplan 

Nämnderna delar ner nämndmål till verksam-

heterna alternativt till enheterna som i sin tur tar 

fram aktiviteter för att uppfylla målen. I de fall 

nämndmålen delas ner till verksamheterna an-

svarar verksamhetschef för att dela ner nämnd-

målen till berörda enheter. Verksamheterna och 

enheterna kopplar vid behov mått till nämndmå-

len för att mäta sina resultat. Enheternas aktivi-

teter och mått dokumenteras i deras verksam-

hetsplaner.  

Uppföljning  

Delårsrapport och årsredovisning  

Kommunfullmäktige följer upp utfallet på om-

råden, utvecklingsmål och mått i delårsrappor-

terna och årsredovisningen. 

  

Kommunfullmäktige följer resultaten på de mål 

och mått som nämnderna angett som bidrag till 

kommunfullmäktiges områden och utvecklings-

mål. Uppföljningen sker i delårsrapport per au-

gusti samt i årsredovisningen. I delårsrapport 

per april görs enbart en avvikelserapportering 

avseende nämndernas måluppfyllelse.   

Verksamhetsberättelse  

När och hur enheternas aktiviteter och eventu-

ella mått följs upp beslutas av respektive 

nämnd. Enheternas uppföljning stannar på 

nämndnivå.   
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Ekonomistyrning 

Planering  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens 

ekonomi och fördelning av nämndernas budget-

ramar i Mål och budget med flerårsplan. Beslu-

tet utgår från en rad överväganden kring verk-

samheternas behov, utvecklingen i omvärlden 

och kommunens prioriteringar för framtiden.   

  

Grunden för nämndernas budgetramar är före-

gående års budget, eventuella volymföränd-

ringar samt politisk prioritering. För att ge 

nämnderna förutsättningar för en bibehållen 

verksamhet använder kommunfullmäktige en 

resursfördelningsmodell som kompenserar för 

befolkningsförändringar i olika åldersgrupper. 

Dessutom görs uppräkningar för kommande 

pris- och löneutveckling. Dessa beräkningar är 

underlag för det politiska beslutet om nämnder-

nas ramar. Resursfördelningsmodellen ersätter 

inte andra politiska avvägningar. 
 

När det gäller investeringar fastställer kommun-

fullmäktige totalbudget per projekt för nämn-

dernas investeringsprojekt.  

  

Nämnderna fastställer den från kommunfull-

mäktige tilldelade driftbudgetramen på övergri-

pande verksamhetsnivå i nämndens Mål och in-

ternbudget. 
 

Förvaltningsdirektören ansvarar för hur budget-

arbetet bedrivs inom förvaltningen. Förvalt-

ningsdirektören ansvarar också för att den från 

nämnden verksamhetsindelade budgeten förde-

las ner till enhetschef eller annan utsedd budge-

tansvarig.  
 

Enhetschef eller motsvarande har ansvar för att 

bedriva verksamheten inom tilldelad budget-

ram. Internbudgeten läggs på sådan nivå att den 

är till stöd vid uppföljnings- och prognosarbete. 

 

Uppföljning  

Delårsrapporter och årsredovisning 

I kommunens två delårsrapporter och i den av-

slutande årsredovisningen lämnar kommunsty-

relsen en övergripande rapport till kommun-

fullmäktige om hur kommunen lyckats leva upp 

till de ambitioner som finns i kommunens Mål 

och budget med flerårsplan. 

 

 

 

 

I såväl delårsrapporterna som i årsredovisning-

en redovisas verksamhetens utfall, finansiering 

och den ekonomiska ställningen vid årets slut.  

 

Årsredovisningen innehåller också en samman-

ställning av resultaten från de kommunala bola-

gen och en sammanställd redovisning för kom-

munkoncernen där man slår ihop kommunens 

och bolagens redovisning. Övriga obligatoriska 

ekonomiska uppföljningar sammanställs och 

rapporteras till kommunstyrelsen. 

Ekonomisk uppföljning, delårsrapporter 

och verksamhetsberättelse 

Nämnderna ska göra minst sex ekonomiska 

uppföljningar med prognos under året. Uppfölj-

ningstillfällena är för perioderna till och med 

mars, april (delårsrapport), juni, augusti (delårs-

rapport), oktober och årets avslutande verksam-

hetsberättelse. Nämnderna kan utöver detta be-

sluta om fler uppföljningstillfällen för sin egen 

verksamhet. 

 

I uppföljningen ingår att analysera större för-

ändringar och avvikelser för nämnden som hel-

het och på verksamhetsnivå. Visar nämndens 

prognos ett negativt utfall mot budget ska 

nämnden besluta om åtgärder. 

 

Förvaltningsdirektören ansvarar för hur upp-

följningsarbetet bedrivs inom förvaltningen.  
 
Enhetschef lämnar prognoser enligt förvalt-

ningens anvisningar och tidplaner. 

 

 

Uppdragsstyrningen 

Planering 

Uppdragsstyrningen är den politiska ledningens 

mest konkreta styrning. Särskilda uppdrag ini-

tieras och beslutas av kommunfullmäktige alter-

nativt nämnd och beredningsuppdrag initieras 

av kommunstyrelsens eller nämndens ordfö-

rande. Ett uppdrag beskriver bland annat vad 

som ska utföras, utredas samt tidpunkt för upp-

följning och återredovisning.  

 

Uppföljning  

Alla uppdrag återrapporteras som eget ärende 

enligt fastställd tidpunkt till den som har lämnat 

uppdraget.  
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Ekonomiska styrprinciper  

 

Allmänt 
Inom sitt verksamhetsområde ansvarar nämn-

den för en god och effektiv verksamhet. Verk-

samheten ska bedrivas i enlighet med de bud-

getramar, mål och riktlinjer som kommunfull-

mäktige har bestämt samt den lagstiftning som 

gäller för verksamheten.  

 

Nämnden ska följa de anvisningar och den tid-

plan för det kommungemensamma budget- och 

uppföljningsarbetet, inklusive internkontrollar-

betet, som tas fram av kommunstyrelsen/kom-

munstyrelseförvaltningen.  

 

Nämnden ansvarar för att ta fram anvisningar 

och tidplan för nämndens egna budget- och upp-

följningsarbete, inklusive internkontrollarbetet. 

 

Ekonomiskt ansvar   
Nämnderna ska fortlöpande under året följa och 

analysera såväl verksamhetsutveckling som 

ekonomiskt utfall.  

 

Nämnden har rätt att besluta om omfördelning 

av driftmedel mellan verksamheter inom sitt an-

svarsområde. Rätten till omfördelning av medel 

gäller inte särskilt riktade insatser som kom-

munfullmäktige har beslutat om. Dessa får end-

ast användas för avsett ändamål. 

 

Omfördelningar och ändringar som innebär en 

avsevärd förändring av verksamheten eller är av 

principiell art i förhållande till mål och inrikt-

ningar ska alltid lyftas till kommunfullmäktige 

för ställningstagande. I sådana fall ska det av 

nämndens begäran framgå de ekonomiska kon-

sekvenserna och hur dessa ska finansieras på så-

väl kort som lång sikt. 

 

Vid befarad budgetavvikelse beslutar nämnden 

om en åtgärdsplan och vidtar de åtgärder som 

krävs för att undvika att budgeten överskrids. 

Vid konflikt mellan mål och resurser sätter  

 

 

 

 

 

 

 

 

resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Nämn-

den får således inte överskrida sin ekonomiska 

ram avseende drift eller medgiven totalbudget 

för respektive investeringsprojekt. Detta under 

förutsättning att gällande lagstiftning inte åsido-

sätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning 

gör att verksamhet inte kan bedrivas inom med-

given ram ska detta omgående anmälas till kom-

munstyrelsen. Innan anmälan ska nämnden 

noggrant ha prövat möjligheterna till ompriori-

teringar, effektiviseringar, besparingar och/eller 

ökade intäkter. Detta gäller både för drift och 

investering.  

 

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen kan un-

der året bevilja nämnd tilläggsanslag. Tilläggs-

anslag medges endast i undantagsfall och då om 

det finns särskilda skäl. I kommunfullmäkti-

ges/kommunstyrelsens anslag för fogande finns 

öronmärkta medel riktade till vissa nämnder i 

avvaktan på ytterligare underlag eller beslut. 

Nämnden måste alltid i särskilt beslut ansöka 

om medlen. Anslag för exploateringsverksam-

heten kan lämnas i särskilda beslut under året. 

 

Intäkter utöver budget som har ett direkt sam-

band med verksamheten får efter beslut i re-

spektive nämnd användas till ökade kostnader 

av tillfällig karaktär. Intäkter av tillfällig karak-

tär får inte användas för att permanent höja kost-

nadsnivån. Om en nämnd får intäkter utöver vad 

som är budgeterat och som inte beror på nämn-

dens eller förvaltningens påverkan, till exempel 

nya statsbidrag och ändrade statsbidragsregler, 

ska kommunstyrelsen informeras om beloppet 

överstiger 25 prisbasbelopp per år. 

 
Gäller intäktsökningen externa projektmedel 

ska dessa, vid ansökningstillfället, godkännas 

av kommunstyrelsen. Till kommunstyrelsen ska 

lämnas en redogörelse över projektets innehåll, 

syfte och eventuella krav på kommunal insats. 

Därutöver ska eventuella ekonomiska risker för 

kommunen belysas. 
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Prisindex  
Grunden för kommunens kompensation till 

nämnderna för löne- och prisuppräkningar är 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) pris-

index för kommunal verksamhet (PKV). 

 

(procent) 2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader* 2,3 6,9 4,3 -0,2 

Övrig förbrukning 2,2 4,1 2,4 2,5 

Prisförändring 2,1 6,0 3,7 0,7 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitets-
justering. 

SKR:s sammanvägda prisindex för kommunal 

verksamhet beräknas med löpande och fasta pri-

ser. Det tar därmed i beaktande volym- och pris-

förändringar för arbetskraft inklusive kända för-

ändringar av lagstadgade och avtalsenliga av-

gifter.  

 

Nämndernas budgetramar har räknats upp enligt 

följande: 

(procent) 2022 2023 2024 2025 

Arbetskraftskostnader 2,3 6,6 4,3 -0,2 

Övriga kostnader 2,2 4,1 2,4 2,5 

Hyror/ lokalkostnader 2,2 4,1 2,4 2,5 

Intäkter 2,2 4,1 2,4 2,5 

 

Specifikation arbetskraftskostnader 

Arbetskraftskostna-
der,lönekostnader 

 2,9 3,3 3,4 

PO-pålägg  3,7 1,0 -3,6 

 

Internränta 
Kommunens beräknade internränta för 2023 är 

1,75 procent. Kostnader för internränta redovi-

sas på berörda nämnder medan intäkter för in-

ternränta redovisas på finansförvaltningen. 

 

Arbetsgivaravgifter för kommuner  
 

 2022 2023 

Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42 

Avtalsförsäkringar 0,13 0,13 

Kollektivavtalad pension 7,70 12,98 

Summa PO-pålägg 39,25 44,53 

 

Arbetsgivaravgiften för 2023 är fortfarande pre-

liminär och kan komma att ändras efter att kom-

munfullmäktige har fastställt Mål och budget 

2023 med flerårsplan 2024 - 2026. 

 

Intern kostnadsfördelning 

Internhyra 

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för 

alla verksamhetslokaler som ägs av Botkyrka  

kommun och de lokaler som hyrs in från externa 

fastighetsägare. Boenden som inte innebär nå-

got ägande för kommunen, kommunkontrakt, 

ingår inte i internhyresmodellen. För dessa an-

svarar berörd nämnd. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden har under 2021 

gjort en översyn av internhyresmodellen. In-

ternhyran grundar sig på teknik- och fastighets-

nämndens faktiska kostnader för fastighetsbe-

ståndet inom respektive nämnd och verksamhet. 

Hyran fördelas per kvadratmeter och baseras på 

bruksarea.  

 

Verksamhetsnämnderna betalar ”all inclusive” 

hyra. Vad som ingår i hyran regleras i en gräns-

dragningslista och i ett internhyreskontrakt. 

 

I internhyran ingår finansiering av en kommun-

gemensam lokalbank som uppgår till cirka två 

procent av den sammantagna hyreskostnaden 

2021 för verksamhetslokaler. 

 

Syftet med lokalbanken är att skapa incitament 

för nämnderna att arbeta med lokaleffektiviser-

ingar. Nämnderna ska utifrån fastställda krite-

rier kunna överföra en del av eller en hel verk-

samhetslokal till lokalbanken och då överförs 

också hyreskostnaden till lokalbanken. 

Gemensamma verksamhetssystem 

I Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–

2026 återförs budget för kommungemensamma 

verksamhetssystem från berörda nämnder till 

kommunstyrelsen. Underlag för omfördelning 

av budget är den kostnad som respektive nämnd 

debiterades 2022 uppräknad med 4,1 procent. 

De system som det handlar om är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb  
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Interndebitering 
Huvudregeln vid internprissättning ska vara att 

den baseras på självkostnad och inte genererar 

över- eller underskott för debiterande enhet el-

ler verksamhet. 

 

Interna prislistor eller motsvarande underlag 

ska vara klara och utskickade till mottagaren 

senast den 30 september året innan aktuellt bud-

getår. 

 

Interna årsfakturor, till exempel hyror eller 

kostnader för kommunövergripande verksam-

hetssystem, ska skickas till mottagaren senast 

31 januari aktuellt budgetår. 

 

Slutredovisning av investeringar 
Alla investeringsprojekt som uppgår till eller 

överstiger 20 miljoner kronor slutredovisas till 

kommunfullmäktige, övriga slutredovisas i 

nämnd. 

 

Investeringar som pågår under flera år budgete-

ras och följs upp dels mot en totalbudget dels 

mot året. Årligen återkommande investeringar 

ska avslutas i samband med nämndernas bok-

slut med verksamhetsberättelse och kommer att 

ombudgeteras till kommande år endast om det 

föreligger särskilda skäl. 

 

Nämnderna ska i sin verksamhetsberättelse 

lämna en sammanställning över samtliga inve-

steringsprojekt som avslutats under året. 

 
Följdinvesteringar 
I samband med investeringsprojekt kan behov 

finnas av följdinvesteringar. Den nämnd som är 

ansvarig enligt reglementet för anläggningen 

som det behöver investeras i är den som ska 

lyfta investeringsprojektet i Mål och budget 

med flerårsplan. Ansvarig nämnd ska enligt 

fastställd tidplan informera och föra dialog med 

de nämnder som blir berörda av följdinveste-

ringen. 

 

Timpris och tidsredovisning i inve-
steringsprojekt   
Gemensamma rutiner och ett gemensamt tim-

pris för intern tidsskrivning i investeringspro-

jekt har tagits fram för att uppfylla gällande re-

dovisningsregler. Reglerna innebär att löner för 

personal som arbetar med att utveckla eller iord-

ningsställa anläggningstillgångar ska tas med i 

anskaffningsvärdet. Ekonomiska effekter av 

dessa rutiner och gemensamt timpris justeras i 

driftbudgeten för de nämnder som berörs. För 

2023 uppgår timpriset till 530 kronor. 

 

Taxor och avgifter 

Taxor och avgifter som inte beslutas av nämn-

den själv, ska huvudsakligen beslutas i samband 

med att kommunfullmäktige i november fattar 

beslut om Mål och budget med flerårsplan. 
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Budgetprocessen 

 

Omvärldsanalys 

Som underlag för kommande planeringsarbete 

tar tjänstepersoner på kommunledningsförvalt-

ningen under hösten fram en kommunövergri-

pande omvärldsanalys som även innehåller ett 

lokalt perspektiv för de olika stadsdelarna i Bot-

kyrka som bevakar händelser och trender på 

områdesnivå. Förvaltningarna tar fram verk-

samhetsspecifika omvärldsanalyser som beskri-

ver hur olika yttre faktorer kan komma att på-

verka verksamheterna. De verksamhetsspeci-

fika omvärldsanalyserna ska redovisas i respek-

tive nämnd. 

Bokslutsdag/ analysseminarier 

Det gångna årets ekonomiska resultat, målupp-

fyllelse, verksamhetsresultat och utveckling av 

väsentliga indikatorer redovisas under en bok-

slutsdag/ analysseminarium. Bokslutsdagen ska 

ses som ett avslut av det gångna året och som en 

upptakt inför kommande budgetarbete. Bok-

slutsdagen ligger i slutet av februari varje år.  

 

Dagar för budgetöverläggningar 

I början av mars träffas den politiska lednings-

gruppen tillsammans med oppositionens 

gruppledare, kommunalråd samt politiska sek-

reterare under en dag för att diskutera möjliga 

lösningar för att åstadkomma förbättringar inom 

olika utvecklingsområden i Botkyrka.  

  

 

Därutöver avsätts 1–1,5 dagar för den politiska 

ledningsgruppen till uppstart av budgetproces- 

sen och framtagande av förutsättningar till 

kommande Mål och budget med flerårsplan. 

Förutsättningar till arbetet med Mål och 

budget med flerårsplan 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige be-

slutar under april månad förutsättningar till 

nämndernas arbete med yttrande till Mål och 

budget med flerårsplan. Förutsättningarna inne-

håller kommunfullmäktiges måldokument, pre-

liminära budgetramar, uppdrag och en investe-

ringsplan. 

 

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar kom-

munstyrelseförvaltningen ut förutsättningarna 

och budgetanvisningar till nämnderna. 

Nämndernas yttrande till Mål och budget 

med flerårsplan 

Nämnderna arbetar med yttrande till Mål och 

budget med flerårsplan från mitten av april till 

början av september. Nämnderna redovisar 

nämndmål och mått som visar vad nämnden ska 

göra för att leva upp till kommunfullmäktiges 

målområden och utvecklingsmål. 
 

I nämndernas yttranden ska en analys av de pre-

liminära budgetramarna för nästa kalenderår 

samt för de tre nästkommande åren ingå. Även 

eventuella politiska ambitionsförändringar från 

nämnderna ska ingå. Om en förändring innebär  
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kostnadsökningar ska nämnden i första hand 

hantera kostnadsökningen genom ompriorite-

ringar inom befintlig budgetram. 
 

Nämnderna analyserar också investeringspla-

nen och redovisar eventuella förändringar. Be-

rörda verksamhetsförvaltningar och teknik- och 

fastighetsförvaltningen ska gemensamt göra av-

stämning av investeringar som avser verksam-

hetslokaler. 
 

Nämndernas yttrande till mål och budget med 

flerårsplan lämnas till kommunstyrelsens bud-

getberedning i början av september och ska vara 

beslutade i respektive nämnd.  

Dialog i kommunledningsgruppen (KLG) 

I mitten av juni träffas kommunledningsgrup-

pen (KLG) under en dag för en genomgång av 

förvaltningarnas utkast till nämndernas yttrande 

till mål och budget med flerårsplan. Därefter får 

respektive förvaltningsdirektör en möjlighet att 

göra justeringar i utkastet till yttrande innan det 

överlämnas det till nämndens majoritetsgrupp 

före midsommar.  

Kommunstyrelsens budgetberedning 

Under perioden september till oktober arbetar 

budgetberedningen fram ett förslag till resultat-

budget, budgetramar för nästa kalenderår samt 

preliminära budgetramar för de tre nästkom-

mande åren för respektive nämnd. Beredningen 

tar också fram förslag till en flerårig investe-

ringsplan. Förslaget innehåller även eventuella 

uppdrag riktade till en eller flera nämnder. 

 

Underlag inför budgetberedning kommer att 

tilldelas både majoriteten och oppositionen. 

Tjänstepersoner ska även vara oppositionen be-

hjälplig med sakupplysningar vid framtagande 

av deras budgetförslag. 

 

Under beredningsperioden bjuder budgetbered-

ningen in nämndordförande, förvaltningsdirek-

tör och ekonomichefer eller motsvarande för ge-

nomgång av respektive nämnds yttrande till 

Mål och budget med flerårsplan. 

Beslut kommunstyrelsen och kommunfull-

mäktige 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till skat-

tesats, mål, drift- och investeringsbudget för 

nästa kalenderår samt en plan för kommande tre 

åren samt eventuella uppdrag i slutet av oktober.  

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen, 

mål, drift- och investeringsbudget för nästa ka-

lenderår samt en plan för kommande tre åren i 

slutet av november. 

 

Om särskilda skäl föreligger kan beslut om Mål 

och budget med flerårsplan beslutas av kom-

munstyrelsen i november och fastställas av 

kommunfullmäktige i december. Skattesatsen 

måste dock beslutas av kommunfullmäktige i 

november. 

Rapportering av Mål och internbudget  

I slutet av januari det aktuella budgetåret rap-

porterar nämnderna till kommunstyrelsen hur 

man har fördelat den av kommunfullmäktige 

tilldelade budgetramen på olika verksamheter. 

  

Nämndernas Mål och internbudget innehåller 

även nämndens mål och mått, uppdrag, voly-

mer, nyckeltal, årsarbetare och anställda med 

mera. Dokumentet beslutas av respektive 

nämnd. Ovanstående uppgifter följs sedan upp i 

nämndens delårsrapporter och verksamhetsbe-

rättelse mot både budget och utfall tidigare år. 

Nämndernas internbudgetar 

Nämnderna fastställer årligen en detaljerad in-

ternbudget och inom given budgetram formule-

rar mål och målsatta mått för att bidra till kom-

munfullmäktiges mål. För att möjliggöra upp-

följning av det ekonomiska ansvaret är det nöd-

vändigt att nämndens internbudget är ansvarsin-

delad. Internbudgeten läggs därmed på sådan 

nivå att den är till stöd vid uppföljnings- och 

prognosarbete. 
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Uppföljningsprocessen 

 

 
 

Uppföljning under året  
Nämnderna ska utöver egna interna prognoser 

lämna rapporter till kommunstyrelsen i den om-

fattning och vid de tidpunkter som kommunsty-

relsen bestämmer. Utgångspunkten för respek-

tive nämnds uppföljning är nämndens Mål och 

internbudget. Rapporteringen till kommunsty-

relsen fritar inte nämnd från skyldigheten att 

vidta åtgärder så att avvikelser mot mål och 

budget inte sker. 

 

Nämnderna ska under året lämna två delårsrap-

porter. Delårsrapport 1 som upprättas per sista 

april ska innehålla en samlad avvikelserappor-

tering för måluppfyllnad samt uppföljning och 

analys av det ekonomiska utfallet med prognos 

för helåret. Delårsrapport 2 per sista augusti ska 

innehålla uppföljning och analys av nämndens 

mål med bedömning av måluppfyllelsen.  

Delårsrapport 2 innehåller också uppföljning 

och analys av det ekonomiska utfallet med pro-

gnos för helåret samt uppföljning och analys av 

volymer och nyckeltal.  

 

Utöver delårsrapporterna ska nämnderna lämna 

ekonomisk uppföljning per sista mars, sista juni 

och sista oktober med prognos för helåret. 

 

Verksamhetsberättelsen är nämndernas sista 

uppföljning för året och ska ge en samlad berät-

telse av det år som gått. I verksamhetsberättel-

sen redovisar och analyserar nämnden det resul-

tat som uppnåtts i verksamheten under året 

(måluppfyllelse) och det ekonomiska utfallet. 

Dessutom innehåller verksamhetsberättelsen 

personalredovisning och betydelsefulla händel-

ser i övrigt. 
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Intern kontroll  

Syftet med intern kontroll är att säkra en effek-

tiv förvaltning, upprätthålla förtroendet för 

kommunen som organisation, undgå allvarliga 

fel och skador och ytterst att säkerställa att 

grunduppdraget och de kommunala målen upp-

nås. Det innebär att det med rimlig grad av sä-

kerhet ska säkerställas att följande uppnås: 

 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

effektivt. 

• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och 

information om verksamheten. 

• Efterlevnaden av tillämpliga lagar, före-

skrifter, riktlinjer med mera är tillfreds-

ställande. 

 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen inom sina respektive verk-

samhetsområden.  

Varje nämnd har en skyldighet att styra och lö-

pande följa upp den interna kontrollen inom 

nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska 

som grund för sin styrning göra dokumente-

rade risk- och väsentlighetsbedömningar samt 

anta en särskild plan (internkontrollplan) för 

hur arbetet med den interna kontrollen ska be-

drivas under kommande år. Resultatet av upp-

följningen ska, med utgångspunkt från antagen 

internkontrollplan, beslutas av nämnden.  

 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 

egen granskning och nämndernas uppföljnings-

rapporter utvärdera kommunens samlade sy-

stem för intern kontroll, och i de fall förbätt-

ringar behövs, se till att sådana åtgärder genom-

förs av berörd nämnd. Rapporteringen ska bes-

lutas av kommunstyrelsen i samband med be-

slut om kommunens årsredovisning. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och mått

Botkyrka utvecklas snabbt och det skapar nya 

möjligheter för framtiden. Kommunen som or-

ganisation ska ta fasta på dessa möjligheter och 

skapa bättre förutsättningar för alla individers 

utveckling och för utvecklingen av ett socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.  

  

Botkyrka är en fantastisk plats med stora möj-

ligheter. Samtidigt präglas kommunen delvis av 

segregation och att människor har olika livs-

chanser. Den politiska plattformen för 2018–

2022 som bygger på att stärka alla Botkyrkabor, 

sänka trösklarna och förbättra livsförutsättning-

arna är under revidering. Det politiska Mitten-

samarbetet planerar att presentera sin plattform 

för 2022 - 2026 i april 2023.  

  

Segregationen påverkar oss alla på olika sätt 

och för att fler ska ha goda livschanser och 

kunna påverka sin vardag och sin framtid, har 

kommunledningen bestämt att fokusera på att ta 

tag i följande problem:  

  

1. Skolsegregation, alla barn lyckas inte.  

2. Att Botkyrkaborna inte är nöjda med 

sin omsorg.   

3. Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka.  

4. Trygghet och trivsel i Botkyrka.   

5. Kriminella organisationer.   

6. Botkyrkas påverkan på klimat och 

miljö.   

7. Att alla Botkyrkabor inte känner sig 

delaktiga i Botkyrkas utveckling.   

8. Få till mer näringsliv och jobb.  

  

Allt Botkyrka kommun gör ska utgå från att för-

bättra förutsättningarna för Botkyrkaborna. 

Därför bygger fullmäktiges målstyrning på att 

förenkla och förbättra för Botkyrkaborna, det 

bygger på den vardag som Botkyrkaborna är i.  

  

Område 1 
  

Botkyrkaborna har egenmakt  

Skola  

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att 

lyckas i skolan ska vara en självklarhet. Vi ser 

att det är skillnader i kvaliteten på utbildning be-

roende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. 

Vi ser också att det idag finns en strukturell 

skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden 

med socioekonomiska utmaningar har generellt 

mycket lägre resultat.   

  

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för 

andra skolor i andra områden eller till och med 

kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att 

välja bort en av kommunens skolor. Det finnas 

attraktiva skolor och förskolor i alla våra stads-

delar.   

  

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, 

den lägger grunden för hela skolgången. Men 

även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa 

kvalitetsskillnader måste vi bryta för annars ris-

kerar de att påverka hela skolgången.    

  

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att 

stärka upp det kompensatoriska arbetet på 

strukturell nivå och se till att alla skolor och för-

skolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina 

utmaningar. Sanningen är att hela samhället 

misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte 

lyckas med studierna.  

Jobb  

Det är Mittensamarbetets tro att alla Botkyrka-

bor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa 

fler arbetstillfällen och en starkare samhällsut-

veckling behöver Botkyrka kommun möjlig-

göra för fler företag och entreprenörer att eta-

blera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler 

Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya 

jobb.  

  

Genom utveckling av större företagsområden, 

såsom Södra porten, kan fler företag flytta till 

kommunen och Botkyrka kan bli en central 

plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver  

Botkyrka kommun arbeta för kompetensut-

veckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli 

vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommu-

nen behöver också arbeta för att matcha arbets-

sökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kom-

mun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet 

genom hela livet, med kompetensutveckling via 

bland annat Komvux.  

 

Med näringsliv kommer också fokus på god 

hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av  
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Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastruk-

turen behöver möta framtidens företagande så 

att det kan ha bra och hållbara transporter. En 

sådan tillväxt kommer generera många vinster 

för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga ut-

veckling.  

  

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur 

byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet 

och skapar kluster för mer levande stadsdelar. 

Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att 

fler pendlar till kommunen och får därmed en 

annan bild av Botkyrka.  

Delaktighet  

I Botkyrka bor över 95 000 invånare och lika 

många experter på hur Botkyrka ska bli en bra 

och trivsam plats att bo och verka i. Detta ska 

synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet 

mellan husen ska se ut.  

  

Mittensamarbetet ser problemet med att förtro-

endet för Botkyrka kommun och politiken är 

lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna 

öka detta förtroende behöver fler kunna invol-

veras i och vara med i utvecklingen av sitt om-

råde och hela Botkyrka.  

  

Målet är att engagemang ska spela roll och vara 

en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kom-

munen behöver bli bättre på att ta tillvara på 

Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta  

nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det 

starka föreningslivet involveras i utvecklingen 

av kommunen.  

 
1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i 
årskurs 9  
 

Alla Botkyrka kommuns skolor ska arbeta för 

att dess elever når höga resultat och måluppfyl-

lelse. Vi har kompetenta och ambitiösa elever 

och oavsett förutsättningar ska de nå skolfram-

gång. Höga förväntningar och ett kompensato-

riskt arbetssätt är viktigt för att alla elever ska 

lyckas.  
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) kommu-
nala grundskolor i 
Botkyrka 
kommun med merit-
värde lägre än riks-
snittet 
minskar 

64 50 50 48 

Det genomsnittliga 
meritvärdet för elever 
i Botkyrkas kommu-
nala skolor, årskurs 
9, ökar 

224 227 227 230 

 
1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och 
likvärdig utbildning  
 

Idag finns en strukturell skolsegregation i Bot-

kyrka kommuns skolor. Detta gäller i förskolan, 

så väl som i grundskolan och gymnasieskolan. 

Botkyrka kommun har ett ansvar för att alla för-

skolor/skolor lyckas i sitt kompensatoriska ar-

bete. Alla Botkyrkas elever förtjänar en god och 

likvärdig utbildning oavsett i vilken förskola, 

grundskola eller gymnasieskola denne går i. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) elever i 
Botkyrkas kommunala 
skolor med betyg i alla 
ämnen efter årskurs 9 
ökar 

69,4 71 73 78 

Andel (%) elever i 
Botkyrkas kommunala 
skolor som efter års-
kurs 9 är behöriga till 
gymnasieskolans yr-
kesprogram ökar  

83,4 85 87 89 

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, yr-
kesförberedande pro-
gram, kommunala 
skolor ökar  

72,8 89 89 90 

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, 
högskoleförberedande 
program, kommunala 
skolor ökar 

86,9 87 89 91 

 
1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i 
kommunens alla stadsdelar  
 

Idag finns det stora skillnader i förtroende för 

kommunens skolor och förskolor. Det innebär 

att vissa skolor och förskolor blir bortvalda. 

Ingen ska känna att skolan eller förskolan i ens 

närområde inte är tillräckligt bra. Att det finns 

skolor och förskolor som upplevs attraktiva i 

ens närområde skapar social stabilitet och stär-

ker på så sätt hela samhället.  

 

  



 

 

20 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrka-
bor som är nöjda 
med grundskolorna i 
kommunen ökar 

- 56 - 64 

Andel (%) elever 
som väljer att på-
börja sin studiegång 
(förskoleklass) i sin 
stadsdel ökar 

89 87 87 89 

Andel (%) inskrivna 
barn i Botkyrkas för-
skolor ska vara 
minst 90% i samtliga 
stadsdelar (inskriv-
ningsålder 3 år) 

81,7 88 89 91 

 
1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens 
tillväxt och etableringar 
 

För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare 

samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun 

möjliggöra för fler företag och entreprenörer att 

etablera sig i kommunen, men också se till att 

befintliga kan växa. Genom utveckling av större 

företagsområden, såsom Södra porten och Riks-

ten företagspark, kan fler företag flytta till kom-

munen och Botkyrka kan bli en central plats i 

Stockholmsregionen. Det är även viktigt för 

Botkyrka kommun att kunna fortsätta erbjuda 

en bra och utvecklande service till företagen och 

därför måste vi kontinuerligt fånga in de behov 

som finns genom att följa NKI- mätningar 

(Nöjd Kund Index), men också ha en tät dialog 

med företagen. 

 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) förvärvs-
arbetande i kommu-
nen, dagbefolkning, 
ökar 

73 Ökar 74 76 

Andel förvärvsarbe-
tande i näringsliv, 
dagbefolkning  

66,6  Ökar  67 67,5  

Arbetsställen, med 
minst fem anställda, 
som etablerar sig i 
kommunen ökar 

25 Ökar 25 35 

Botkyrkas företag 
har högre tillväxt än 
snittet för företagen i 
Stockholms län 
 

Ja Ja Ja Ja 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2024 

Botkyrkas företa-
gare som är nöjda i 
sin kontakt med 
kommunens myn-
dighetsutövning 
ökar 

75 75 78 80 

 
1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder 
till fler Botkyrkabor i arbete 

  

Målet med Botkyrka kommuns arbetsmark-

nadsinsatser är att Botkyrkaborna ska få en egen 

försörjning. Därför behöver Botkyrka kommun 

fortsätta arbeta med kompetensutveckling och 

sysselsättning, för att Botkyrkaborna ska bli vad 

de vill och kunna arbete med vad de vill. Bot-

kyrka kommun behöver även arbeta för att öka 

anställningsbarheten genom hela livet, med 

kompetensutveckling bland annat via Komvux. 

Erfarenheten visar också att en aktiv sysselsätt-

ning bland arbetslösa leder snabbare till arbete.  

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) deltagare 
30 - 64 år som går 
vidare till arbete eller 
studier ökar  

40 44 Ökar 45 

Andel (%) unga del-
tagare 16 - 29 år 
som går till arbete 
eller studier ökar  

82 77 Ökar 83 

Andel (%) hushåll 
med ekonomiskt bi-
stånd som avslutas 
pga. arbete eller stu-
dier ökar  

25 33 35 38 

 
1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-
veckling 

  

Botkyrkabornas engagemang och kreativitet 

ska spela roll och vara en positiv kraft för Bot-

kyrkas utveckling. Där är uppföljning av valdel-

tagandet vart fjärde år en del. Kommunen behö-

ver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas 

tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att 

mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet 

involveras i utvecklingen av kommunen.  
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Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2025 

Andel (%) Botkyrka-
bor som upplever att 
de kan vara med 
och påverka i kom-
munala frågor som 
intresserar dem ökar 

- 41 - 43 

Andel (%) deltagare 
på Botkyrkadialoger-
nas möten som upp-
lever att medverkan-
det varit värdefullt 
ökar 

- 65 66 70 

Andelen (%) Botkyr-
kabor som deltar i 
valet till kommunfull-
mäktige 2022 ökar 
mer än genomsnittet 
i riket 

71,4 
Över 
riket 

Över 
riket 

Över 
riket 

 
1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation  

 

Idag är förtroendet för Botkyrka kommun lägre 

på vissa platser i kommunen. För att kunna öka 

detta förtroende behöver fler kunna involveras i 

och vara med i utvecklingen av sitt område och 

hela Botkyrka. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) Botkyrka-
bor som upplever att 
det är lätt att ta del 
av kommunens in-
formation ökar 

- 57 - 60 

Andel (%) Botkyrka-
bor som är nöjda 
med kommunen 
som organisation 
ökar 

- Ökar - Ökar 

Andel (%) syn-
punkter som besva-
ras inom 10 dagar 
ökar 

83 85 87 95 

Botkyrkabornas 
nöjdhet med möjlig-
het till inflytande 
ökar 

- 37 - 39 

Kommunens ser-
viceindex ökar - 83 84 87 

 

Område 2  
 

Botkyrkaborna är trygga  

Omsorg  

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och 

det är fantastiskt, men vi har fortfarande 

problem med att många Botkyrkabor inte är 

nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas 

ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den 

första kontakten och i det första mötet. 

  
Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvali-

teten måste värnas genom att omsorg kan ges 

med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från 

individen och delaktighet och inflytande över 

omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfat-

tande arbete har satts igång med mer valmöjlig-

heter inom omsorgen, men det finns mycket 

kvar att göra.  
  
Det är svårt att rekrytera personal och intresset 

för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. 

Därför måste det tas nya tag för att tillgodose 

både personal och kompetens. Svårigheten i att 

rekrytera och utbilda personal är inte specifikt 

för Botkyrka, men det är en bidragande orsak 

till den låga graden av nöjdhet. Botkyrkaborna 

är värda en bra omsorg.  

Trygghet och trivsel  

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. 

Trygghet handlar både om reella hot och om 

känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor 

inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka 

ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom 

trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är 

grundläggande för att man ska vilja bo i Bot-

kyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt 

område.  

  
Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt 

prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även 

om att ha levande och moderna stadsdelar där 

människor möts, där det är rent och snyggt, där 

det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor 

skapar tillsammans sina områden och gemen-

skap genom bland annat grannsamverkan.  
  
Varje område ska utvecklas utifrån sin egen ka-

raktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla 

medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. 

Det ska också vara enkelt att resa inom och mel-

lan stadsdelarna, för att kunna möta olika  

människor och ta till vara det som är bra i re-

spektive område.  

Kriminalitet  

I Stockholm verkar kriminella organisationer 

som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyr-

kabor. Att bekämpa de kriminella organisation-

erna och det faktum att kriminalitet  
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finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan 

hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i 

sin makt för att motverka de kriminella organi-

sationerna och den kriminalitet som påverkar 

oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära 

samarbete med polisen, både aktivt och i det 

långsiktiga arbetet. 

 
2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg 
  

I Botkyrka har vi problem med att många äldre 

Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg. 

Detta innebär att kommunen behöver förbättra 

omsorgens kvalitet så att Botkyrkaborna blir 

nöjda med sin omsorg.  Kommunens omsorg 

behöver lyckas ge nöjda och trygga Botkyrka-

bor. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) personer 
inom vård- och om-
sorgsboende som 
är nöjda med stödet 
i sin helhet ökar 

-  82  82  84  

Andel (%) personer 
med hemtjänsten 
som är nöjda med 
stödet i sin helhet 
ökar 

- 79 80 82 

Andel (%) överkla-
ganden som går 
emot fattade beslut 
minskar 

19 13 13 12 

Personalkontinuite-
ten i hemtjänsten 
ökar 

16 13 13 12 

 
2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga 

  

Trygghet handlar både om reella hot och om 

känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor 

inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka 

ska man kunna vara trygg. Trygghet är ett 

grundläggande perspektiv för att man ska vilja 

bo i Botkyrka. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel Botkyrkabor 
som tycker det är 
tryggt att leva och bo 
i sitt bostadsområde 
ökar    

-  71  -  75  

 

 

 

 

 
 

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen 

  

Trivsel är ett grundläggande perspektiv för att 

man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska 

vilja ta hand om sitt område. Trivsel handlar 

även om att ha levande och moderna stadsdelar 

där människor möts, där det finns möjlighet till 

upplevelser och fysisk aktivitet, där det är rent 

och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. 

Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden 

och gemenskap genom bland annat grannsam-

verkan. 

 

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen ka-

raktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla 

medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. 

Det ska också vara enkelt att resa inom och mel-

lan stadsdelarna, för att kunna möta olika män-

niskor och ta till vara det som är bra i respektive 

område. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Botkyrkabornas 
nöjdhet med trivsel i 
kommunen ökar    

- 62  -  65  

 
2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan 
våld och förtryck 

I Botkyrka ska man känna en trygghet i att 
kommunen arbetar våldsförebyggande utifrån 
beprövade metoder så att alla får leva i frihet 
och välja sitt eget liv utan våld eller hot om 
våld eller förtryck. Inget barn eller ung person 
i Botkyrka kommun ska behöva vara rädd eller 
orolig för att utsättas för våld i hemmet, i sko-
lan eller på fritiden eller för den delen utsättas 
för hedersrelaterat våld och förtryck, riskera att 
könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel medarbetare 
som möter barn och 
unga och är utbil-
dade i våldsprevent-
ion ökar 

-      

Andelen förskolor, 
skolor och fritidshem 
som bedriver ett ak-
tivt systematiskt 
våldsförebyggande 
arbete där kunskap 
om hedersrelaterat 
våld och förtryck är 
inkluderat ökar 

-    
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Andelen fritidsklub-
bar och fritidsgårdar 
som bedriver ett ak-
tivt systematiskt 
våldsförebyggande 
arbete där kunskap 
om hedersrelaterat 
våld och förtryck är 
inkluderat ökar 

-    

*Mål och mått är nytt inför 2023 varför utfall och målnivåer 
saknas. 
 

 

Område 3  
 

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 

Boende  

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka 

och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Bot-

kyrka har varit högt under de senaste åren och 

vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt 

högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på 

rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, 

att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att 

tillföra den boendeformen som det finns minst 

av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyr-

kabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa 

bor trångt, andra bor under osäkra former. Där-

för ska kommunen fortsätta att bygga och ha bil-

liga bostäder, samt systematiskt påverka region 

och stat för att minska bostadsbrist och segre-

gation. Bostäder ska kunna prioriteras till  

grupper som har det svårt på bostadsmarknaden 

som unga vuxna och pensionärer.  

  

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. 

Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls 

i regionen. Detta har inneburit ett problem med 

trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem 

som EBO (lagen om eget boende) också starkt  

bidragit till. Tillgången till billiga bostäder be-

höver hela regionen jobba med.  

  
Ett annat problem Mittensamarbetet identifierat 

är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor 

som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå 

bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån 

eller man bara vill ha större och finare. Resurs-

starka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta 

från kommunen. Därför måste det byggas blan-

dat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska 

ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett 

hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrka-

borna och kommunen blir en alltmer attraktiv 

plats. Detta kommer i sin tur öka skattekraften i 

kommunen. 

Kultur och fritid 

Kultur i alla dess former bidrar till en levande 

demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, 

våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår 

gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör 

världen lite större. Genom idrott, kultur, före-

ningsliv och folkbildning bygger människors 

förtroende för varandra. Det stärker samhället 

och demokratin. Kommunen ska därför möjlig-

göra för ett starkt och fritt civilsamhälle. 

  
Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är 

en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan 

bidra till att kompensera för svagare förutsätt-

ningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyr-

kabor engagerar sig inom kultur, idrott, frilufts-

liv och folkbildning. Mer än hälften av befolk-

ningen gör varje år någon ideell insats i före-

ningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokal-

samhället och sin roll som mötesplats och skola 

i demokrati, kan föreningarna spela en avgö-

rande roll för att motverka segregation och kri-

minalitet och stärka trygghet och trivsel. 

 

Miljö och klimat 

Kommunen ska värna vår gemensamma miljö 

såsom rent vatten och odlingsbar mark. Bot-

kyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra na-

turvärden och skapa giftfria miljöer. Kommu-

nen ska även bidra till ökad kunskap om klimat- 

och miljösmarta åtgärder och möjliggöra för 

Botkyrkabor att vara klimat- och miljösmarta. 

Det ska vara enkelt att göra en insats. 

 

 
3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och 
mellan våra stadsdelar 
 

Alla Botkyrkabor hittar inte en bostad i Bot-

kyrka. Antingen kan man inte hitta boende i 

rimlig storlek eller ett boende man har råd med. 

Ett annat problem är att när livet utvecklas så 

finns inte alltid en bostad som passar livets ut-

veckling och man tvingas flytta från kommu-

nen. Därför behöver det byggas blandat i alla 

stadsdelar. Fler Botkyrkabor ska kunna hitta 

den bostad som passar deras liv. Det är också 

viktigt att bygga särskilda boenden i kommunen 

så att Botkyrkabor som har behov av den insat-

sen har en möjlighet att få bo i sin hemkommun. 
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Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Från 2016 till ut-
gången av 2024 
ska antalet färdig-
ställda nya bostä-
der vara minst  
8 000 

2 660 5 500 6 220 - 

Förändringar (%) i 
bostadsbeståndet 
som bidrar till 
ökad variation i 
bostadssamman-
sättningen i varje 
stadsdel 

- Ökar 60 60 

Andel (%) trång-
boddhet (enligt 
norm 2 SCB) 
minskar 

- 29 28,5 27 

 
3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid  
 

Fritiden utgör en stor och viktig del av unga 

människors liv. Där utvecklas viktiga relationer 

och barn och ungas identitet och självkänsla for-

mas. Tillgång till bra kultur- och fritids-aktivi-

teter är en skyddsfaktor för barn och unga, vil-

ket kan bidra till att kompensera för svagare för-

utsättningar under uppväxten i övrigt. Många 

Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, 

friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av 

befolkningen gör varje år någon ideell insats i 

föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lo-

kalsamhället och sin roll som mötesplats och 

skola i demokrati, kan föreningarna spela en av-

görande roll för att motverka segregation och 

kriminalitet och stärka trygghet och trivsel. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) unga 
Botkyrkabor som 
upplever att de har 
goda möjligheter till 
en aktiv fritid är 
minst 85 % 

84 85 85 85 

Andel (%) unga 
som anger att de lä-
ser på sin fritid ökar 

46 50 51 54 

Barn och ungas or-
ganiserade idrotts-
aktiviteter ökar i de 
stadsdelar med 
lägst deltagande 

32 200 Ökar 3600 3900 

Flickors andel (%) 
av besöken på fri-
tidsgårdarna i Bot-
kyrka kommun ökar 

41 Ökar 44 47 

Flickors andel (%) 
av idrottsföreningar-
nas totala deltagar-
tillfällen ökar 

41 44 44 47 

 
 
3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatar-
bete 
 

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kom-

mun i såväl klimat som miljöomställningarna. 

Det handlar bland annat om att värna vår ge-

mensamma miljö såsom rent vatten och od-

lingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i 

att rädda våra naturvärden och skapa giftfria 

miljöer. 
  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal klassade sjöar 
som klarar Vatten-
myndighetens krav 
på god ekologisk 
status ökar 

5 Ökar 7 9 

Arealen (hektar) 
artrika ängs- och na-
turbetesmarker ökar 

50 48 51 53 

 
 
3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar 
och utvecklas för att passa medborgarnas be-
hov 
 

Det ligger i Botkyrka och Botkyrkabornas in-

tresse att infrastrukturen i Botkyrka utvecklas 

till att bli mer framkomlig och hållbar. Infra-

strukturen behöver möta Botkyrkabornas, lik-

som företagarnas, behov idag och i framtiden, 

för att skapa nya möjligheter för ett hållbart re-

sande och nöjda Botkyrkabor. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) Botkyrka-
bor som är nöjda 
med kommunens 
gång-, cykel- och 
bilvägar ökar 

- 60 - 66 

 

 

Område 4  
 

 
Kommunens organisation 
 

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den 

kommunala verksamheten bedrivs effektivt. 

Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur   
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vi spenderar våra gemensamma skattemedel 

och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker 

vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala or-

ganisationen ska vara öppen, modig, energisk 

och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett 

vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande 

i sina kontakter med kommunens anställda. 

Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras. Vi 

ska knyta till oss och behålla kompetent perso-

nal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgi-

vare som erbjuder goda villkor och en bra ar-

betsmiljö, som tar tillvara de anställdas engage-

mang, kompetens och kreativitet och som litar 

på medarbetarnas förmåga att tillsammans för-

bättra verksamheterna. Det ska finnas goda 

möjligheter att utvecklas inom den kommunala 

organisationen. Kommunens anställda i allmän-

het och cheferna i synnerhet ska spegla befolk-

ningssammansättningen. Målet är att alla an-

ställda som önskar det ska erbjudas heltidsan-

ställning, 100 procent tjänstgöringsgrad. Hel-

tidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och 

det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, 

framtida kompetensförsörjning och jämställd-

het. 
 

För att behålla handlingsfriheten och säkra 

verksamhetens kvalitet och omfattning är det 

nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, 

under kontroll och långsiktigt balanserad. Re-

surser ska fördelas efter behov, tydliga priorite-

ringar ska ske så att pengar används till det som 

ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom 

framförhållning, tidiga insatser och förebyg-

gande arbete undviker vi framtida kostnadsök-

ningar, motverkar social utsatthet och värnar 

vår gemensamma miljö. En väl planerad för-

sörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt 

för en effektiv resursanvändning. 

 

Klimat och miljö 

Klimatet är en av de största utmaningarna 

mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot 

påverkar människors hälsa och välbefinnande. 

Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimat-

hot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgär-

der vill Mittensamarbetet möjliggöra och kom-

mer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimat-

strategin. 

 

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kom-

mun i miljö- och klimatomställningarna, både 

för den kommunala organisationen samtidigt 

som man möjliggör för Botkyrkabor att vara kli-

matsmarta. Det handlar både om klimathotet, 

men också om vår gemensamma miljö såsom 

rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara 

enkelt att göra en insats. 

 

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka 

klimatstrategi ska vara ledande i hela kommu-

nens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 

vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska 

vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare 

för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempel-

vis med kollektivtrafik eller cykel. 

 

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kom-

mun i klimatomställningarna och vara ett före-

döme i att rädda våra naturvärden och skapa 

giftfria miljöer. Vi vill både minska Botkyrkas 

klimatpåverkan och ha bra beredskap för de kli-

matförändringar som kan komma. Vi ska även 

skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara 

klimatsmarta. 
 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Nämndernas net-
toutfall är inom 
beslutad bud-
getram (%) 

96,4 100 100 100 

Av vakanta loka-
ler i lokalbanken 
vid årets början 
ska minst 2 om-
sättas under året  

- 2 2 2 

Upparbetnings-
grad av investe-
ringar ska ligga 
på minst 60%  

- 
Nytt 
mått 

Ökar Ökar 

 
4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra 
 

En förutsättning för att Botkyrka ska kunna er-

bjuda god välfärd och service är att anställda i 

kommunen mår bra och trivs med sitt arbete. 

Kommunens arbetsgivarpolitisk är därför väl-

digt viktig. Välmående medarbetare som är 

öppna, modiga, energiska och ansvarstagande 

är en grundförutsättning för att kommunen ska 

kunna uppnå de utvecklingsmål som är satta i 

detta mål- och budgetdokument. 

 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Botkyrka kom-
muns genomsnitt-
liga nivå på ett 
hållbart med-

78 82 Ökar Ökar 
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arbetarengage-
mang ska öka 

Frisknärvaron för 
medarbetare i 
Botkyrka ska öka 
(%) kvinnor/män 

94 Ökar Ökar Ökar 

Medarbetarunder-
sökning, totalin-
dex ökar (sam-
manvägning av 
undersökningens 
åtta delar) 

72 74 74 75 

Personalomsätt-
ning (antal avslut-
ade under året i 
% av antalet an-
ställda) minskar 

9,6 10 10 9 

Personalomsätt-
ning (antal nyan-
ställda under året 
i % av antalet an-
ställda) minskar 

6,1 10 10 9 

 
4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter 
till att ge bättre service till medborgarna och arbeta 
mer effektivt 
  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrka-
bor som är nöjda 
med möjligheterna 
att själva utföra sina 
ärenden via Bot-
kyrka.se eller andra 
digitala kanaler ökar 

- Ökar - Ökar 

Antalet digitala tjäns-
ter som kommunen 
tillhandahåller ökar 

63 Ökar 100 150 

 

 
4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-
tral år 2025 
 

Kommunens organisation ska vara klimatneu-

tral till 2025. För att nå målet behöver alla delar 

av kommunens verksamhet arbeta för att 

minska sina utsläpp. Botkyrkas klimatstrategi 

ska vara ledande i hela kommunens arbete.  

 

I målet ingår kommunens indirekta klimatut-

släpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser 

som genereras av kommunens egna inköp av 

varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån 

ett livscykelperspektiv. 

 

 

 

 
  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) fossila 
bränslen (bensin 
och diesel) mins-
kar 

2 
Mins-
kar 

1 0 

Koldioxid-utsläp-
pen från resor i 
tjänsten minskar 

- 
Nytt 
mått 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

Pappers-förbruk-
ningen i kommu-
nen minskar 

- 
Nytt 
mått 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

Klimatavtryck 
(gram CO2/trans-
porterat kg) för 
inköpta varor vid 
samordnad varu-
distribution mins-
kar 

1,8 1,97 1,92 1,72 

Matsvinnet 
(gram) minskar 
per ätande gäst 
årligen  

- 
Nytt 
mått 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

Klimatavtryck vid 
inköp av livsme-
del (CO2/kg) 
minskar  

- 
Nytt 
mått 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

Förbrukad energi 
i kommunens fas-
tigheter 
(kWh/m2/år) 
minskar 

234 233 228 228 

Installera solcell-
ler, minst 250 
kW/år, exklusive 
solfångare 

250 250 250 250 

Andel (%) projekt 
(större ombygg-
nation eller ny-
byggnation) som 
uppnår krav en-
ligt klassificering 
svensk miljö-
byggnad ökar 

66 70 100 100 
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Ekonomiska mål för 2023  

Det har sedan lång tid tillbaka funnits regler 

som innebär att kommuner ska hushålla med 

sina resurser. I kommunallagen uttrycks detta 

som att kommuner ska ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet och i sådan verk-

samhet som bedrivs av andra juridiska personer. 

God ekonomisk hushållning kan beskrivas som 

att varje generation ska finansiera den verksam-

het som de beslutar om och tar del av. Finansie-

ringen ska inte skjutas på framtiden. 

 

God ekonomisk hushållning  
Balanskravet är ett i kommunallagen reglerat 

minimikrav som innebär att kommunens intäk-

ter varje år måste balansera kostnaderna. Blir re-

sultatet negativt måste det balanseras med mot-

svarande överskott under de närmast följande 

tre åren. 

 

God ekonomisk hushållning innebär att det eko-

nomiska resultatet normalt ska vara positivt på 

en nivå som innebär att förmögenheten inte ur-

holkas av inflation eller av för låg självfinansie-

ringsgrad av investeringar. God ekonomisk hus-

hållning kan därför också innebära olika resul-

tatnivåer i olika kommuner. En resultatnivå på 

2 procent av skatter och statsbidrag brukar an-

vändas som ett riktmärke för god ekonomisk 

hushållning. 

 

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i 

Botkyrka kommun innebär att kommunen i ett 

längre perspektiv bör uppnå följande: 

 

• Ett genomsnittligt balanskravsresultat på 

minst 2 procent av skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag. 

 

• En genomsnittlig självfinansieringsgrad av 

investeringar på minst 50 procent. 

 

 

Finansiella mål för 2023 
Som beskrivits under avsnittet ekonomiska för-

utsättningar är 2023 och 2024 två tuffa år eko-

nomiskt där skatteunderlaget utvecklas svagt 

jämfört med tidigare år samtidigt som det är hög 

inflation. För 2023 budgeteras ett negativt ba-

lanskravsresultat med 65,4 miljoner kronor och 

för 2024 med 52,8 miljoner kronor. Kommunen 

planerar att disponera medel ur resultatutjäm-

ningsreserven upp till ett nollresultat. Under 

planperioden har kommunen stora investerings-

behov. 

 

Resultat och självfinansieringsgrad enligt kom-

munens långsiktiga riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning uppnås inte i budgeten för 2023.  

 

Mot denna bakgrund föreslås följande finansi-

ella mål för 2023: 

 

• Kommunens budgeterade balanskravsresul-

tat 2023 uppgår till minus 65,4 miljoner kro-

nor och noll efter disposition ur resultatut-

jämningsreserven.  

 

• Med en bedömd upparbetningsgrad på 75 

procent av budgeterade investeringsutgifter 

så ger budgeterat resultat och avskrivningar 

en självfinansieringsgrad på cirka 30 pro-

cent.   

 

Under året kan självfinansieringsgraden öka 

med exploateringsintäkter, gatukostnadser-

sättningar och försäljning av anläggningstill-

gångar som inte budgeteras. 
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Botkyrka kommuns ekonomiska förutsättningar  

Snabbt vikande konjunktur 

Högt inflationstryck har försämrat utsikterna för 

världsekonomin, och BNP beräknas falla under 

2023. Även 2024 väntas bli ett svagt år medan 

en återhämtning kan skönjas under 2025. Ar-

betsmarknaden bedöms bli något sämre med en 

ökning av arbetslösheten från 7,5 procent 2022 

till 8,4 procent 2023. Inflationen väntas sjunka 

från årets rekordnivåer ner till 5,2 procent nästa 

år, fortfarande en besvärande hög siffra. Den of-

fentliga sektorn visar fortsatt styrka med både 

ett positivt strukturellt och finansiellt sparande. 

Riksbanken kommer behöva ett kapitaltillskott 

på grund av avvecklade kapitalplaceringar med 

förluster till följd av den senaste tidens kraftiga 

ränteuppgång.  

 

Regeringens budgetproposition 2023 och höst-

ändringsbudget för 2022 kom den 8 november 

2022 och av den framgår att satsningen på de 

generella statsbidragen för kommuner fortsätter 

och kommer att uppgå till 4,2 miljarder kronor 

per år för åren 2023–2025. Botkyrkas del av det 

ökade bidraget uppgår till omkring 36 miljoner 

kronor. 

 

Några satsningar i budgetpropositionen; 

• Fler speciallärare inom skolan, 400 miljoner 

kronor 

• Satsning på läromedel i skolan, 685 miljoner 

kronor 

• Subventionering av LVU-placeringar för-

längs, 484 miljoner 
 
Befintliga riktade bidrag som kan komma att 

upphöra;  
• Äldreomsorgslyftet blir kvar 2023 men rege-

ringen aviserar samtidigt att det blir sista 

året. Satsningen på 1,7 miljarder kronor har 

som syfte att stärka personalens kompetens 

genom att erbjuda vidareutbildning på ar-

betstid.  

• Riktade medel om 2,7 miljarder för att öka 

antalet sjuksköterskor och minska timan-

ställningar inom äldreomsorgen blir gene-

rella år 2024, men försvinner från och med 

2025. 

 

 

 

 

 

I övrigt kan nämnas satsningar på vägunderhåll 

och flygplatser samtidigt som elbilsbonusen 

försvinner. 

Fallande skatteunderlagstillväxt 2024 

Prognosen för skatteintäkterna är sammantaget 

ungefär oförändrade för 2023 jämfört med den 

senaste prognosen efter en liten upprevidering 

som motverkas av beslutade utökade avdrags-

regler för bilkörning till och från arbetsplatsen. 

Det innebär en ökning av det totala skatteun-

derlaget med 4,0 procent för 2023. För 2024 för-

väntas en lägre ökning än tidigare bedömning, 

3,5 procent jämfört med SKR:s prognos från ok-

tober på 4,5 procent. 

 

Skatteunderlagsprognos 2022 – 2025, procentuell 
förändring 

 2022 2023 2024 2025 

Prognos, no-
vember (rege-
ringen) 

5,1 4,0 3,5 5,4 

Prognos, okto-
ber (SKR) 

5,2 4,0 4,5 4,1 

Förändring pro-
gnos oktober - 
november, pro-
centenheter 

-0,1 0,0 -1,0 1,3 

 

För Botkyrka kommun beräknas skatteintäk-

terna uppgå till 4,4 miljarder kronor år 2023. De 

totala intäkterna, inklusive kostnads- och in-

komstutjämning och fastighetsavgift beräknas 

uppgå till 6,4 miljarder kronor, en ökning med 

2,5 procent jämfört med 2022 års prognos. 

Denna beräkning bygger på SKR:s prognos i 

oktober samt Botkyrkas del av det ökade gene-

rella bidraget, 36 miljoner kronor. 

Den kommunala utjämningen 

Nästa år beräknas Botkyrka kommuns samman-

tagna intäkter från den kommunala utjämning-

ens olika delar uppgå till strax över 1,8 miljar-

der kronor. Merparten, drygt 1,3 miljarder kro-

nor kommer från inkomstutjämningen. Det för-

klaras av kommunens låga skattekraft (skatte-

underlag per invånare) som uppgår till knappt 

87 procent av riksgenomsnittet. I inkomstutjäm-

ningen garanteras alla kommuner ett skatteun-

derlag på 115 procent av riksgenomsnittet. Mel-

lanskillnaden ersätts något förenklat till 95 pro-

cent. Både inkomstutjämningen och kostnads-  
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utjämningen har ökat medan regeringsposten 

väntas bli lägre. 

 

Kommunen kompenseras också för den sär-

skilda utjämningen för LSS-verksamhet med 

närmare 50 miljoner kronor. 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och  
utjämning 2023 - 2026 

Utdebitering  

Utdebiteringen för Botkyrka kommun 2023 

uppgår till oförändrat 20 kronor och 15 öre. Sty-

relsen för Region Stockholm har den 15 novem-

ber beslutat om en utdebitering på 12 kronor och 

8 ören. Från 2016 är begravningsavgiften ge-

mensam för alla församlingar där Svenska kyr-

kan sköter begravningsverksamheten. Avgiften 

beslutas av Kammarkollegiet senast den 1 de-

cember. Nedan redovisar 2022 års begravnings-

avgift. Den preliminära skattesatsen 2023 för 

invånare i Botkyrka kommun blir därmed föl-

jande: 

 

Skattesatser  2023 

Botkyrka kommun 20:15 

Regioner 12:08 

Summa 32:23 

Begravningsavgift 0:261 

Summa 32:491 

Botkyrkas ekonomi 

Starka ekonomiska resultat i kommunen de 

senaste åren  

Botkyrka kommun har gjort stora överskott de 

senaste åren. Resultatet för 2020 var 262 miljo-

ner kronor och för 2021 339 miljoner kronor. 

Det finns flera orsaker till resultaten men till 

stor del handlar det om effekter av pandemin. 

 

För 2022 beräknas resultatet bli fortsatt starkt 

positivt och delåret per augusti indikerar ett po-

sitivt resultat på 504 miljoner kronor.  Nämn-

derna redovisar sammantaget ett överskott mot 

budget och skatteunderlaget utvecklas mer po-

sitivt än budgeterat.  

 

I Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–

2026 budgeteras ett balanskravsresultat på 0 

miljoner kronor 2023 och 2024. Kommunen 

planerar då att disponera 118,2 miljoner kronor 

ur resultatutjämningsreserven för att återställa 

ett annars negativt balanskravresultat.  

 

En utmaning som hela Stockholmsregionen in-

klusive Botkyrka har, är att stigande investe-

ringsvolymer och den demografiska utma-

ningen, genererar stigande kostnader. Med en 

hög inflation och höga pensionskostnader de 

kommande åren är den ekonomiska utmaningen 

stor både på kort och på lång sikt. Ett fortsatt 

arbete med effektiviseringar och sänkta kostna-

der bedöms därför som nödvändigt för att skapa 

utrymme för detta och ha reserver om ytterli-

gare förändringar i omvärlden medför stigande 

kostnader. 

Stabil ekonomi men stora utmaningar och 

osäkerheter 

Jämfört med många andra kommuner har Bot-

kyrka ett relativt stort eget kapital och en låg 

skuldsättning. Soliditeten (eget kapital dividerat 

med tillgångarna) är god och ligger i nivå med 

länsgenomsnitt. Detta gör kommunen mindre 

sårbar för tillfälliga ekonomiska svackor. Det 

gäller i särskilt stor utsträckning om man räknar 

in de stora övervärden som kommunen har i sina 

bolag, främst Botkyrkabyggen.  

 

Tillväxten för skatteunderlaget beräknas ligga 

på drygt 4 procent per år under planeringspe-

rioden. Kommunen får räkna med en svårare 

ekonomisk situation de kommande åren även 

om regeringen tillskjuter extra resurser. 

  

Miljoner kronor 
Budget    Plan Plan Plan 

2023 2024 2025 2026 

Skatteintäkter 4 368,1 4 532,1 4 716,3 4 901,6 

Slutavräkningar -14,6       

Summa skatteintäk-
ter 

4 353,5 4 532,1 4 716,3 4 901,6 

          

Inkomstutjämnings-
bidrag 

1 336,1 1 409,3 1 482,3 1 575,9 

Kostnadsutjäm-
nings-bidrag 

348,2 325,0 311,3 303,0 

Regleringsbidrag-/ 
avgift 

181,7 179,2 147,2 116,4 

Bidrag för LSS-ut-
jämning 

49,9 50,1 50,5 51,0 

Kommunal fastig-
hetsavgift 

162,2 162,2 162,2 162,2 

Summa generella 
statsbidrag och ut-
jämning 

2 078,1 2 125,8 2 153,5 2 208,5 

Summa skatteintäk-
ter inklusive gene-
rella statsbidrag och 
utjämning 

6 431,6 6 657,9 6 869,8 7 110,1 
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Driftramar och ekonomiskt resultat 2023 – 

2026 

För 2023 och 2024 budgeteras ett balanskravs-

resultat på 0 miljoner kronor. Kommunen pla-

nerar att disponera 65,4 miljoner kronor 2023 

och 52,8 miljoner kronor 2024 ur resultatutjäm-

ningsreserven för att återställa ett annars nega-

tivt balanskravsresultat. Det ekonomiska läget 

för 2025 och 2026 ser bättre ut och för dessa år 

budgeteras ett positivt balanskravsresultat på 

156,7 respektive 150,6 miljoner kronor. I nämn-

dernas budgetramar ligger effektiviseringskrav 

på 1 procent 2023 och 2 procent årligen 2024 – 

2026. 

  

Investeringsutgifterna i planen uppgår till 4,2 

miljarder kronor under planperioden, men vid 

beräkning av upplåning och bedöms investe-

ringsutgifterna uppgå till omkring 800 miljoner 

kronor i snitt per år under perioden. Det utifrån 

att det finns en risk att projekt av olika anled-

ningar startar senare än beräknat. Investeringar 

finansieras genom nivån på avskrivningar, ba-

lanskravsresultat samt upplåning. För 2023 och 

2024 uppgår avskrivningarna till 306 respektive 

324 miljoner kronor. 

 

Då det råder stor osäkerhet vilket år exploate-

ringsintäkter, gatukostnadsersättningar och för-

säljning av anläggningstillgångar faller in så tas 

dessa intäkter inte med i budgeten. När kommu-

nen får sådana intäkter har de en positiv påver-

kan på det slutliga upplåningsbehovet för inve-

steringar. De påverkar också balanskravsresul-

tatet positivt. 

 

Som beskrivits tidigare i dokumentet är 2023 

och 2024 två tuffa år ekonomiskt. Intäkterna ut-

vecklas inte i den utsträckning att de täcker den 

höga inflationen, höga pensionskostnader samt 

volymökningar inom verksamheterna.   

 

Den demografiska utvecklingen i Sverige och i 

Botkyrka innebär att efterfrågan på kommunala 

välfärdstjänster ökar, framför allt insatser inom 

vård och omsorg av äldre personer. Samtidigt så 

utvecklas åldersgruppen i arbetsför ålder, som 

ska finansiera välfärden, inte i samma takt som 

de yngre och äldre åldersgrupperna. För att Bot-

kyrka ska klara framtida volymökningar krävs 

ett fortsatt arbete med effektiviseringar. Dessu-

tom försvåras läget ytterligare i och med de 

mycket omfattande investeringsbehoven, i syn-

nerhet kopplat till verksamhetslokaler.  

Nämndernas driftbudget 

Sammantaget för 2023 utökas nämndernas bud-

getar med netto 373,3 miljoner kronor jämfört 

med 2022. Nämnderna kompenseras för pris- 

och löneökningar med 326,5 miljoner kronor, 

för volymförändringar med 14,8 miljoner kro-

nor och övriga justeringar på netto 32 miljoner 

kronor. I övriga justeringar ingår ett effektivise-

ringskrav på 62 miljoner kronor. Budgetjuste-

ringarna preciseras under respektive nämnd. 

 

Arbetskraftskostnaden räknas upp med 6,6 pro-

cent 2023 och med 4,2 procent 2024. Det är en 

kraftig ökning och beror framför allt på att per-

sonalomkostnadspålägget höjs från 39,25 till 

44,53 procent. Från och med 2025 bedöms på-

lägget kunna sänkas och arbetskraftsindexet 

kommer då sammantaget hamna på -0,2 pro-

cent. Se sidan 12. 

Investeringsbehoven är den stora ekono-

miska utmaningen  

Sveriges kommuners sammantagna utgifter för 

investeringar har ökat under en längre tid. Enligt 

planerna ser investeringarna ut att fortsätta att 

öka. 

 

Även Botkyrkas investeringar har under den 

senaste femårsperioden varit högre än tidigare, 

även om det varierar mellan åren. Men det som 

nu ligger framför oss är investeringar av en helt 

annan storleksordning. I investeringsplanen för 

åren 2023 - 2026 uppgår investeringsramarna i 

genomsnitt till cirka 1 000 miljoner kronor per 

år. Kombinationen av att vara en växande kom-

mun och en historik med en exceptionell ut-

byggnadstakt i början av 1970-talet innebär ett 

investeringsbehov som är svårt att skjuta på 

framtiden.  

Investeringsplanen 

Investeringsplanen för åren 2023 - 2026 inne-

håller investeringar på sammanlagt 4 156 miljo-

ner kronor. I beloppet ingår beslutade och på-

gående projekt samt förslag på nya projekt. Där-

emot ingår inte investeringar inom VA-verk-

samheten. Investeringarna för VA-investering-

arna uppgår till cirka 475 miljoner kronor för 

2023 - 2026. Driftkostnader till följd av VA-in-

vesteringarna täcks av VA- avgifter. 

 

Den höga investeringsnivån medför en ökad be-

lastning på kommunens resultat i form av ökade 

avskrivningar och räntekostnader. 
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Investeringsplan 2023 - 2026 

Miljoner kronor 

2023 2024 2025 2026 

988 1 186 1 235 747 

 

Investeringarna 2023 beräknas sammantaget 

uppgå till 988 miljoner kronor. Det är en hög 

investeringsnivå för Botkyrka kommun. Det 

finns dock risk för att vissa projekt kommer att 

senareläggas till följd av att till exempel att 

bygglov eller detaljplaner överklagas eller att 

andra oförutsedda händelser inträffar.  

 

Många större investeringsprojekt är i produkt-

ionsskedet vilket innebär stora investeringsut-

gifter.  

 

Investeringsramarna för åren 2024 - 2026 är en 

plan och kommer eventuellt justeras till kom-

mande budget. 

 

Tyngdpunkten i investeringsplanen ligger på 

skolor och förskolor. Ett stort antal av befintliga 

lokaler är i behov av upprustning samtidigt som 

det i vissa fall behövs ett tillskott av platser för 

att klara ökningen av antalet barn och elever. I 

samband med förnyelse och nybyggnad av skol-

lokaler finns också behov av nya lokaler för 

sport och fritid. 

 

Fastighetsinvesteringarna i investeringsplanen 

baseras på respektive förvaltnings lokalbehov 

som beskrivs i den kommungemensamma 

lokalförsörjningsplanen. Utifrån det ekono-

miska läget har sedan ett prioriteringsarbete ge-

nomförts vilket medför att investeringsplanen 

inte helt speglar lokalbehoven enligt beskriv-

ningen i lokalförsörjningsplanen. 

 

Utöver investeringsprojekten i investeringspla-

nen investerar kommunen i kommunala  

anläggningar inom exploateringsprojekt såsom 

gata, park och VA. Dessa projekt beslutas i sär-

skilda ärenden av kommunfullmäktige och fi-

nansieras inom exploateringsprojekten. Progno-

sen för dessa projekt är 921 miljoner kronor för 

stadsmiljö och 209 miljoner kronor för VA un-

der åren 2023 - 2026. 

 

 

 

 

Kommunala investeringar inom exploaterings-
projekt 2023 - 2026 

Miljoner kronor 

2023 2024 2025 2026 

177 279 365 308 

 

 

Upplåning  
Takten på genomförda investeringar i planen 

bestämmer utvecklingen av kommunens upplå-

ning. En beräknad genomsnittlig investerings-

nivå på cirka 800 miljoner kronor beräknas leda 

till en ökad upplåning i storleksordningen 200 

till 400 miljoner kronor jämfört med bedömd lå-

neskuld vid utgången av 2022. 

 

Låneramar och borgen  
I samband med Mål och budget fastställs låne- 

och borgensram för det kommande året. 

Låneramar 2023 

Kommunens egna behov 

Mot bakgrund av investeringsplanen uppskattas 

låneskulden för kommunens egna investeringar 

komma att uppgå till 1 600 – 1 800 miljoner kro-

nor vid utgången av år 2023, en ökning med 200 

– 400 miljoner kronor jämfört med bedömd lå-

neskuld vid utgången av 2022. Den lägre inve-

steringstakten 2022 innebär att låneramen för 

2023 ändå är lägre än ramen för 2022. 

AB Botkyrkabyggen 

Botkyrkabyggen prognostiserar att bolagets 

skuld vid utgången av 2022 är 2 900 miljoner 

kronor, vilket är lägre än ramen på 3 120 miljo-

ner kronor. Under 2023 kommer investeringar 

som kräver ökad upplåning att genomföras, 

dock i en lägre takt än tidigare bedömningar då 

en del projekt lagts på is på grund av kraftiga 

kostnadsökningar. Behovet av ökad upplåning 

för 2023 bedöms uppgå till 200 miljoner kronor. 

Dessutom bedöms dotterbolaget Fastighets AB 

Alfågelns investeringsbehov i centrumanlägg-

ningen i Alby till 20 miljoner kronor under 

2023. Sammantaget föreslås en låneram på 3 

120 miljoner kronor för 2023, vilket är oföränd-

rat jämfört med ramen för innevarande år.  

Botkyrka stadsnät AB 

För 2023 föreslås en låneram på 265 miljoner 

kronor, vilket är lägre än ramen för 2022 men  
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en ökning med 5 miljoner kronor jämfört med 

skuldnivån i oktober 2022. 

 

Upplev Botkyrka AB 

För 2023 föreslås en oförändrad låneram på 15 

miljoner kronor. 

Söderenergi AB 

Bolagets totala skuld inklusive leasing uppgick 

i oktober månad till 2 650 miljoner kronor. 

Ägarkommunerna har enats om ett gemensamt 

totalt åtagande (låne- och borgensram) på 2 900 

miljoner kronor för 2023. Botkyrkas andel av 

det blir 841 miljoner kronor, varav 235 miljoner 

avser borgen och 606 miljoner kronor avser lå-

neram. Det totala åtagandet är oförändrat jäm-

fört med 2022 med en något högre del som av-

ser låneram och något lägre del som avser bor-

gen. 

Södertörns Energi AB 

Bolagets skuld uppgår vid slutet av 2022 till 871 

miljoner kronor, varav hälften, 435,5 miljoner 

kronor, avser Botkyrkas ägarandel. Detta är 19 

miljoner kronor lägre jämfört med årets ram. 

Bolaget beräknar att amortera på sin skuld årli-

gen, varför en låneram på 435,5 miljoner kronor 

bedöms vara tillräcklig för 2023. 

 

Totala låneramar 
 

Miljoner kronor 2022 2023 

Botkyrka kommun 2 000,0 1 800,0 

AB Botkyrkabyggen 3 120,0 3 120,0 

Botkyrka Stadsnät AB 280,0 265,0 

Upplev Botkyrka AB 15,0 15,0 

Söderenergi AB 585,0 606,0 

Södertörns Energi AB 454,5 435,5 

Total låneram 6 454,5 6 241,5 

 

Sammantaget föreslås en låneram, inklusive 

kommunens egen upplåning, på 6 241,5 miljo-

ner kronor för år 2023. Det är 213 miljoner kro-

nor lägre än för 2022 främst beroende på ett 

lägre lånebehov för kommunen. 

Borgensram och riskbedömning för 2023 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska kom-

munen i samband med Mål och budget med 

flerårsplan fastställa borgensram samt göra en 

riskbedömning av befintliga borgensåtaganden.  

 

Kommunens totala borgensram föreslås till        

1 021,15 miljoner kronor för 2023, vilket är 

190,15 miljoner kronor högre jämfört med 

ramen för 2022. Höjningen beror i huvudsak på 

ett utökat borgensåtagande för Sydvästra Stock-

holmsregionens VA-verksaktiebolags investe-

ringar i VA-anläggningen Himmerfjärdsverket. 

För ideella föreningar föreslås ett borgensåta-

gande för Tullinge Tennis för deras investering 

i idrottsanläggningen på omkring 20 miljoner 

kronor. Vid utgången av augusti 2022 var den 

utnyttjade borgen drygt 701 miljoner kronor. 

 

Totala borgensramar 
 
Miljoner kronor 2022 2023 

Söderenergi AB 256,0 235,0 

Sydvästra Stockholmsregion-
ens VA-verksaktiebolag 
(Syvab) 

432,0 633,15 

Södertörns Fjärrvärme AB 46,0 46,0 

SRV återvinning AB 35,0 35,0 

Bostadsrättsföreningar 22,0 22,0 

Ideella föreningar 40,0 50,0 

Total borgensram för kommu-
nen 

831,0 1 021,15 

 

Kommunen har utöver egna borgensåtaganden 

ett solidariskt borgensåtagande avseende Kom-

muninvests utlåning till andra medlemskommu-

ner samtidigt som kommunen åtnjuter en soli-

darisk borgen från alla medlemskommuner för 

den egna upplåningen.  

 

För kommunens borgensåtaganden gentemot 

kommunens egna bolag och delägda bolag be-

dömer vi riskerna som fortsatt mycket små. Av 

det totala borgensåtagandet är mer än 90 pro-

cent riktade mot egna eller delägda bolag. De 

största riskerna finns liksom tidigare i kommu-

nens borgensåtaganden gentemot de ideella för-

eningarna. Många av dessa har en svag ekonomi 

och är beroende av förhållandevis osäkra in-

komstkällor. 
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Befolkningsprognos 2022 – 2027  

 

Ålder/ år 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0 1 089 1 089 1 095 1 108 1 126 1 145 

1–5 5 891 5 800 5 759 5 791 5 862 5 935 

6 1 241 1 240 1 221 1 189 1 182 1 200 

7–12 7 992 7 913 7 905 7 858 7 801 7 735 

13–15 3 940 4 094 4 106 4 179 4 193 4 261 

16–18 3 715 3 714 3 842 3 910 4 056 4 083 

19–64 57 967 58 263 58 656 59 326 60 163 60 987 

65–79 10 500 10 491 10 506 10 511 10 521 10 575 

80–89 2 796 3 016 3 214 3 410 3 564 3 721 

90– 465 464 474 484 490 517 

Totalt 95 596 96 084 96 778 97 766 98 958 100 159 

 

Under 2021 ökade Botkyrkas befolkning med 

471 personer, vilket motsvarar en ökning med 

0,5 procent. Det är en fortsatt låg ökningstakt. 

Under 2019 ökade befolkningen med 1 600 per-

soner eller med cirka 1,6 procent. Sen 2020, ett 

år som präglades av pandemin, har befolknings-

tillväxten varit lägre än tidigare år. 2020 är det 

året då flest Botkyrkabor avlidit, vilket påverkar 

befolkningen. Sen mars 2020 då pandemin 

svepte in över Europa infördes det även restrikt-

ioner på olika nivåer, detta har på olika sätt be-

gränsat Botkyrkas befolkningstillväxt. Bot-

kyrka har traditionellt växt genom en inflyttning 

från omvärlden, denna har minskat som en ef-

fekt av pandemin och en mer restriktiv lagstift-

ningen kring migration.      

 

I tabellen ovan redovisas kommunens revide-

rade befolkningsprognos för åren 2022 – 2027. 

Prognosen är framtagen i oktober 2022. I sam-

band med att den ordinarie prognosen togs fram 

i mars påbörjade Ryssland sin invasion av 

Ukraina. Osäkerheten som rådde då kring flyk-

tingar från Ukraina medförde att det redan i 

mars flaggades för att eventuellt revidera pro-

gnosen. Nu när vi kan följa upp tre kvartal ser 

vi att avvikelserna blivit större än tidigare år. 

Det är främst för barn, föräldrar samt i de äldre 

grupperna avvikelserna är lite för stora. Detta 

beror på en lägre inflyttning och en bibehållen 

utflyttningen av främst barnfamiljer samt en vis 

eftersläpning i dödsrisker för de äldsta ålders-

grupperna. Den lägre inflyttningen förklaras 

nästen helt av en lägre inflyttningen från övriga 

kommuner i länet. Tidigare år har detta kunnat 

härledas till ett lägre bostadsbyggande i 

kommunen samtidigt som grannkommuner fått 

till nyproduktion. Det finns även en koppling 

till en lägre inflyttningen från omvärlden då det 

historiskt även funnits omflyttningen inom reg-

ionen efter att personer fått ett uppehållstill-

stånd. Den reviderade prognosen visar på lägre 

tillväxtnivåer fram till 2024. De följdeffekter av 

rörelsemönster som uppstod under pandemin 

har hängt kvar, om detta är ett nytt normalläge 

eller en förlängd svacka är svårt att förutspå. 

Det kan leda till att den svagare befolkningstill-

växten hänger kvar längre än prognostiserat. 

  

I ordinarie prognos för 2022 beräknas antalet in-

vånare öka med 711 personer under året, i den 

reviderade prognosen från oktober är ökningen 

nedskriven till 278 personer. 

 

Den reviderade prognosen som ligger till grund 

för budgetarbetet, tar avstamp i den lägre in-

flyttningstakten. Prognosen visar på en lägre be-

folkningstillväxt främst under 2022 men det ger 

även en lite lägre takt åren framåt Det som är 

lite oroväckande är att justeringsposten är stor 

när SCB beskriver befolkningsförändringar. 

Detta är nästan uteslutande inflyttning från ut-

landet som inte bokförs på rätt år, helt enkelt en 

eftersläpning i migrationen. Detta gör det lite 

svårare att göra prognoser just nu. För årets 

tredje kvartal var justeringsposten 89 personer i 

Botkyrka, invandrade gjorde 305 personer. Det 

betyder att mellan 20 och 30 procent av invand-

ringen döljs i justeringsposten. I Botkyrka kan 

det handla om en flera hundra personer fler i 

faktisk inflyttning, vilket gör det lite osäkrare att 

göra prognoser i dagsläget.  
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Resultatbudget 2023 - 2026

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan  
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            
Verksamhetens nettokostnader ex-
klusive avskrivningar 

-5 738,2 -6 102,5 -6 279,1 -6 280,3 -6 501,3 

Avskrivningar -302,1 -306,3 -324,3 -341,2 -356,3 

Verksamhetens nettokostnader -6 040,3 -6 408,8 -6 603,4 -6 621,5 -6 857,6 

       

Skatteintäkter 4 109,5 4 353,5 4 532,1 4 716,3 4 901,6 

Generella statsbidragsintäkter mm 1 980,8 2 078,1 2 125,8 2 153,5 2 208,5 

Äldreomsorgssatsning, preliminär 
fördelning 

24,5     

Verksamhetens resultat 74,5 22,8 54,5 248,3 252,5 

      

Finansiella intäkter 70,9 137,3 154,8 181,9 204,8 

Finansiella kostnader -84,4 -225,5 -262,1 -273,5 -306,7 

       

Resultat efter finansiella poster 61,0 -65,4 -52,8 156,7 150,6 

      

 Resultatutjämningsreserven  65,4 52,8   

       

Årets resultat* 61,0 0 0 156,7 150,6 

* Årets resultat är lika med budgeterat balanskravsresultatet. Från och med 2020 ingår inte exploateringsintäkter och intäkter 

 från försäljning av fondandelar från pensionsplaceringen i den budgeterade resultaträkningen. 

 

 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023 - 2026  

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan  
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

      

Skatteintäkter 4 091,6 4 368,1 4 532,1 4 716,3 4 901,6 

Slutavräkningar 17,9 -14,6    

Summa skatteintäkter 4 109,5 4 353,5 4 532,1 4 716,3 4 901,6 

       

Inkomstutjämningsbidrag 1 260,2 1 336,1 1 409,3 1 482,3 1 575,9 

Kostnadsutjämningsbidrag 291,1 348,2 325,0 311,3 303,0 

Regleringsbidrag-/ avgift 238,9 181,7 179,2 147,2 116,4 

Bidrag för LSS-utjämning 36,8 49,9 50,1 50,5 51,0 

Kommunal fastighetsavgift 153,8 162,2 162,2 162,2 162,2 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 

1 980,8 2 078,1 2 125,8 2 153,5 2 208,5 

Summa skatteintäkter inklusive 
generella statsbidrag och utjäm-
ning 

6 090,3 6 431,6 6 657,9 6 869,8 7 110,1 
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Nämndernas budgetramar 2022 - 2026 

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan  
2025 

Plan  
2026 

Kommunstyrelsen -404,3 -469,1 -476,7 -465,6 -472,9 

Revision -4,8 -5,0 -5,1 -5,3 -5,4 

Samhällsbyggnadsnämnden -203,9 -211,5 -222,3 -225,0 -233,8 

-Exploateringsverksamheten       

Teknik- och fastighetsnämnden -62,3 -64,2 -43,8 -36,8 -36,8 

Miljö och hälsoskyddsnämnden -17,7 -20,3 -20,7 -20,4 -20,8 

Kultur- och fritidsnämnden -288,4 -299,4 -312,9 -318,2 -339,7 

Arbetsmarknads- och vuxenut-
bildningsnämnden  

-291,6 -308,0 -315,5 -314,9 -324,4 

Utbildningsnämnden -2 759,0 -2 848,9 -2 910,1 -2 904,6 -2 975,9 

Socialnämnden -689,2 -719,2 -737,4 -741,2 -762,1 

Vård- och omsorgsnämnden -1 285,3 -1 361,6 -1 415,9 -1 432,8 -1 485,6 

KF/KS förfogande -36,7 -109,5 -149,0 -177,2 -208,5 

Summa nämndernas nettokost-
nad 

-6 043,3 -6 416,6 -6 609,5 -6 641,8 -6 865,9 

Finansförvaltning, centrala pos-
ter 

3,0 7,8 6,1 20,3 8,3 

Summa skattefinansierad verk-
samhet 

-6 040,3 -6 408,8 -6 603,4 -6 621,5 -6 857,6 

Vatten och avlopp (VA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa skatte- och avgiftsfinan-
sierad verksamhet 

-6 040,3 -6 408,8 -6 603,4 -6 621,5 -6 857,6 

Avdrag avskrivningar*) 302,1 306,3 324,3 341,2 356,3 

Verksamhetens nettokostnad ex-
klusive avskrivningar 

-5 738,2 -6 102,5 -6 279,1 -6 280,3 -6 501,3 

*I nämndernas utfall ingår årets avskrivningar. Enligt LKRB ska avskrivningar redovisas som egen rad i resultaträkningen. 

För att detta ska vara möjligt görs här avdrag för nämndernas avskrivningar och motsvarande belopp återläggs som egen rad  

i resultaträkningen. 

 

 

Finansförvaltning, centrala poster 2023 - 2026  

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024  

Plan  
2025 

Plan 
2026 

Internränta 99,0 101,5 110,5 119,0 127,2 

Pensionsutbetalningar -109,6 -119,9 -127,2 -131,4 -133,2 

Fastighetsavgift -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Tomträttsavgälder 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Kalkylerad pension  216,7 364,0 406,0 266,0 274,0 

Pensionsavsättning -236,2 -373,8 -419,2 -269,3 -295,7 

Schablonbidrag 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Summa 3,0 7,8 6,1 20,3 8,3 
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Finansiella poster 2023 - 2026  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning investeringsplan 2023 - 2026  

Miljoner kronor  
Totalt för 
perioden 

2023 2024 2025 2026 

Skattefinansierad verksamhet      

Kommunstyrelsen -19,7 -5,3 -4,8 -4,8 -4,8 

Samhällsbyggnadsnämnden -416,5 -95,7 -95,7 -118,6 -106,5 

Teknik- och fastighetsnämnden -3 559,0 -821,0 -1 058,4 -1 071,1 -608,5 

Kultur- och fritidsnämnden -45,9 -24,5 -5,3 -5,5 -10,7 

Arbetsmarknads- och vuxenut-
bildningsnämnden 

-11,2 -5,5 -1,9 -1,9 -2,0 

Utbildningsnämnden -71,4 -20,8 -12,9 -28,2 -9,5 

Socialnämnden -9,0 -3,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Vård- och omsorgsnämnden -23,8 -12,4 -4,7 -3,2 -3,5 

           

Summa nämnder utgifter -4 156,4 -988,1 -1 185,5 -1 235,4 -747,4 

           

Utgifter -4 156,4 -988,1 -1 185,5 -1 235,4 -747,4 

Inkomster 5,0 1,6 1,6 0,9 0,9 

Summa nettoutgift -4 151,4 -986,51 -1 183,91 -1 234,48 -746,54 

           

Taxefinansierad verksamhet           

Utgifter -474,8 -81,3 -140,7 -138,6 -114,3 

Inkomster 25,9 12,5 13,4 0,0 0,0 

Summa nettoutgift  
Teknik- och fastighetsnämnden 
– VA-verksamheten 

-448,9 -68,8 -127,3 -138,6 -114,3 

 

 

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

            

Finansiella intäkter           

Aktieutdelning koncernbolag 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Borgensavgifter 23,5 20,7 23,1 23,6 23,6 

Ränteintäkter koncernbolag 35,4 104,6 119,7 146,3 169,2 

Summa finansiella intäkter 70,9 137,3 154,8 181,9 204,8 

            

Finansiella kostnader           

Ränta lån kommun -28,8 -36,9 -63,6 -81,3 -98,0 

Ränta lån koncernbolag -35,4 -104,6 -119,7 -146,3 -169,2 

Räntor pensionsavsättningar -20,2 -84,0 -78,8 -45,9 -39,5 

Summa finansiella kostnader -84,4 -225,5 -262,1 -273,5 -306,7 

       

Summa finansnetto -13,5 -88,2 -107,3 -91,6 -101,9 
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Uppdrag 

Återrapportering av uppdrag

Nämnderna ska, om inget annat anges, i sär-

skilda ärenden rapportera respektive uppdrag 

till kommunstyrelsens budgetberedning. Ären-

dena lämnas till kommunstyrelsens budgetbe-

redning via kommunledningsförvaltningen sen-

ast den 8 september 2023. 

 

Under våren kommer Mittensamarbetet ta fram 

en ny politisk plattform.  Kommunstyrelsen får 

i uppdrag att utifrån plattformen gå igenom 

kommunfullmäktiges måldokument och formu-

lera nya texter till målområden och utvecklings-

mål. I uppdraget ingår också att implementera 

kommunens koldioxidbudget i ordinarie styrsy-

stem. 

 

Kommunstyrelsen i samarbete med vård- och 

omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra 

intervjustudier om förekomst av hedersrelaterat 

våld och förtryck bland Botkyrkas äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Resultatet 

ska sedan användas för att lägga till dessa grup-

per till kommunens handlingsplan mot heders-

relaterat våld och förtryck. 

 

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ut-

reda möjligheten att införa en hörsel- och syn-

instruktör för att skapa trygghet i hemmet för 

syn- och hörselskadade så att man klarar varda-

gen bättre och främja självständighet. 

 

Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att ut-

reda möjligheten för IOP med svenska E-sport 

förbundet i syfte att nå fler ungdomar som idag 

inte är engagerade i föreningslivet i Botkyrka. 

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

den får i uppdrag att arbeta med att få utrikes-

födda kvinnor i arbete och studier. Uppsökande 

verksamhet (dörrknackning, möten med kvin-

noföreningar osv) med ett familjeperspektiv där 

synergier med pågående arbetet med Unga 

vuxna i jobb ska nyttjas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ut-

reda möjligheten till solcellspark och andra sol-

cells/vindkraftsbaserade etableringar inom 

kommunen.  

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans 

med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

se över vilka fastigheter som kan avyttras eller 

rivas i enlighet med de utredningar som gjorts 

gällande kommunens fastighetsbestånd samt 

underhållsskuld. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans 

med utbildningsnämnden uppdrag att utreda be-

hovet av paviljonger för utbildningsnämndens 

verksamheter framgent samt kostnader för 

dessa. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 

utreda kommunens lokalkostnader för kommu-

nens verksamhetslokaler i jämförelse med mot-

svarande kommuner. Prioriterat är vård-och 

omsorgsboenden, förskola och skola.  

 

Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att 

ta fram och redovisa följande; 

• En strategi för hur kommunen ska hanterar 

underhållsskulden  

• Tidsplan för att komma i kapp underhålls-

skulden 

• Investeringskostnader kopplade till under-

hållsskulden. 

Teknik- och fastighetsnämnden får tillsam-

mans med kultur- och fritidsnämnden i upp-

drag att utreda behovet av storlek på läktaren i 

den planerade sporthallen för Tullinge gymna-

sium. 
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Kommunstyrelsen 

 

Ansvarsområde  
Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamheter för att säkerställa 

att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de förskrifter 

som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i kommunstyrelsens reglemente. I ansvaret 

ingår att rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. 

 

Ekonomi  

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -404,3 -469,1 -476,7 -465,6 -472,9 

      

Investeringar fram till 2026, netto -10,8 -5,3 -4,8 -4,8 -4,8 

Varav:      

Investeringsutgifter -10,8 -5,3 -4,8 -4,8 -4,8 

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Väsentliga områden 

Botkyrkaborna har egenmakt  
Kommunstyrelsen har ett ansvar för demokrati-

utveckling och att samordna och möjliggöra för 

Botkyrkaborna att genom dialog vara delaktiga 

i utvecklingen av Botkyrka. En fortsatt utveckl-

ing av Dialogkommissionen som ett redskap för 

att främja delaktighet behöver fortsatt stå i fo-

kus. Därutöver behöver dialog och samverkan 

med civilsamhället, både inom ramen för områ-

desutvecklingen och genom ökade antal part-

nerskap, stärkas för att möjliggöra fler kanaler 

för medborgarinflytande och delaktighet. Kom-

munstyrelsen behöver även fortsatt ha fokus på 

samråd med funktionshinderorganisationerna 

samt andra organisationer som verkar för att 

göra Botkyrkaborna delaktiga. Utöver detta be-

höver kommunstyrelsen fortsätta det strategiska 

arbetet för att stärka de nationella minoriteter-

nas rättigheter och här är kommunens roll som 

finskt förvaltningsområde en viktig del. Andra 

viktiga delar i demokratiutvecklingen är att fort-

sätta arbetet med social hållbarhet inom områ-

den så som interkultur, jämlikhet, jämställdhet, 

barnrätt, folkhälsa och mänskliga rättigheter så 

att dessa blir en naturlig del i samtliga av kom-

munstyrelsens uppdrag. 

Vidare ska kommunstyrelsen arbeta för en vär-

deskapande och effektiv etableringsprocess för 

företag och i det bidra på olika sätt till att göra  

 

Botkyrka till en attraktiv plats för företagande 

och i det ha ett fokus på att öka antalet arbets-

tillfällen. Detta ska ske genom att vidareut-

veckla samarbetet med näringslivet, verka för 

en hållbar transportinfrastruktur som ökar till-

gängligheten och fortsatta satsningar på entre-

prenörskap för unga, nyföretagande och affärs-

utveckling via Tillväxt Botkyrka. 

Botkyrkaborna är trygga  

Kommunstyrelsens långsiktiga och strategiska 

insatser kopplat till hållbar samhällsplanering 

gällande infrastruktur och utifrån sociala di-

mensioner är viktiga delar i arbetet att förstärka 

de positiva krafterna i kommunen och på så sätt 

bidra till ökad trygghet och trivsel för Botkyr-

kaborna. 

Genom att fortsätta utveckla samverkan inom 

kommunen, med lokala aktörer och med andra 

intressenter, ska kommunstyrelsen verka för att 

Botkyrkaborna upplever trygghet, säkerhet 

samt trivsel. Trygghet och säkerhet är ett vitt be-

grepp och för kommunstyrelsen inkluderar det 

ett fokus på att arbeta med exempelvis socialt 

hållbar samhällsplanering, fysiska åtgärder i 

närmiljön, våldspreventivt arbete, arbete med 

att förhindra hedersrelaterat våld, uppsökande 

insatser och insatser för att motverka välfärds-

brott och utveckla det brottsförebyggande arbe-

tet.  
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Därutöver kommer områdesutvecklingens sys-

tematiska och långsiktiga arbete fortsatt att stå i 

fokus. Detta i syfte att samla lokala aktörer och 

jobba med utvecklingsområden som definieras 

tillsammans i de olika nätverksgrupperna. Detta 

är en viktig satsning för att bygga relationer till 

Botkyrkabor i de olika områdena, stärka tilliten 

mellan kommunen och medborgarna samt en 

fortsatt utveckling av platssamverkan. 

Vidare kommer kommunstyrelsens arbete med 

att stärka samhällsberedskapen vara i fokus, inte 

minst informationssäkerhet. Det innebär även 

att kommunen fortsätter att utveckla bered-

skapen för att möta olika former av oförutsedda 

händelser och hot som riskerar att störa sam-

hällsviktiga funktioner. Framtagandet av en 

plan för klimatanpassning för Botkyrka kom-

mun är en viktig del i detta. 

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet  

Kommunstyrelsen har det övergripande och 

strategiska ansvaret för att utveckla Botkyrka 

och i det skapa en attraktiv plats att bo, verka 

och arbeta på. Genom en hållbar samhällsplane-

ring fortsätter arbetet med att möjliggöra för en 

blandning av boendeformer i stadsdelarna så att 

alla Botkyrkabor ska kunna hitta en bostad som 

passar deras livssituation. I detta arbete behöver 

särskild hänsyn tas till bostadsförsörjning och 

att minska trångboddheten. 

Inom uppdragen för ”Äldrevänlig kommun” 

och ” Bostadslots för seniorer” verkar kommun-

styrelsen för att öka livskvalitet hos den äldre 

befolkningen. Ambitionen är att främja miljöer 

som är stärkande och hälsosamma för seniorer, 

klara välfärden när allt fler blir äldre samt möj-

liggöra för seniorer att få vägledning i bostads-

frågor.  

Framtagande av en ny översiktsplan blir en del 

i kommunstyrelsens arbete med hållbar sam-

hällsutveckling där den långsiktiga och strate-

giska inriktningen fastställs och möjliggör för 

framtidens utveckling av Botkyrka. 

Ett av kommunens största utvecklingsprojekt, 

Södra porten, sker i de norra delarna av Bot-

kyrka. Utvecklingen av norra Botkyrka ska bi-

dra till ökad integration och att kommunen 

skapar en jämlik och långsiktigt hållbar stad. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera 

utvecklingen tillsammans med kommunens för-

valtningar och bolag, näringsliv och samhälls-

aktörer. Visionen är att skapa en regional 

stadskärna i ett hållbart och mer jämlikt sam-

hälle.  

 

Vidare behöver insatser för förbättrad folkhälsa 

adresseras inom den hållbara samhällsutveckl-

ingen. I detta är arbetet med suicidprevention 

och kartläggning och analys av folkhälsoläget i 

kommunen viktiga delar i arbetet för ökad livs-

kvalitet. 
Hållbart resande är ytterligare ett område som 

är viktigt att utveckla och arbeta med för kom-

munstyrelsen. Botkyrkabornas framtida behov 

liksom företagarnas behov behöver stå i fokus. 

Klimatfrågorna och dess effekter blir alltmer 

påtagliga. Likaså miljöfrågor där klimatanpass-

ning och åtgärder för att lösa frågan om PFAS-

föroreningar i mark och vatten är en viktig del 

av kommunstyrelsens arbete. 

Kommunens organisation  

En effektiv organisation kräver rätt kompetens. 

Liksom andra kommuner har Botkyrka kom-

mun en utmaning i att både behålla och attrahera 

rätt kompetens. Botkyrka kommuns medarbeta-

res olika perspektiv, kunskaper, erfarenheter, 

språk och kreativitet ska användas och värdesät-

tas på arbetsplatsen varje dag. Under de kom-

mande åren är det av avgörande betydelse att sä-

kerställa utveckling vad gäller strategisk kom-

petensförsörjning och att stärka arbetsgivarva-

rumärket Botkyrka kommun.  

En hållbar ekonomi är en viktig del i kommun-

styrelsens arbete. För att klara de kommande 

årens utmaningar i form av minskade skattein-

täkter och ökade behov från medborgarna behö-

ver kommunens verksamhet bedrivas så effek-

tivt som möjligt. Detta genom en kvalitativ eko-

nomistyrning som skapar förutsättningar för 

god ekonomisk hushållning och resursfördel-

ning utifrån välgrundade beslut och priorite-

ringar. En effektiv organisation som inkluderar 

effektiva arbetssätt och en god service till med-

borgarna. Ett viktigt redskap för att uppnå detta 

är att arbeta strategiskt och långsiktigt samt att 

nyttja digitaliseringens möjligheter. För att 

uppnå bästa effekt kommer kommunstyrelsen, i 

de utvecklingsinsatser som genomförs, att foku-

sera på förändringsledning, automatisering och 

verksamhetsutveckling i kombination med tyd-

lig nyttorealisering.  

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska   
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och övergripande klimat- och miljöarbetet i 

syfte att nå hållbarhetsmålen och vara ledande i 

klimatomställningarna samt värna naturvärden 

och giftfria miljöer. Arbetet med Agenda 2030 

och arbetet för att Botkyrka ska vara en klimat-

neutral organisation 2025 kommer att intensi-

fieras ytterligare.  Därutöver är ett fortsatt arbete 

med att underlätta för Botkyrkaborna att leva 

klimatsmart prioriterat. 

Vidare är kommunikation ett område som behö-

ver stå i fokus. I detta arbete är kommunikat-

ionen som en del i god service till Botkyrka-

borna en viktig del. Det behöver även ges ett ut-

ökat utrymme för det strategiska och långsiktiga 

utvecklingsarbetet inom kommunikation i syfte 

att stärka bilden av Botkyrka. 

 
Mål och mått 2023 
 
Område 1 
______________________________________ 

 

Botkyrkaborna har egenmakt 
 
1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens 

tillväxt och etableringar (KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Befintliga företag anser att det är enkelt att få 

den service som de behöver för att bedriva och 

utvidga sin verksamhet 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Botkyrkas företagare 
som är nöjda i sin kon-
takt med kommunens 
myndighetsutövning 
ökar  

75 75 78 80 

Kommunstyrelsens mål 

Botkyrka är en attraktiv plats för företag att eta-

blera sig på 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) förvärvsar-
betande i kommunen 
dagbefolkning, ökar  

73 Ökar 74 76 

Andel förvärvsarbe-
tande i näringsliv, dag-
befolkning  

66,6 Ökar 67 67,5 

Antalet nystartade före-
tag i Botkyrka ökar 

661 Ökar 675 700 

Arbetstillfällen, med 
minst fem anställda, 
som etablerar sig i 
kommunen ökar  

25 Ökar 25 35 

Botkyrkas företag (AB) 
har högre tillväxt än 
snittet för företagen i 
Stockholms län (KF) 

Ja Ja Ja Ja 

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-

veckling (KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Botkyrkaborna har goda möjligheter att på-

verka sin kommun 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som deltar i valet till 
kommunfullmäktige 
2022 ökar mer än ge-
nomsnittet i riket  

- 
Över 
riket- 

- 
Över 
riket 

Andel (%) Botkyrkabor 
som upplever att de kan 
vara med och påverka i 
kommunala frågor som 
intresserar dem ökar  

- 41 - 43 

Andel (%) deltagare på 
Botkyrkadialogens mö-
ten som upplever att 
medverkandet varit vär-
defullt  

- 65 66 70 

Kommunstyrelsens mål:  

Civilsamhället har en aktiv roll som medskap-

are av Botkyrkas utveckling 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som anser att Botkyrka 
är en plats där det är 
lätt att genomföra nya 
idéer och initiativ ökar  

- - - Ökar 

Kommunens formali-
serade samverkan 
med civilsamhället ökar 

48 Ökar Ökar Ökar 

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation (KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsens kommunikation med Bot-

kyrkaborna och andra målgrupper stärker bil-

den av Botkyrka 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
med en övervägande 

- - Ökar Ökar 
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positiv bild av Botkyrka 
ökar  
Andel (%) Botkyrkabor 
som upplever att det är 
lätt att ta del av kommu-
nens information ökar  

- 57 Ökar 60 

Andelen (%) Botkyrka-
bor som är nöjd med till-
gången till information 
om kommunen och 
dess verksamheter ökar  

- 55 57 58 

Botkyrkabornas nöjdhet 
med möjlighet till infly-
tande ökar  

- 37 Ökar 39 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen ger god service åt Botkyrka-

borna 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som är nöjda med kom-
munens organisation 
ökar  

- 37 Ökar 39 

Andel (%) personer 
som via e-postkontakt 
med Medborgarcenter 
får svar inom en dag 
ökar 

92 Ökar Ökar Ökar 

Andelen (%) medbor-
gare som vid telefon-
kontakt med med-
borgarcenter har fått 
svar på sin fråga ökar  

76 78 81 85 

Andelen (%) syn-
punkter som besvaras 
av kommunstyrelsens 
verksamheter inom 10 
dagar. 

83 85 87 95 

Kommunens servicein-
dex ökar  

- - 84 86 

 
Område 2 
______________________________________ 
 

Botkyrkaborna är trygga 
 
2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga 
(KF) 
 
Kommunstyrelsens mål 
Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för 
ökad trygghet 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrka-
bor som känner sig 
trygg och säker mot 
hot, rån och miss-
handel ökar  

65 - Ökar  

Andel Botkyrkabor 
som tycker det är 
tryggt att leva och 
bo i sitt bostadsom-
råde ökar  

- 71 - 75 

Andelen (%) Botkyr-
kabor som anser att 
det är tryggt att vis-
tas utomhus på 
kvällar och nätter 
ökar  

66 - Ökar - 

Kommunens verk-
samheter som 
anger att de genom-
fört risk- och sårbar-
hetsanalyser ökar 

14 15 16 16 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskaps bedöm-
ning av kommunens 
möjlighet att bedriva 
krisberedskapsar-
bete i kommunen 
ökar 

9 10 10 10 

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen bidrar till ökad trivsel i Bot-

kyrka 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Botkyrkabornas nöjdhet 
med trivsel i kommunen 
ökar  

- 62 - 65 

 
2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan 
våld och förtryck (KF) 
 
Kommunstyrelsens mål 

Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld 

och förtryck 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel medarbetare som 
möter barn och unga 
och är utbildade i vålds-
prevention ökar 

-    

*Mål och mått är nytt inför 2023 varför utfall och målnivåer sak-

nas. 
 

Område 3 
______________________________________ 
Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 

 
3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och 
mellan våra stadsdelar (KF) 

 
Kommunstyrelsens mål 
Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bo-
stadssammansättning inom kommunens olika   
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stadsdelar 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) trångbodd-
het (enligt norm 2 
SCB) minskar 

28,6 29 28,5 27 

Från 2016 till ut-
gången av 2024 ska 
antalet färdigställda 
nya bostäder vara 
minst 8 000  

2660 5500 6220 - 

Förändringar (%) i bo-
stadsbeståndet som 
bidrar till ökad variat-
ion i bostadssamman-
sättningen i varje 
stadsdel 

- 29 60 60 

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara håll-

bar och utvecklas för att passa medborgarnas 

behov (KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen bidrar till möjligheter för ett 

hållbart resande för Botkyrkaborna 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som kan använda kol-
lektivtrafik för de flesta 
dagliga resor ökar  

- 78 - 80 

Andel (%) Botkyrkabor 
som är nöjda med kom-
munens gång-, cykel- 
och bilvägar ökar  

- 60 - 66 

Andelen (%) kommu-
ninvånare som reser 
med kollektivtrafik till 
och från arbetet ökar  

- Ökar - Ökar 

 

 

Område 4 
______________________________________ 

 
Kommunens organisation 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen har en effektiv organisation 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) politiker i 
kommunstyrelsen som 
är nöjda med kommun-
styrelsens styr- och led-
ningsprocesser ökar 

75 75 Ökar 85 

Kommunstyrelsens net-
toutfall är inom beslutad 
budgetram (%) 

95 100 100 100 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsplats 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Kommunstyrelseför-

valtningens frisknär-

varo för medarbetare 

ska öka  

(%) kvinnor/män 

97,1 97 Ökar 98 

Kommunstyrelseför-

valtningens genom-

snittliga nivå på del-

området ledning inom 

hållbart medarbetar-

engagemang (HME) 

ska öka 

68 79 80 81 

Kommunstyrelseför-

valtningens genom-

snittliga nivå på del-

området styrning 

inom hållbart medar-

betarengagemang 

(HME) ska öka 

56 70 70 72 

Kommunstyrelseför-

valtningens genom-

snittliga nivå på ett 

hållbart medarbetar-

engagemang (HME) 

ska öka 

68 70 70 72 

Kommunstyrelseför-

valtningens personal-

omsättning (%) (antal 

avslutade under året 

i % av antalet an-

ställda) ska minska 

14,8 14 13 
Mins-

kar 

Kommunstyrelseför-

valtningens personal-

omsättning (antal ny-

anställda i procent av 

antalet anställda) ska 

minska. 

10,9 15 14 
Mins-

kar 

Medarbetarundersök-

ning, totalindex (sam-

manvägning av 

undersökningens åtta 

delar) ökar 

63 74 74,5 76 
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Kommunstyrelsens mål 

Chefsomsättningen i hela kommunen är 8 – 10 

procent 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Chefsomsättningen i 
kommunen minskar (%) 

11,01 8–10 8–10 8–10 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt (KF) 

 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen nyttjar digitaliseringens möj-

ligheter till att ge bättre service till medbor-

garna och arbeta mer effektivt 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som upplever att de är 
nöjda med möjlighet-
erna att lösa sitt ärende 
direkt via hemsidan/di-
gital tjänst ökar. 

- Ökar - Ökar 

Antalet digitala tjänster 
som kommunen tillhan-
dahåller ökar 

63 Ökar 100 150 

Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsens arbetsflöden och arbetssätt 

är i huvudsak digitala 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Frigjord tid per år med 
hjälp av digitalisering är 
minst 5 000 timmar 

1500 3000 5000 5000 

 

4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-
tral år 2025(KF) 
 
Kommunstyrelsens mål 
Koldioxidutsläpp från kommunens inköp av va-
ror och tjänster minskar 

 
Mått  Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) fos-
sila bränslen 
(bensin och die-
sel) minskar 

 

2 
Mins-
kar 

1 0 

Klimatavtryck för 
inköpta varor 
(CO2/transpor-
terat kg) vid 

 

1,80 1,97 1,92 1,78 

samordnad va-
rudistribution 
minskar 

Koldioxidutsläp-
pen för resor i 
tjänst minskar 

 

274893 
Mins-
kar 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

Pappersförbruk-
ningen i kommu-
nen minskar 

 

- 
Mins-
kar 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

 

Kommunstyrelsens mål 
Kommunstyrelsens koldioxidutsläpp ska 
minska  

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Koldioxidutsläppen 
för resor i tjänst 
minskar 

587 20000 15000 5000 

Kommunstyrelseför-
valtningens pap-
persförbrukning 
minskar 

- 100 90 70 
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Kommunstyrelsens budget 2023 med plan 2024 - 2026  
(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 
            

Ingående budget  -404 337 -404 337 -469 117 -476 657 -465 564 
            

Löne- och prisuppräkning   -21 697 -14 480 -4 229 -14 473 

Centralt löneutrymme   -3 000        

      

Övriga prioriteringar           

Riksdags- och kommunalval 2022   2 970       

Demokratiinsatser i samband med riksdags- och 
kommunalval 2022 

  1 430       

Introduktion av nya ledamöter och avtackning av 
avgående fullmäktige 

  -1 000 1 000     

Val till EU- parlamentet 2024    -2 970 2 970   

Demokratiinsatser i samband med val till EU- par-
lamentet 2024 

   -1 430 1 430   

Partistöd   -584       

Upphandling och införande av systemstöd    2 600 4 200     

Tillfälliga utvecklingsmedel för Public 360 2022 
och 2023 tas bort 2024 

    2 100     

Dialogkommissionen      -1 500 -1 500 -1 500 

Hyra för 12 skyddsrum  -3 900    

Hyra skyddsrum Björkhagaskolan   -460       

Changers Hub   390 130     

Visselblåsarfunktion   -517       

Enkät hedersrelaterat våld och förtryck bland äldre   500 500     

Tillfälliga medel för solcellskampanj   300       

Pilot Jobbhubb i Tullinge   300      

Adrianastipendiet   -10       

Ökad uppdragsersättning till UBAB - ökad hyra ef-
ter investeringar i Hågelby 

  -3 906 -3 829     

Projektchef för att utveckla norra delarna av Bot-
kyrka inkluderat Södra porten 

  -1 200       

Ökad facklig tid    -500       

Överförmyndarverksamheten - volymökning   -1 166       

Åtgärdsvalsstudie Tullinge station    -1 000   1 000   

Äldrevänliga städer - 1,0 tjänst 2023 och 2024 och 
därefter 0,25 tjänst 

  -700   532   

Ny översiktsplan  -2 000   2 000  

       

Omfördelning mellan nämnder       

Personligt ombud   -500       

Fyra tjänster för Våldspreventivt arbete   -3 568       

Hyra näringslivsenheten   -150       

Lokalbehovsplanering    -1 449       

Omfördelning av budget mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
avseende administration. Justering via internhyra. 

  -87       

Verktyg att mäta koldioxid    -150       

Pilotprojekt bakgrundskontroller    -1 196       

Justerad hyra i kommunhuset    1 290       

Kommungemensamma IT system   -32 158       

        

 Effektiviseringsåtgärder           

-generellt   4 043 8 739 8 890 8 668 

-central administration   2 295       
            

Summa justeringar 0 -64 780 -7 540 11 093 -7 305 
       

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -404 337 -469 117 -476 657 -465 564 -472 869 
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Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023  

Kommunstyrelsens budget uppgår för 2023 till 

469,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 

64,8 miljoner kronor jämfört med 2022. För-

ändringarna beskrivs nedan. 

 

Budgeten räknas upp med 21,7 miljoner kronor 

för löne- och prisuppräkningar. Dessutom till-

förs 3 miljoner kronor som ett centralt löneut-

rymme som kommundirektören förfogar över. 

Övriga prioriteringar  

För att genomföra det allmänna valet 2022 av-

sattes 3 miljoner kronor till valnämnden och 1,4 

miljoner kronor för demokratiarbete i samband 

med valet. Dessa medel återförs 2023. 

 

För introduktion av nya ledamöter och avtack-

ning av avgående fullmäktige avsätts 1 miljon 

kronor. 

 

Kostnaden för partistödet ökar med 584 000 

kronor från och med 2023 då ytterligare ett parti 

fått mandat i kommunfullmäktige. 

 

Av tillförda medel för upphandling och infö-

rande av systemstöden återförs 2,6 miljoner 

2023, återstår 4,2 miljoner kronor. 

 

För att Dialogkommissionen bland annat ska 

kunna kompensera berörda nämnder för kapital-

kostnader till följd av investeringsbeslut som 

fattats av kommissionen tillförs 1,5 miljon kro-

nor årligen. Då ingen kompensation kommer att 

behöva ges till nämnderna 2022 finns 2022 års 

medel kvar i kommunstyrelsens ram. Därför be-

höver ingen ytterligare ramuppräkning göras 

2023. 

 

Ansvar för tolv skyddsrum, som fram till 2018 

har legat på utbildningsnämnden, läggs från och 

med 2023 på kommunstyrelsen.  

Utbildningsnämnden har sagt upp ytan för 

skyddsrummen som en del av nämndens effek-

tiviseringsarbete. För hyreskostnaden för 

skyddsrummen avsätts 3,9 miljoner kronor. 

 

I samband med nybyggnation av Björkhaga-

skolan inrättas ett skyddsrum i byggnaden. An-

svaret för skyddsrummet ligger hos kommun-

styrelsen som kompenseras med 460 000 kro-

nor i utökad budget. 

 

Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen ingår i 

ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 

Changers Hub som gäller för perioden april 

2020 till och med mars 2023. Partnerskapet är 

en gemensam satsning på ungt entreprenörskap, 

innovation och tech med fokus på unga i ytter-

stadsområdena. För 2022 avsattes 520 000 kro-

nor för ändamålet. Dessa reduceras 2023 med 

390 000 kronor, återstår 130 000 kronor. 

   

Visselblåsarfunktion inom trygghet och säker-

het inrättades april 2022. Budgeten justeras för 

helårseffekt med 517 000 kronor. 

 

Tillfälliga medel på 1 miljon kronor 2022 för en 

kartläggning om hedersrelaterat våld och för-

tryck sänks med 500 000 kronor 2023. Återstår 

500 000 kronor. 

 

Tillfälliga medel 2022 på 300 000 kronor för en 

solcellskampanj tas bort. 

 

Budget på 300 000 kronor för pilotprojektet 

jobbhubb i Tullinge som startade 2022 tas bort. 

 

För Adrianastipendiet avsätts 10 000 kronor. 

 

Investeringar i Hågelbyparken och Lida medför 

en ökad hyra för Upplev Botkyrka AB. Upp-

dragsersättningen från kommunen till bolaget 

höjs därför med 3,9 miljoner kronor som en de-

lårseffekt 2023. Kommunstyrelsens budget räk-

nas upp motsvarande. 

 

Budget på 1,2 miljoner kronor avsätts för att in-

rätta en projektchef som har i uppdrag att ut-

veckla norra delarna av Botkyrka inklusive 

Södra Porten. 

 

För ökad facklig tid avsätts 500 000 kronor. 

 

Södertörns överförmyndarnämnd har en ökad 

ärendevolym vilket ökar kostnaderna för nämn-

den. Botkyrkas del av den ökade kostnaden upp-

går till 1,2 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans 

med Trafikverket och trafikförvaltningen reg-

ion Stockholm göra en åtgärdsvalsstudie om 

Tullinge station. Kostnaden uppskattas till 1 

miljon kronor per år 2023 och 2024. 

 

För 2023 och 2024 avsätts 700 000 koronor år-

ligen för en tjänst som ska arbeta med ansök-

ning till och koordinering av medlemskap i   
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WHOs nätverk ”Äldrevänliga städer”. Från och 

med 2025 bedöms åtaganden och samordning 

till följd av medlemskapet kunna göras med 

0,25 tjänst. 

 

För arbete med framtagande av en ny översikts-

plan som ska vara klar 2024 avsätts 2 miljoner 

kronor 2023 och 2024. 

Omfördelning mellan nämnder  

Ansvar och budget på 500 000 kronor för per-

sonligt ombud överförs från socialnämnden. 

 

Fyra tjänster som arbetar med våldspreventivt 

arbete flyttas från socialnämnden till kommun-

styrelsen. Budget på 3,6 miljoner kronor omför-

delas. 

 

Ansvaret för näringslivsenheten överfördes från 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

den till kommunstyrelsen 2020. Enhetens hy-

reskostnad kom inte med i den budgetjustering 

som gjordes. Därför omfördelas 150 000 kronor 

mellan nämnderna 2023. 

 

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokal-

behovsplanering från teknik- och fastighets-

nämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 

tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket 

motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning 

av budget kommer att göras från samtliga 

nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker in-

ternhyrorna motsvarande. 

Hyran sänks med; KLF 25 tkr, UBAB 18 tkr och 

externa hyror 36 tkr). 

 

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mel-

lan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och 

fastighetsnämnden (TFN) avseende administra-

tiva kostnader som är en kvarleva från den tiden 

då nämnderna hade en gemensam administrat-

ion. Då TFN är en resultatenhet och inte har nå-

gon budget kommer budgeten fördelas ut till öv-

riga nämnder och TFN höjer hyrorna med mot-

svarande belopp. Kommunstyrelsens del är 

87 000 kronor. 

 

Budget på 150 000 kronor för ett verktyg att 

mäta koldioxid överförs från miljö- och hälso-

skyddsnämnden. 

 

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns 

rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utfö-

randet av organisationen kommer det att ge-

nomföras ett pilotprojekt för att systematiskt 

inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att 

bedöma kandidatens lämplighet för den till-

tänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom 

kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och 

beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Bud-

get omfördelas från samtliga nämnder till kom-

munstyrelsen och fördelningen grundar sig på 

antalet årsarbetare per förvaltning. Kommun-

styrelsens budget minskas med 54 000 kronor. 

 

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras ut-

ifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det 

innebär att budget kommer att omfördelas mel-

lan berörda nämnder. Kommunstyrelsen budget 

minskas med 1,3 miljoner kronor 2023. 

 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och kommunstyrel-

sens egen del uppgår till 2,3 miljoner kronor.  

De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 

Effektivisering  

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 4 miljoner kronor samt ytterligare 

krav på effektiviseringar inom central administ-

ration med 2,3 miljoner kronor. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 ökar ramen med 7,5 miljoner kronor.  

 

För löne- och prisuppräkning avsätts 14,5 mil-

joner kronor. 

 

För avtackning av avgående kommunfullmäk-

tige samt introduktionsinsatser riktade till nya   



 

 

47 

 

mandatperiodens ledamöter avsattes år 2023 1 

miljon kronor. Dessa medel återförs 2024. 

 

För att genomföra valet till EU-parlamentet 

2024 avsätts 3 miljoner kronor till valnämnden 

och 1,4 miljoner kronor avsätts för demokrati-

arbete i samband med valet. 

 

De 4,2 miljoner kronor som återstår av avsatta 

medel för upphandling och införande av 

systemstöden återförs. 

 

Tillfälliga medel 2022 och 2023 på 2,1 miljoner 

kronor för utveckling av ärendesystemet Public 

360 återförs 2024. 

 

För att Dialogkommissionen bland annat ska 

kunna kompensera berörda nämnder för kapital-

kostnader tillförs 1,5 miljoner kronor. 

 

Avsatta medel för Changers Hub tas bort och ra-

men reduceras med 130 000 kronor. 

 

Återstående medel på 500 000 kronor för en 

kartläggning om hedersrelaterat våld och för-

tryck som startade 2022 tas bort 2024. 

 

Investeringar i Hågelbyparken och Lida medför 

en ökad hyra för Upplev Botkyrka AB. Upp-

dragsersättningen från kommunen till bolaget 

höjdes därför med 3,9 miljoner kronor som en 

delårseffekt 2023. För helårseffekt höjs upp-

dragsersättningen med ytterligare 3,8 miljoner 

kronor. Kommunstyrelsens budget räknas upp 

motsvarande. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 8,7 miljoner kronor. 

 

För 2025 minskas ramen med 11,1 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen ingår löne- och prisuppräkning med 4,2 

miljoner kronor. 

 

För att genomföra valet till EU-parlamentet 

2024 avsattes 3 miljoner kronor till valnämnden 

och 1,4 miljoner kronor avsattes för demokrati-

arbete i samband med valet. Dessa medel åter-

förs 2025. 

 

För att Dialogkommissionen bland annat ska 

kunna kompensera berörda nämnder för kapital-

kostnader tillförs 1,5 miljoner kronor. 

 

För att kommunen tillsammans med Trafikver-

ket och trafikförvaltningen region Stockholm 

skulle göra en åtgärdsvalsstudie om Tullinge 

station avsattes 1 miljon kronor per år 2023 och 

2024. Dessa medel återförs 2025. 

 

För 2023 och 2024 avsattes 700 000 koronor år-

ligen för en tjänst som arbetar med ansökning 

till och koordinering av medlemskap i WHOs 

nätverk ”Äldrevänliga städer”. Från och med 

2025 bedöms åtaganden och samordning till 

följd av medlemskapet kunna göras med 0,25 

tjänst. Budgeten minskas med 532 000 kronor. 

 

Tillfälliga medel 2023 och 2024 om 2 miljoner 

kronor per år för framtagande av en ny över-

siktsplan återförs 2025. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 8,9 miljoner kronor. 

 

För 2026 utökas ramen med 7,3 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen ingår löne- och prisuppräkning med 

14,5 miljoner kronor. 

 

För att Dialogkommissionen bland annat ska 

kunna kompensera berörda nämnder för kapital-

kostnader tillförs 1,5 miljoner kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 8,7 miljoner kronor. 

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls.  

 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  
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Beskrivning av investeringar 2023 - 2026  

Sammantaget uppgår kommunstyrelsens inves-

teringsprojekt i investeringsplan 2023–2026 till 

19,7 miljoner kronor för inventarier, utrust-

ningar och systemstöd. De specifika investe-

ringsprojekten i planen redovisas på sidan 120. 

 

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- 

och fastighetsnämnden och uppgår till 364,1 

miljoner kronor för kommunstyrelsen. Om-

byggnation kommunhus är den största fastig-

hetsinvesteringen för kommunstyrelsen. En 

sammanställning på dessa projekt finns på sidan 

122–123. 

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 
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Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande 

 

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -37 690 -36 690 -109 512 -149 010 -177 188 

       

Justering av anslag 1 000 -72 822 -39 498 -28 178 -31 296 

       

Summa justeringar 1 000 -72 822 -39 498 -28 178 -31 296 

       

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -36 690 -109 512 -149 010 -177 188 -208 484 

Anslaget för kommunfullmäktige och kommun-

styrelsens (KF/KS) förfogande avser täcka kost-

nader som uppstår under året och som vid bud-

getens upprättande inte är kända. Tilläggsanslag 

ska endast i undantagsfall medges och då om det 

finns särskilda skäl. 

 

I anslaget ingår också vissa kostnader som kom-

mer att uppstå hos några nämnder under året 

men där kostnadsnivån i nuläget inte är känd. 

 

Ärenden som är av principiell karaktär och/eller 

medför att kostnadsnivån ökar över tid ska bes-

lutas av kommunfullmäktige. Övriga ärenden 

samt de ärenden som är öronmärkta i anslaget 

KF/KS förfogande beslutas av kommunstyrel-

sen. 

 

Utbildningsnämnden kan i särskilt ärende av-

ropa medel för ökade lokalkostnader som upp-

står i samband med att det sker om- och nybygg-

nationer i befintliga verksamhetslokaler. För 

2023 har 7,6 miljoner kronor avsatts och för 

2024 ytterligare 4,3 miljoner kronor. För 2025 

och 2026 finns ytterligare 13,4 respektive 20,3 

miljoner kronor avsatt. 

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut om den ge-

nerella resursfördelningsmodellen ska kom-

munledningsförvaltningen tillsammans med ut-

bildningsförvaltningen varje år göra en avstäm-

ning av faktiskt antal barn i förskolan och antal 

elever i grund- och gymnasieskolan i förhål-

lande till den befolkningsprognos som används 

i modellen. Om antalet är fler eller färre ska en 

ekonomisk reglering mot utbildningsnämnden 

göras i samband med årsbokslutet. I anslaget för 

KF/KS förfogande finns 17,4 miljoner kronor 

avsatt 2023, 10 miljoner ytterligare 2024 och 10 

respektive 5 miljoner kronor ytterligare 2026.  

 

För att säkerställa att Tumba bruksmuseets sam-

lingar och verksamhet fortsatt kan vara tillgäng-

ligt för Botkyrkaborna avsätts 1 miljon kronor 

2023 och ytterligare 200 000 kronor 2024. 

 

I anslaget till KF/KS förfogande finns 6 miljo-

ner kronor avsatta årligen 2024 - 2026 för sär-

skilda lönesatsningar. Personal- och upphand-

lingsberedningen bereder ärendet om fördel-

ning till yrkesgrupper och nämnder. Kommun-

styrelsen tar beslut.  

 

Från och med 2024 avsätts 28 miljoner kronor 

för eventuellt ökade kostnader inom olika verk-

samheter då invånare som kommit till Botkyrka 

från Ukraina blir skrivna i kommunen och den 

statliga finansieringen upphör. 

 

I anslaget finns en 7,3 miljoner kronor avsatt 

som en ofördelad lönepott. 

 

För hyra av evakueringslokal vid ombyggnation 

av kommunhuset finns 25 miljoner kronor av-

satt. Kommunstyrelsen kan i särskilt ärende av-

ropa medlen. 

 

För eventuellt fortsatta höga elpriser under 2023 

avsätts 9 miljoner kronor.  

 

Kommunen har behov av att köpa reservkraft-

verk för att säkerställa elförsörjningen i kritiska 

verksamheter om blir ett längre stopp i elför-

sörjningen. Under 2023 finns 14 miljoner kro-

nor avsatt för hyra av reservkraftverk. Från och  
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med 2024 kommer fler reservkraftverk att upp-

handlas och tas upp i investeringsplanen. 

 

För att möjliggöra och underlätta arbetet med att 

säkra tillgången till rent vatten avsätts 500 000 

kronor årligen. Samhällsbyggnadsnämnden och 

miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda 

ärenden avropa dessa medel. 

 

För att underlätta arbetet med de blå och gröna 

värden finns 500 000 kronor avsatt per år. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilt 

ärende avropa dessa medel. 

 

För att kunna genomföra åtgärder utifrån hand-

lingsplanen mot hedersrelaterat våld och för-

tryck avsätts 1 miljon kronor. 

Det finns 250 000 kronor avsatt för kapitalkost-

nader till investering i fönster på Ekvägen samt 

asfaltering av utomhusytor. Teknik- och fastig-

hetsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa 

medel. 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Ansvarsområde 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar skötsel och underhåll av gator, parker och mark. I 

nämndens ansvar ingår även fysisk planering, mark- och exploateringsverksamhet, bygglov, kart-, mät 

och GIS-verksamhet samt bidrag till bostadsanpassning. 

 

Ekonomi 

Miljoner kronor 
Budget  

2022 
Budget 

 2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -203,9 -211,5 -222,3 -225,0 -233,8 

      

Exploatering, netto      

      

Investeringar fram till 2026, netto -175,0 -94,1 -94,1 -117,7 -105,6 

Varav:      

Investeringsutgifter -177,4 -95,7 -95,7 -118,6 -106,5 

Investeringsinkomster 2,4 1,6 1,6 0,9 0,9 

Väsentliga områden 
 
Bostadsbyggande 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är vik-

tigt att vidhålla den byggtakt som föreligger och 

att fortsätta ambitionen om att möjliggöra 1000 

bostäder/år fram till 2024. Bostadsbyggandet 

bör därefter kunna uppgå till en ambitionsnivå 

på 650 bostäder /år. Det är viktigt att se till att 

projekten som startas uppfyller kommunens kri-

terier för minskad bostadssegregation och soci-

ala hållbarhetsprinciper. Utöver det nämnda så 

anser vi att vi ska fortsätta bygga utifrån ett håll-

bart sätt, det betyder att vi i de olika projekten 

ska sträva efter att även uppnå, ekonomisk och 

miljömässig hållbarhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 

kriterier för att motverka bostadssegregation 

samt principer för social hållbarhet. Dessa kom-

mer att innebära att de aktörer som ska bygga i 

Botkyrka kan förbindas att på olika sätt bidra 

med åtgärder som leder till ökad trygghet och 

attraktion av platser som utvecklas med ny be-

byggelse och anläggningar. De sociala kriteri-

erna kommer att utformas som projektmål i ex-

ploateringsprojekten, med målsatta mått utifrån 

den specifika platsens behov. 

Välfärdsfastigheter  

I flera fall behöver gamla förskolor, skolor och 

andra kommunala verksamhetslokaler ersättas  

 

 

med nya som inte kan åstadkommas inom de 

gällande detaljplanernas bestämmelser. För att 

kunna bygga nya effektiva lokaler behöver nya 

detaljplaner tas fram. Under kommande bud-

getår beräknas ett tiotal detaljplanearbeten pågå 

för kommunens egna investeringsprojekt. 

Underhållet och åtgärder för trygghet och 

trivsel 

Kommunens gator, bro- och tunnelkonstrukt-

ioner och parker har generellt ett eftersatt under-

håll. I stort sett har alla broar/tunnlar och många 

gator passerat en ålder om 40 år, vilket nu krä-

ver betydande underhållsåtgärder. Detta arbete 

är sedan några år tillbaka påbörjat. Årligen un-

derhålls ett antal broar och tunnlar och för kom-

munens parker följer underhållet det beslutade 

”Parkprogrammet” med undantag för viss tids-

förskjutning. Trygghetsarbetet pågår i många 

olika former med gott resultat. Genom extra in-

satser genomförs skötselinsatser som exempel-

vis trädgallring för bättre genomsikt, växtbe-

skärning vid belysningspunkter, dikning för 

hantering av dagvatten och en återinförd sop-

saltning av kommunens större gång- och cykel-

vägar. Det förekommer fortsatta olovliga bo-

sättningar, skräpdumpningar och skadegörelse 

som medför kostsamma insatser. Förvaltningen 

arbetar aktivt med schaktlov och TA-planer 

(trafikanordningsplaner), för att säkerställa   
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trafiksäkerheten för gående och cyklister, samt 

för att förebygga ett tidigarelagt gatuunderhåll. 

  

Obruten digital samhällsbyggnadsprocess 

Det finns ett tydligt uppdrag från regeringen att 

digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. I 

Lantmäteriets slutrapport från uppdraget Digi-

talt först – för en smartare samhällsbyggnads-

process beskrivs en målbild för samhällsbygg-

nadsprocessen år 2027. Samhällsbyggnadsför-

valtningen har en högre ambition och en mål-

bild om en digital samhällsbyggnadsprocess re-

dan 2025. Regeringen har gett både Lantmäte-

riet, Boverket och flera andra myndigheter nya 

uppdrag som verkar för ett uppfyllande av 

denna målbild. Ett av kraven är att landets kom-

muner ska ta fram digitala detaljplaner på ett 

standardiserat sätt, lagrat i en nationell platt-

form 2022. Botkyrka var första kommun i lan-

det att tillgängliggöra samtliga nu gällande de-

taljplaner i den Nationella geodataplattformen. 

För att nå målet med en digital obruten sam-

hällsbyggnadsprocess har ett program initierats 

med en programstyrgrupp samt en programle-

dare. Programmet består av tre projekt, organi-

sation och arbetssätt, information och automati-

sering samt teknisk plattform och digital ser-

vice. 

Informationssäkerhet 

I takt med att nämndens informationsmängder i 

större utsträckning blir digitala så ställs högre 

krav på informationssäkerhet. Hanteringen av 

information är ett område där regleringen ökar i 

snabb takt. Utöver den ökande regleringen så 

finns det ett ökande behov av att skydda både 

information och människors integritet. I takt 

med att samhället digitaliseras ökar dataskydds- 

och informationssäkerhetsfrågornas aktualitet i 

allt större utsträckning. Omfattande böter kan 

tillfalla den som bryter mot informationssäker-

heten. 

Projektstyrning 

En stor del av nämndens/förvaltningens arbete 

bedrivs i projektform, till exempel exploate-

ringsprojekt och framtagande av detaljplaner. 

För att utveckla och förbättra stöd till och styr-

ningen av samtliga projekt har kommunen nu 

upphandlat ett projektledningssystem. Ett pro-

jektledningssystem kommer att ge bättre förut-

sättningar för projektledare, styrgrupp, chefer 

och övriga som är involverade i nämndens ar-

bete att arbeta med, följa upp och styra 

projekten. Projektledningssystemet kommer 

också att möjliggöra en mer effektiv resursan-

vändning av både egen personal och konsulter. 

Miljöansvaret 

Enligt EU-direktiv ska miljökvalitetsnormer 

(MKN) för vatten vara uppfyllda. Till grund för 

kommunens arbete med att uppfylla MKN för 

vatten ligger vattenprogrammet Botkyrkas blå 

värden. Programmets mål är att skapa förutsätt-

ningar för naturliga ekosystem, tillgodose Bot-

kyrkabornas behov av vatten och skapa goda 

förutsättningar för rekreation. Det berör allt 

kommunalt arbete med vatten, såsom vatten och 

avlopp, tillsyn och fysisk planering. Program-

met är kopplat till ett åtgärdsprogram med åt-

gärder som behöver göras för att säkra vatten-

kvaliteten. 

Grönstrukturprogrammet kommer att vara ett 

stöd i arbetet med att stärka den ekologiska håll-

barheten. Allt större vikt läggs också på art-

skyddsförordningen i samband med fysisk pla-

nering. Ambitionen är att möjliggöra för fler 

gröna och ekologiska kompensationsåtgärder i 

utvecklingsprojekten. 

Avfallshantering - masshantering 

Dagens avfallshantering med fler möjligheter 

att tjäna pengar på avfallet har även dragit till 

sig aktörer inom den organiserade brottslig-

heten. Förutom negativ samhällspåverkan så in-

nebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpå-

verkan. Bland annat genom att föroreningar 

sprids från illegala tippningar till mark-, grund- 

och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i 

luften genom avfallsbränder. Naturvårdsverket 

med flera myndigheter har fått i uppdrag att se 

över regelverket och också kommit med förslag 

till regeländringar. Riksdagen har 2022-06-21 

beslutat om att införa bland annat krav på att 

den som sysslar med miljöfarlig anmälnings-

pliktig verksamhet ska kunna lämna garantier 

för att kostnader för en eventuell återställning 

ska kunna betalas. Förslagen innebär också att 

straff ska kunna utdömas när avfall överlämnas 

till någon som inte har gjort de anmälningar el-

ler har de tillstånd som krävs för avfallshante-

ringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 janu-

ari 2023. 

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så 

kallat tillkännagivande, till regeringen om att 

tillsätta en utredning som bland annat ska un-

dersöka brister i tillsynsarbetet på   
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avfallsområdet och lämna förslag på vilka re-

surser och förstärkningar det finns behov av. 

Botkyrka har fått förfrågan och kommer att 

medverka i utredningen då kommunen har färsk 

erfarenhet av grov avfallsbrottslighet och de 

svårigheter som är förknippade med den brotts-

ligheten. 

Kompetensförsörjning 

Efterfrågan på fler bostäder, infrastruktur, sam-

hällsfastigheter och övriga verksamhetslokaler 

bedöms långsiktigt fortsätta vara stor i kommu-

nen och därmed också intresset från byggaktö-

rer att driva projekt. För att klara utbyggnads-

takten och också de snabba förändringarna i på-

gående projekt behöver förvaltningens resurser 

vara flexibla och ha kompetens att arbeta i alla 

delar i projekten, från tidiga skeden till genom-

förande och utbyggnad av till exempel allmän 

platsmark. Erfaren och kompetent personal är 

en förutsättning för att klara uppdraget men är 

svårt att rekrytera. Förvaltningen kommer att ta 

fram en strategi gällande rekrytering. 

 

Mål och mått 2023 
 

Område 1 
______________________________________ 

Botkyrkaborna har egenmakt 
 
1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens 

tillväxt och etableringar (KF) 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med 

nämndens myndighetsutövning 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Nöjd-Kund-Index (NKI) 
avseende Markupplå-
telse för företagare ökar. 

77 73 75 78 

Nöjd-kund-Index (NKI) 
avseende bygglov för 
företagare ökar 

72 72 73 76 

 

 

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-

veckling (KF) 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckl-

ing 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) synpunkter 
som besvaras inom 10 
dagar ökar  

59 90 90 100 

 

 

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation (KF) 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Nämndens verksamheter har en god service 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Nöjd-Kund-Index (NKI) 
avseende bygglov för 
privatpersoner ökar 

74 74 75 78 

 

Område 2 
______________________________________ 
Botkyrkaborna är trygga 
 

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) 

 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Nämnden skapar trygga och hållbara be-

byggda miljöer i alla stadsdelar 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som är trygga dagtid i 
sitt område ökar 

89,9 - 90 - 

Andel (%) Botkyrkabor 
som är trygga i sitt om-
råde på kvällar och nät-
ter ökar 

65,6 - 67 - 

 

 

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF) 

 
Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Botkyrkaborna trivs med den fysiska miljön i 

kommunen 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Nöjdheten med parker 
och lekparker ökar 

73 78 79 80 
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Område 3 
______________________________________ 
Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 
3:1 Fler och mer varierande bostäder inom och 

mellan våra stadsdelar (KF) 
 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Fler och mer varierande bostäder inom och 

mellan kommunens stadsdelar 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Förändringar (%) i bo-
stadsbeståndet som 
bidrar till ökad variat-
ion i bostadssamman-
sättningen i varje 
stadsdel 

- - 60 60 

Från 2016 till ut-
gången av 2024 ska 
antalet bostäder i an-
tagna detaljplaner 
vara minst 8000 

4 612 6000 7000 - 

 

 

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara håll-

bar och utvecklas för att passa medborgarnas 

behov (KF) 
 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Nämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer 

för alla 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) tillgänglig-
hetsanpassade buss-
hållplatser ökar 

69 68 71 77 

Andel (%) tillgänglig-
hetsanpassade över-
gångsställen ökar 

41 40 41 47 

 

Område 4 
______________________________________ 
Kommunens organisation 

 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Nämnden har god ekonomisk hushållning 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Nämndens nettoutfall är 
inom beslutad bud-
getram (%) 

100 100 100 100 

Upparbetningsgrad av 
investeringar ska ligga 
på minst 60% (exkl. 
inv.ram för markinköp) 

79 - 83 85 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 
 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Nämnden är en attraktiv arbetsgivare 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Frisknärvaro för 
nämndens medarbet-
are ökar (%) 

96,7 95 95,5 96,5 

Genomsnittliga nivån 
på hållbart medarbe-
tarengagemang ökar 

71 77 78 80 

Personalomsättning 
(antal avslutade un-
der året i % av anta-
let anställda) minskar 

14,89 10,5 10 9 

Personalomsättning 
(antal nyanställda un-
der året i % av anta-
let anställda) minskar 

8,79 16 15 13 

Medarbetarundersök-
ning, totalindex ökar 
(sammanvägning av 
undersökningens åtta 
delar) 

66 72 73 75 

 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt (KF) 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal användare av e-
tjänsten på bygglov ökar 

46 50 60 80 

 

4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-

tral år 2025 (KF) 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Klimatsmart organisation 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Miljökrav i stadsutveck-
lande upphandling 

- 100 100 100 
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Samhällsbyggnadsnämnden budget 2023 med plan 2024 - 2026 

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -203 910 -203 910 -211 454 -222 261 -224 956 

      

Löne- och prisuppräkning   -9 248 -6 090 -2 440 -6 242 

      

Reglering enligt finansieringsprincipen      

Vägar till hållbara vattentjänster  -382 334   

      

Övriga prioriteringar           

Driftkostnader kopplade till investeringsplan fram 
till 2026   

        

- ökade kapitalkostnader   -2 500 -2 400 -4 200 -3 300 

- årlig drift   -1 000 -80 -600 -400 

- driftkostnad under genomförande   -1 500 -400 400 600 

- minskade kapitalkostnader för aktiverade 
  tillgångar   

 400 1 300 2 300 

Kompensation för kapitalkostnader i samband 
med färdigställda investeringar vid exploatering 

     

- kapitalkostnader  -1 900 -7 300 -1 300 -6 000 

- driftkostnader  -300 -300 -300 -300 

Kapitalkostnader promenadstråk Tullingesjön  -225    

Täckdikning  1 750    

Ändrat timpris vid tidskrivning i investeringspro-
jekt 

 2 500    

Ändrad beräkning av intern och extern timkost-
nad avseende planintäkter och plankostnader i 
exploateringsprojekt 

 1 700    

Solcellspark  -800 800   

      

Omfördelning mellan nämnder      

Lokalbehovsplanering       

Omfördelning av budget mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och teknik- och fastighetsnämn-
den avseende administration. Justering via in-
ternhyra. 

 2 683    

Pilotprojekt bakgrundskontroller   26    

Justerad hyra i kommunhuset   -1 943    

Kommungemensamma IT system  1 373    

Lokalbehovsplanering       

      

 Effektiviseringsåtgärder           

-generellt   2 039 4 229 4 445 4 499 

-central administration   183       

      

Summa justeringar 0 -7 544 -10 807 -2 695 -8 843 

       

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -203 910 -211 454 -222 261 -224 956 -233 799 

 

 



 

 

56 

 

Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2023 

uppgår till 211,5 miljoner kronor. Det är ökning 

med 7,5 miljoner kronor jämfört med 2022. För-

ändringarna beskrivs nedan. 

 

Budgeten räknas upp med 9,2 miljoner för löne- 

och prisuppräkningar. 

 

Reglering enligt finansieringsprincipen 

Regeringen avsätter i det generella bidraget 45 

miljoner kronor 2023 och 5 miljoner kronor 

2024 och framåt för att finansiera att kommu-

nerna ska införa en ökad flexibilitet i bedöm-

ningen av behovet av en allmän vattentjänst. 

Detta bland annat för att underlätta bostadsbyg-

gande på landsbygden. Botkyrkas del av medlen 

är 382 000 kronor 2023 och 48 000 kronor från 

och med 2024. 

Övriga prioriteringar 

Budgeten justeras med sammantaget 5,0 miljo-

ner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är kopplade till investeringsplanen. 

 

Budgeten justeras med sammantaget 2,2 miljo-

ner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är en effekt av utbyggnad av gator, parker 

med mera inom exploateringsverksamheten. 

Eventuella gatukostnadsersättningar som är 

kopplade till exploateringsverksamheten redo-

visas inom kommunens finansförvaltning och 

redovisas i sin helhet när de åtaganden som är 

kopplade till intäkterna är uppfyllda.  

 

För helårseffekt av kapitalkostnader kopplade 

till investering i promenadstråk runt Tullinge-

sjön ökas budgeten med 225 000 kronor. 

 

De tillfälliga medel på 1,8 miljoner kronor som 

avsattes för täckdikning 2022 tas bort. 

 

Från och med 2023 kommer kommunen att fast-

ställa ett timpris som gäller hela kommunen vid 

tidskrivning i investeringsprojekt. Då samhälls-

byggnadsnämnden hittills använt ett lägre tim-

pris innebär det att 2023 kommer mer personal-

kostnader att belasta investeringsprojekten. 

Budgeten kan minskas med 2,5 miljoner kronor. 

 

Ändrad beräkning av timpris för interna och ex-

terna planintäkter och plankostnader i 

exploateringsprojekt medför att budget kan 

minska med 1,7 miljoner kronor.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden får en tillfällig ut-

ökning av ramen på 800 000 kronor för att ut-

reda möjligheten till solcellspark och andra sol-

cells-/vindkraftsbaserade etableringar inom 

kommunen. 

Omfördelning mellan nämnder 

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mel-

lan samhällsbyggnadsnämnden (SBN) och tek-

nik- och fastighetsnämnden (TFN) avseende ad-

ministrativa kostnader som är en kvarleva från 

den tiden då nämnderna hade en gemensam ad-

ministration. Då TFN är en resultatenhet och 

inte har någon budget kommer budgeten förde-

las ut till övriga nämnder och TFN höjer hy-

rorna med motsvarande belopp. SBN:s budget 

minskas med 2,7 mkr. 

 

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns 

rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utfö-

randet av organisationen kommer det att ge-

nomföras ett pilotprojekt för att systematiskt in-

hämta bakgrundskontroller. Det innebär att be-

döma kandidatens lämplighet för den tilltänkta 

tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kom-

munstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräk-

nas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget om-

fördelas från samtliga nämnder till kommunsty-

relsen och fördelningen grundar sig på antalet 

årsarbetare per förvaltning. Samhällsbyggnads-

nämndens budget minskas med 26 000 kronor. 

 

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras ut-

ifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det 

innebär att budget kommer att omfördelas mel-

lan berörda nämnder. Samhällsbyggnadsnämn-

dens budget räknas upp med drygt 1,9 miljoner 

kronor 2023. 

 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och samhällsbygg-

nadsnämndens budget minskas med 1,4 miljo-

ner kronor.   
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De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 

Effektivisering 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 2 miljoner kronor samt ytterligare 

krav på effektiviseringar inom central administ-

ration med 183 000 kronor. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 ökar ramen med 10,8 miljoner kronor. 

Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För löne- och prisökningar avsätts 6,1 miljoner 

kronor. 

 

Budgetramen ökas med sammantaget 2,5 miljo-

ner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är kopplade till investeringsplanen. 

 

Budgeten justeras med sammantaget 7,6 miljo-

ner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är en effekt av utbyggnad av gator, parker 

med mera inom exploateringsverksamheten. 

Eventuella gatukostnadsersättningar som är 

kopplade till exploateringsverksamheten redo-

visas inom kommunens finansförvaltning och 

redovisas i sin helhet när de åtaganden som är 

kopplade till intäkterna är uppfyllda. 

 

Den tillfälliga utökningen av ramen på 800 000 

kronor för att utreda möjligheten till solcell-

spark och andra solcells-/vindkraftsbaserade 

etableringar inom kommunen tas bort. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseraringsåtgärder 

med motsvarande 4,2 miljoner kronor. 

 

För 2025 utökas ramen med 2,7 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 
I ramen görs en utökning för löne- och prisupp-

räkning med 2,4 miljoner kronor. 

 

Budgetramen ökas med sammantaget 3,1 miljo-

ner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är kopplade till investeringsplanen. 

 

Budgeten justeras med sammantaget 1,6 miljo-

ner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är en effekt av utbyggnad av gator, parker 

med mera inom exploateringsverksamheten. 

Eventuella gatukostnadsersättningar som är 

kopplade till exploateringsverksamheten redo-

visas inom kommunens finansförvaltning och 

redovisas i sin helhet när de åtaganden som är 

kopplade till intäkterna är uppfyllda.  

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 4,4 miljoner kronor. 

 

För 2026 utökas ramen med 8,8 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För löne- och prisuppräkning utökas ramen med 

6,2 miljoner kronor. 

 

Budgetramen ökas med sammantaget 800 000 

kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är kopplade till investeringsplanen. 

 

Budgeten justeras med sammantaget 6,3 miljo-

ner kronor för ökade drift- och kapitalkostnader 

som är en effekt av utbyggnad av gator, parker 

med mera inom exploateringsverksamheten. 

Eventuella gatukostnadsersättningar som är 

kopplade till exploateringsverksamheten redo-

visas inom kommunens finansförvaltning och 

redovisas i sin helhet när de åtaganden som är 

kopplade till intäkterna är uppfyllda.  

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 4,5 miljoner kronor. 

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls.  

 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 
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Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Beskrivning av investeringar 2023 – 2026 

Sammantaget uppgår samhällsbyggnadsnämnd-

ens nya investeringsprojekt i investeringsplan 

2023–2026 till 416,5 miljoner kronor. Under 

perioden bedömer nämnden få 5,0 miljoner kro-

nor i investeringsbidrag. De specifika investe-

ringsprojekten i planen redovisas på sidan 121.    

 

Större årliga projekt är beläggningsprogram 

samt reinvesteringar i gata och park. 

I investeringsplanen finns projekt som omfattar 

upprustning och nybyggnationer i vägar, gång- 

och cykelvägar samt av parker och lekplatser 

under planperioden. 

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 
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Teknik- och fastighetsnämnden   

 

Ansvarsområde 
Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning 

samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är 

nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för ut-

förda tjänster. Endast kostnader av engångskaraktär till exempel rivnings kostnader, nedskrivning av 

bokförda värden, evakueringslokal, budgeteras.   

 

Ekonomi 

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -62,3 -64,2 -43,8 -36,8 -36,8 

      

      

Skattefinansierad verksamhet      

Investeringar fram till 2026, netto -994,6 -821,0 -1 058,4 -1 071,1 -608,5 

Varav:      

Investeringsutgifter -994,6 -821,0 -1 058,4 -1 071,1 -608,5 

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

VA-verksamhet      

Investeringar fram till 2026, netto -73,4 -68,8 -127,3 -138,6 -114,3 

Varav:      

Investeringsutgifter -88,8 -81,3 -140,7 -138,6 -114,3 

Investeringsinkomster 15,4 12,5 13,4 0,0 0,0 

Väsentliga områden 
 
Kommunens fastigheter samt vatten och av-

loppsanläggningar ska behandlas som en 

tillgång och förvaltas hållbart och vär-

deskapande 

Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta ut-

vecklas som fastighetsägare och vatten- och av-

loppsägare. 

Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för 

kommunen och nämnden behöver verka för att 

kommunens övriga verksamheter ska få så 

ändamålsenliga lokaler som möjligt för att 

kunna bedriva sina verksamheter. 

Teknik och fastighetsnämnden ska verka för en 

jämn och förutsägbar framtida utveckling av 

Va-taxan för Botkyrkas Va-abonnenter. Vatten-

försörjningen är viktig och framöver kommer 

nämnden att behöva rusta sig för det ökade lag-

krav som kommit för fysisk säkerhet samt  

 

 

nätverks- och informationssäkerhet. 

Lokalförsörjning och långsiktig underhålls-

plan för fastighet samt vatten och avlopp 

Teknik och fastighetsnämnden kommer foku-

sera på att skapa långsiktiga planer för att för-

valta både de fastigheter och Va-anläggningar 

som kommunen äger. Långsiktiga planer är en 

viktig del för att skapa underlag inför kom-

mande investeringar och kunna hålla hyror och 

Va-taxan på en jämn nivå. 

Lokalförsörjningen ska vara enkel att hantera 

för hyresgästen och då behöver nämnden foku-

sera på lokaleffektivitet samt att lokalbanken 

förvaltas kostnadseffektivt. 
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Projektorganisation som arbetar utifrån 

fastställda processer med hög kvalitet 

Teknik och fastighetsnämnden ser en ökad ef-

terfrågan av Botkyrka kommuns vattenförsörj-

ning samt ett ökat behov av fastighetsinveste-

ringar och behöver därför planera för ett ökat in-

vesteringsbehov. Nämnden ska fortsatt verka 

för att bygga energi- och resurseffektivt med 

hållbarhetsfokus. 

Hållbarhet i fokus 

Teknik- och fastighetsnämnden fokuserar på 

hållbarhet, vi arbetar både socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt för att bidra till agenda 2030. 

Målet är att allt nämnden jobbar med och ut-

vecklar ska genomsyras av hållbarhet. 

Teknik och fastighetsnämnden har stor påver-

kan på området ekologi och har därför ökat an-

talet mål som tagits fram inom området för 

2023. 

Effektiv organisation med innovationskraft, 

resultatstyrning och rätt kompetens 

Teknik och fastighetsnämnden behöver foku-

sera på omvärldsbevakning för att vara en at-

traktiv arbetsgivare i syfte att rekrytera och be-

hålla rätt kompetens samt verka för fortsatt in-

novation och utveckling. 

Teknik- och fastighetsnämnden ska arbeta med 

resultatstyrning för att underlätta prioritering 

och uppföljning. Vi ska även se över möjlig-

heten att optimera verksamheterna med en mix 

av extern och intern utförare. Teknik- och fas-

tighetsförvaltningen ska se över systemstöd, 

hitta smarta arbetssätt och vara uppdaterade på 

den senaste tekniken för att vara så effektiva 

som möjligt. 

 

 

Mål och mått 2023 

 

Område 1 

______________________________________ 

Botkyrkaborna har egenmakt 

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-

veckling (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden ska ha en bra dialog och ge bra ser-

vice till medborgarna och övriga förvaltningar 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Fastighet ska öka nöjd-
kundindex (NKI) med 
fem enheter per år 

- 46 - 66 

Nöjdkundindex (NKI) för 
driftservice ska öka 
(nollmätning 2022) 

-    

Nöjdkundindex (NKI) för 
kundtjänst ska öka 

75 75 75 85 

Nöjdkundindex (NKI) för 
VA ska öka (nollmätning 
2022) 

-    

 

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Pris och avgifter för nämndens tillgångar och 

tjänster ska utvecklas enligt branchstandard 

 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden återkopplar felanmälningar i god tid 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Förvaltningens fastig-
hetsdrift uppfyller ser-
viceåtagande enligt 
överenskommelse (SLA) 

- - JA JA 

 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden återkopplar synpunkter från medbor-

gare i god tid 

  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Driftkostnad (Kr/kvm) för 
lokaler ska ligga i linje 
med nyckeltal från SKR 

174 178 178 178 

Kalkyler för tidiga skeden 
inom byggprojekt finns i 
samtliga projekt (nytt mål 
2023) 

- - JA JA 

Kalkyler för tidiga skeden 
inom VA-projekt finns i 
samtliga projekt (nytt mål 
2023) 

- - JA JA 

Taxeutveckling (bruk-
ningsavgifter) inom VA 
ska vara jämn ur ett kund-
perspektiv 

8,9 3 4 4 
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Mått Utfall 
2020 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2025 

Andel (%) synpunkter 
som besvaras av förvalt-
ningens verksamheter 
inom 10 dagar ökar 

90 90 95 96 

 
 
Område 2 
______________________________________ 

Botkyrkaborna är trygga 

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Kommunens fastigheter samt vatten och av-

loppsanläggningar ska behandlas som en till-

gång och förvaltas hållbart och värdeskapande 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) befintliga 
byggnader som besikti-
gas årligen med syfte att 
dokumentera en under-
hållsplan  

- 20 20 20 

Driftkostnad per meter 
VA-ledning minskar 

- - 1 1 

Förnyelsetakt på VA-
ledningsnät (%) 

0,3 0,4 0,4 0,4 

Minska andelen avhjäl-
pande underhåll i förhål-
lande till ökat planerat 
underhåll. FASTIGHET 
(procentuell minskning i 
förhållande till PU per 
år)  

- - 2 5 

 

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Kommunen ska ha välskötta fastigheter och 

parker med trivsam utemiljö 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Minska andelen avhjäl-
pande underhåll i förhål-
lande till ökat planerat 
underhåll MARKSER-
VICE (fastighetsmark) 
(procentuell minskning i 
förhållande till PU per 
år) 

- - 2,5 3,5 

Minst 50 förslag om för-
bättringar lämnas till 
Samhällsbyggnads-för-
valtningen per år 

50 50 50 50 

 

Område 3  

______________________________________ 

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatar-

bete (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden ska bidra till ett samhälle som är fritt 

från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till 

både människor, djur och natur 

 
3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara håll-

bar och utvecklas för att passa medborgarnas 

behov (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden ska bygga hållbart, där byggandet 

sker med fokus på människors behov, god 

hälsa och hushållning med resurser 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) projekt (större 
ombyggnation eller ny-
byggnation) som uppnår 
krav enligt klassifice-
ringen svensk miljö-
byggnad ökar 

66 70 90 100 

Senast 2025 ska alla 
fastigheter inom kom-
munen ha fjärravlästa 
vattenmätare 

80 83 85 100 

Vid nyanläggning ska 
VA-verksamhetens tek-
niska standard följas. (% 
av total) (Enligt Botkyr-
kas kommuns Allmänna 
Material ”Botvama”) 

100 100 100 100 

 

Område 4 

______________________________________ 

Kommunens organisation 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden arbetar för en hållbar och resursef-

fektiv organisation 
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Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Av vakanta lokaler i lo-
kalbanken vid årets 
början ska minst 2 
omsättas under året 
(hyras ut/sägas 
upp/avvecklas/säljas) 

3 535  2 2 2 

Nämndens budgetfi-
nansierade nettoutfall 
är inom beslutad bud-
getram (%)  

- Ja Ja Ja 

Beläggningsgrad för 
fordon inom förvalt-
ningen ökar  

- - 6 10 

Upparbetningsgrad av 
investeringar ska ligga 
på minst 60 % 

34 45 60 60 

 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden arbetar strategiskt med innovation 

samt främja innovation och utveckling i samar-

bete med medarbetarna 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Varje enhet ska arbeta 
fokuserat med två ut-
vecklingsprojekt per år 

- - JA JA 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden ska ha kompetenta och engagerade 

medarbetare och ledare 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Förvaltningens ge-
nomsnittliga nivå på 
ett hållbart medar-
betarengagemang 
(HME) ökar 

77 85 78 81 

Frisknärvaron för 
medarbetare på för-
valtningen ökar  
Kvinnor/män (%) 

94,02 95 95 95 

Personalomsättning  
(antal nyanställda 
under året i % av 
antalet anställda) 
minskar 

7,97 7 7 7 

Personalomsättning 
(antal avslutade un-
der året i % av anta-
let anställda) mins-
kar 

8 7 7 7 

Medarbetarunder-
sökning, totalindex 
ökar (sammanväg-
ning av undersök-
ningens åtta delar) 

74 78 75 80 

Antal registrerade 
tillbudsärenden ökar 
(uppföljning sker i 
IA-systemet för 
kommuner, KIA) 

5 15 15 30 

Medarbetarnas kun-
skap inom hållbar-
het ökar (nollmät-
ning ska genomfö-
ras 2022) 

- - - - 

 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Digitalisering ska hjälpa nämnden att lösa be-

hov och utmaningar 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Digitalisera nya/revidera 
blanketter varje år 

- - 5 5 

Varje år ska minst två 
system utvärderas 

2 2 2 2 

 
4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-

tral år 2023 (KF) 

Teknik- och fastighetsnämndens mål 

Nämnden ska bidra till ett klimatsmart sam-

hälle 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Ackumulerat Co2 ut-
släpp för fordonsflottan 
i förhållande till acku-
mulerat antal körda 
kilometer för fordons-
flottan ska minska (%) 

4 15 20 25 

Andel eldrivna arbets-
fordon ökar 

0 16 20 28 

En fastighet per år, pro-
jekteras med en miljö-
förbättrad grund 

- - JA JA 
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En fastighet per år, pro-
jekteras med 
trästomme 

- - JA JA 

Minst ett projekt årli-
gen, ska genomföras 
med återbrukat material 

  JA JA 

Förbrukad energi i fas-
tigheter (KWh/m2/år) 
minskar 

- 233 228 228 

Installera solceller 
(minst 250 kW/år), ex-
klusive solfångare 

250 250 250 250 

Sålt vatten (debiterad 
vattenmängd) /levererat 
vatten (%) 

87,3 86 86 88 

Kemikalieförbrukningen 
per städad kvadratme-
ter inom daglig städ-
verksamhet minskar. 

- 5 7 7 
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Teknik- och fastighetsnämnden budget 2023 med plan 2024 - 2026 

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -62 300 -62 300 -64 200 -43 800 -36 800 

            

Tillfälliga medel 2022 tas bort  25 500      

Tillfällig förstärkning av budget 2023 för engångs-
kostnader kopplade till investeringsplan och an-
läggningstillgångar 

 
-27 400 

 
20 400 

 
7 000 

  
  

      

Summa justeringar 0 -1 900 20 400 7 000 0 

            

Budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 -62 300 -64 200 -43 800 -36 800 -36 800 

Teknik- och fastighetsnämndens har en budget 

för 2023–2026 som i grunden uppgår till 36,8 

miljoner kronor per år. I budgeten ingår 600 000 

kronor för att täcka kostnader för nämndens ar-

bete och 36,2 miljoner kronor som avser en-

gångskostnader som är kopplade till genomfö-

rande av fastighetsinvesteringar i investerings-

planen. Det handlar om kostnader för rivningar, 

nedskrivning av aktiverade anläggningstill-

gångar, förgäves projektering, evakueringsloka-

ler med mera.  
 

Övriga verksamheter finansieras med intäkter 

från VA-avgifter, internhyror och andra ersätt-

ningar för utförda tjänster. 
 

Teknik- och fastighetsnämnden planerar, följer 

upp och sammanställer sin ekonomiska redovis-

ning på tre olika sätt.  

• Resultatenhet för VA-verksamheten. 

• Budgetfinansiering av nämndverksam-

heten och driftkostnader av engångska-

raktär och som är kopplade till investe-

ringsplan och befintliga anläggnings-

tillgångar.  

• Resultatenhet för övrig verksamhet. 
 

I nämndens Mål och internbudget ska engångs-

kostnader som är kopplade till investeringsplan 

och befintliga anläggningstillgångar redovisas 

på följande poster: 

• Rivningar 

• Nedskrivningar 

• Hyra för evakueringslokaler 

• Avetablering, återställning 

• Sanering 

• Förgävesprojektering 

Beskrivning av förändringar i nämndens 

driftbudgetram 2023 

Teknik- och fastighetsnämndens budget för 

2023 uppgår till 64,2 miljoner kronor. Det är ök-

ning med 1,9 miljoner kronor jämfört med 

2022. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

Nämndens budget för engångskostnader kopp-

lade till investeringsplanen och anläggningstill-

gångar utökas tillfälligt under 2023 med 27,4 

miljoner kronor. Utifrån de bygginvesteringar 

som nu ligger i investeringsplanen kommer 

kostnader för nedskrivningar, rivning av befint-

liga byggnader, evakueringskostnader och 

avetableringar bli högre än tidigare beräknat un-

der 2023. I budgeten ingår en ökad kostnad för 

hyra av evakueringslokal för Edessaskolan. 

 

Den tillfälliga förstärkningen av budgeten som 

gjordes 2022 med 18 miljoner kronor för en-

gångskostnader kopplade till investeringsplan, 

2,5 miljoner kronor för en förstudie för om-

byggnation av befintligt kommunhus och 5 mil-

joner kronor för en förstudie för ett nytt badhus 

i Storvreten/Tumba tas bort. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 minskar ramen med 20,4 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

Tillfälliga medlen för engångskostnader kopp-

lade till investeringsplan och anläggningskost-

nader minskar med 20,4 miljoner kronor. I bud-

getramen för 2024 ingår en ökad kostnad för 

hyra av evakueringslokal för Edessaskolan. 
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För 2025 minskar ramen för engångskostnader 

med 7 miljoner kronor. 

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar för 2023 - 2026 in-

går krav på effektiviseringsåtgärder. För teknik- 

och fastighetsnämndens del innebär effektivise-

ringsuppdraget att nämnden endast får höja in-

ternhyrorna med det index som kommunfull-

mäktige beslutar. Kostnadsökningar som övers-

tiger indexuppräkningen måste nämnden klara 

genom att vidta effektiviseringsåtgärder. Det är 

nämnden som ansvarar för vilka åtgärder som 

vidtas och att ekonomin är i balans. 

 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Beskrivning av investeringar 2023 - 2026 

Sammantaget uppgår teknik- och fastighets-

nämndens investeringsprojekt i investerings-

plan 2023–2026 till 3 559 miljoner kronor (ex-

klusive VA-verksamheten), varav den största 

andelen utgör fastighetsinvesteringar. Alla fas-

tighetsinvesteringar oavsett nämnd redovisas 

under teknik- och fastighetsnämnden. I tabellen 

framgår hur fastighetsinvesteringar 2023–2026 

fördelar sig mellan nämnderna: 

 

Nämnd 
Miljoner 

kronor 

Kommunstyrelsen -364,1 

Arbetsmarknads-och vuxenutbild-
ningsnämnden 

-7,3 

Kultur- och fritidsnämnden -564,3 

Socialnämnden 0 

Vård- och omsorgsnämnden -261,3 

Teknik- och fastighetsnämnden -693,3 

Utbildningsnämnden -1 658,2 

Summa fastighetsinvesteringar -3 548,5 

 

 

I fastighetsinvesteringarna ingår även investe-

ringsmedel till årliga ventilationsombyggnader, 

reinvesteringar samt andra årliga investeringar 

hos teknik- och fastighetsnämnden.  

En specifikation av samtliga investeringar på 

teknik- och fastighetsnämnden redovisas på si-

dan 122–123. De största fastighetsinvestering-

arna är nybyggnation av Eleonoraskolan och 

sporthall, ny- och ombyggnation av Björkhaga-

skolan och sporthall, ombyggnation av Tullinge 

gymnasium och sporthall samt nybyggnation av 

nytt vård- och omsorgsboende i Vårsta. 

 

Investeringsprojekt för VA-verksamheten upp-

går 2023–2026 till 475 miljoner kronor och re-

dovisas på sidan 129. De största projekten inom 

VA-verksamheten avser dagvattenhantering i 

norra Botkyrka samt utbyggnad av VA i Sand-

viken. 

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

 

Ansvarsområde 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förord-

ningar. Nämnden ska också skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, bidra till att de nationella 

och regionala miljökvalitetsmålen uppfylls samt övervaka och förbättra miljötillståndet i kommunen. 

 

Ekonomi 
Miljoner kronor Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -17,7 -20,3 -20,7 -20,4 -20,8 

 

Väsentliga områden 
Nationell strategi för miljöbalkstillsyn 

Nationell strategi för miljöbalkstillsyn behöver 

implementeras och tillämpas inom verksam-

heten.Syftet med strategin är att utgöra underlag 

och stöd för landets tillsynsmyndigheter vid den 

årliga tillsynsplanen. Därmed kan skillnader 

mellan olika tillsynsmyndigheters prioriteringar 

minska till förmån för en mer slagkraftig tillsyn. 

Tanken är inte att tillsynsmyndigheterna ska 

prioritera bort löpande tillsyn men att inrikt-

ningen på den planerade tillsynen ska bli mer 

lika i landet.  

Under 2021 har Naturvårdsverkets "Nationell 

strategi för miljöbalkstillsynen 2022–2024" fär-

digställts. Syftet med den är att uppnå en effek-

tiv och likvärdig tillsyn. Strategin pekar ut nat-

ionellt prioriterade tillsynsområden och planen 

är att strategin ska fungera som ett stöd i till-

synsplaneringen, tydliggöra vad som ska följas 

upp samt lyfta angelägna utvecklingsområden. 

Dessa behöver beaktas inom varje år och använ-

das som ett stöd i planeringen och prioriteringen 

i kombination med lokala behov. I nämndens 

tillsynsplanering inför 2022 har den nationella 

strategin inte beaktats innebärande att den behö-

ver implementeras nu för att inte verksamheten 

ska hamna efter. En ökad tydlighet gynnar att 

myndigheternas samlade resurser och kompe-

tens används effektivare, bidrar till en ökad lik-

värdighet i tillsynen och underlättar planering 

av tillsyn. Syftet med strategin är att den utgör 

underlag och stöd för landets tillsynsmyndig-

heter vid den årliga tillsynsplanen och strategin 

omfattar sex fokusområden: Avfall, Förorenade 

områden, Hälsoskydd, Miljöfarligverksamhet, 

Naturtillsyn, Vattenverksamhet 

 

Digitalisering 

En digital, modern och effektiv samhällsbygg-

nadsprocess är en förutsättning för att kunna 

fortsätta att leva upp till den grad av service och 

bemötande som efterfrågas av medborgaren och 

näringslivet. En förväntan finns från medbor-

gare och näringsliv om att verksamheten ska ut-

vecklas i takt med omvärlden där den digitala 

utvecklingen går allt fortare. Det innebär att 

stort fokus måste ligga på digital innovation och 

transformation. Möjligheter till digitalisering 

implementeras och nya arbetssätt behöver tas 

till vara för att optimera verksamheten och öka 

produktiviteten där så är möjligt. Inom sam-

hällsbyggnadsförvaltningen utgör ODS – obru-

ten digital samhällsbyggnadsprocess en viktig 

del i verksamhetens arbete med utveckling och 

ska implementeras till 2025. 

Inom miljöenheten har arbete med att kartlägga 

processer initierats inför arbetet med den digi-

tala utvecklingen. Syftet är att möta botkyrka-

bons och verksamhetsutövarnas digitala efter-

frågan. Behovet för nämndens fortsatta digitali-

seringsarbete är stort och därför har roll som 

processledare initierats. Utvecklingen av digital 

Framöver kommer förbättrings- och utveckl-

ingsarbetet utgå ifrån den förvaltningsövergri-

pande metodiken och kommer genomsyra verk-

samhetens arbete i allt från små förbättringsåt-

gärder till stora och medelstora projekt. 

Ekosystem 

Botkyrkas grönstrukturprogram antogs den 27 

maj 2021 och gäller alla nämnder. Av program-

met framgår bland annat att Botkyrkas grönom-

råden ska erbjuda tillåtande platser där männi-

skor kan mötas och där ekosystemen är välfun-

gerande. Ekosystemtjänsterna utför flera   
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livsviktiga uppgifter som vi människor inte kla-

rar oss utan, som till exempel växternas fotosyn-

tes, upptag av växthusgaser, insekternas polli-

nering och våtmarkernas rening av vatten. Våra 

grönområden spelar också en viktig roll i arbetet 

med att bromsa in klimatförändringarna och för 

att minska effekterna av dessa. 

Genom Botkyrkas gröna värden jobbar kommu-

nen aktivt för en biologisk mångfald. Detta mål 

innefattar mått som ska uppfyllas, såsom att fler 

Botkyrkabor ska vara nöjda med tillgången till 

naturområden och att arealen artrika ängs- och 

naturbetesmarker i kommunen ökar. Ett viktigt 

område inom arbetet för biologisk mångfald är 

bevaring av naturbetesmarker med höga flora-

värden. Detta görs genom bland annat borttag-

ning av planterad gran, skötsel med slåtter och 

genom bete av nötkreatur. 

Avfallshantering – masshantering 

Dagens avfallshantering med fler möjligheter 

att tjäna pengar på avfallet har även dragit till 

sig aktörer inom den organiserade brottslig-

heten. Förutom negativ samhällspåverkan så in-

nebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpå-

verkan. Bland annat genom att föroreningar 

sprids från illegala tippningar till mark-, grund- 

och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i 

luften genom avfallsbränder. Naturvårdsverket 

med flera myndigheter har fått i uppdrag att se 

över regelverket och också kommit med förslag 

till regeländringar. Riksdagen har 2022-06-21 

beslutat om att införa bland annat krav på att 

den som sysslar med miljöfarlig anmälnings-

pliktig verksamhet ska kunna lämna garantier 

för att kostnader för en eventuell återställning 

ska kunna betalas. Förslagen innebär också att 

straff ska kunna utdömas när avfall överlämnas 

till någon som inte har gjort de anmälningar el-

ler har de tillstånd som krävs för avfallshante-

ringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 janu-

ari 2023. 

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så 

kallat tillkännagivande, till regeringen om att 

tillsätta en utredning som bland annat ska un-

dersöka brister i tillsynsarbetet på avfallsområ-

det och lämna förslag på vilka resurser och för-

stärkningar det finns behov av. Botkyrka kom-

mer att medverka i utredningen då kommunen 

har stor erfarenhet av grov avfallsbrottslighet 

och de svårigheter som är förknippade med den 

brottsligheten. 

I takt med att kommunen och regionen växer 

kommer tillsynen på hanteringen och återvin-

ning av massor fortsättningsvis kräva stora re-

surser. 

Remiss regional masshantering. Länsstyrelsen 

föreslår att genomföra tillsynsvägledning inom 

tillsynsområdet till kommunerna med syfte att 

tillsynen ska vara likvärdig. Detta ska genomfö-

ras av länsstyrelsen med stöd av andra centrala 

myndigheter senast 2023. 

Vattentjänster 

Regeringen har beslutat att vattenmyndighet-

erna ska fastställa åtgärdsprogrammen för vat-

ten för perioden 2022–2027. Regeringens pröv-

ning leder inte till någon ändring av åtgärdspro-

grammen. Åtgärdsprogrammet talar om vad 

som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och 

vilka myndigheter som behöver göra vad. Kom-

muner och myndigheter rapporterar den 28 feb-

ruari varje år till vattenmyndigheterna hur arbe-

tet med åtgärderna går. 

Miljöenhetens ansvar är att samordna arbetet 

med Botkyrkas blå värden. I det ingår att revi-

dera programmet, identifiera problem och ta 

fram förslag till åtgärdsprogram, sammankalla 

vattengruppen och lyfta frågor till ledningen 

och redovisa åtgärdsarbetet för de politiska 

nämnderna. Vidare ingår att informera allmän-

het om våra vatten och kommunens vattenar-

bete. 

Behovsutredning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka 

kommun är en operativ prövnings- och tillsyns-

myndighet som enligt miljöbalken ska upprätta 

en behovsutredning över tillsynsbehovet inom 

respektive ansvarsområde. Behovsutredningen 

ska avse en tidsperiod om tre år men ska ses 

över vid behov och minst en gång per år. Syftet 

med behovsutredningen är att påvisa vilket be-

hov av tillsyn som finns enligt miljölagstift-

ningen, alkohollagen, strålskyddslagen, livsme-

delslagen, tobakslagen och lagen inom vissa re-

ceptfria läkemedel inom kommunen samt hur 

mycket arbetstid den tillsynen beräknas ta. Un-

der 2023 kommer genomlysning av nämndens 

ansvarsområde att gås igenom och den nation-

ella miljötillsynsstrategin inkluderas. 

Strandskydd 

Nämnden kommer att ta över ansvaret för pröv-

ning av strandskydd från samhällsbyggnads-

nämnden from 1 jan 2023. Nämnden kommer 

därefter att ansvara för såväl prövning som   
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tillsyn av strandskyddsärenden. I och med att 

nämnden tar över prövningen behöver även per-

sonalresurser avsättas. 

 

Mål och mått 2023 

 

Område 1 
______________________________________ 

Botkyrkaborna har egenmakt 
 
1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens 

tillväxt och etableringar (KF) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med 

kommunens myndighetsutövning 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Nöjd-Kund-Index (NKI) 
avseende hälsoskydd 
för företagare ökar 

- 71 72 80 

 
1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-

veckling (KF) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Botkyrkaborna har möjligheter att ta del av och 

delta i kommunens miljöarbete 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) synpunkter 
som besvaras av miljö-
enheten inom 10 dagar 
ökar 

59 100 100 100 

 
1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation (KF) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Nämndens verksamheter har god service 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Nöjd-Kund-Index (NKI) 
avseende Livsmedels-
kontroll för företagare 
ökar 

83 79 80 80 

 
 
Område 2 
______________________________________ 
Botkyrkaborna är trygga 
 
2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Öka tryggheten för Botkyrkaborna genom en 

hög kvalitet på tillsyn inom nämndens ansvars-

områden 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) av den plane-
rade tillsynen som ut-
förts ökar, kontrollpla-
nen enligt livsmedelsla-
gen 

97 100 100 100 

Andel (%) av den plane-
rade tillsynen som ut-
förts ökar, tillsynsplanen 
enligt miljöbalken 

45 100 100 100 

 

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Ge alla 5:e klassare i Botkyrka möjligheten att 

vara ute med fältbussen.   

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Alla kommunens 5:e 
klassare erbjuds två 
dagar, en dag på vå-
ren respektive hösten, 
med fältbussen (%) 

100 100 100 100 

 

Område 3 
______________________________________ 
Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 

 
3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatar-

bete 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Nämnden uppnår målen för Botkyrkas gröna 

värden 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som är nöjda med till-
gången till naturområ-
den ökar (rapporteras 
vartannat år). 

- 89 - 90 

Arealen artrika ängs- 
och naturbetesmarker 
ökar, (hektar) 

50 54 51 53 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Nämnden uppnår målen för Botkyrkas blåa 

värden 
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Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antalet klassade sjöar 
som klarar Vattenmyn-
dighetens krav på god 
ekologisk status, (totalt 
11 st)   

5 5 7 11 

 

 

Område 4 
______________________________________ 
Kommunens organisation 

 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Nämnden har god ekonomisk hushållning 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Miljö-och hälsoskydds-
nämndens nettoutfall är 
inom beslutad bud-
getram (%) 

100 100 100 100 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Personalen har hög frisknärvaro, låg personal-

omsättning och ett högt  

medarbetarindex 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Frisknärvaro för nämn-
dens medarbetare ökar 
(%). 

97,5 95 96 96 

Genomsnittliga nivån på 
Hållbart medarbetar-en-
gagemang ökar. 

57 72 78 81 

Personalomsättning (an-
tal avslutade under året i 
% av antalet anställda) 
minskar 

7,69 8 7 7 

Personalomsättning (an-
tal nyanställda under 
året i % av antalet an-
ställda) minskar 

4,55 10 8 8 

Medarbetarundersök-
ning, totalindex ökar 
(sammanvägning av 
undersökningens åtta 
delar) 

42 72 73 74 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-
heter till att ge bättre service till medborgarna 
och arbeta mer effektivt (KF) 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 

Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal digitala tjänster 
ökar 

- 30 50 100 

 
4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-
tral år 2025   
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens mål 
Klimatsmart organisation   
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Miljökrav i varje stads-
utvecklande upphand-
ling 

- 100 100 100 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden budget 2023 med plan 2024 – 2026  

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -17 676 -17 676 -20 256 -20 672 -20 377 

            

Volymförändringar   -15 -55 -79 -93 

            

Löne- och prisuppräkning   -1 107 -767 -38 -730 

      

Övriga prioriteringar      

Utökning med en tjänst för att kunna erbjuda 
fältbussen till fler målgrupper 

 
-300 

 
   

Mot brottslighet inom avfallsområdet  -1 971    

      

Omfördelning mellan nämnder        

Verktyg att mäta koldioxid   150    

Omfördelning av kommungemensamma IT sy-
stem 

 486    

      

Effektiviseringsåtgärder      

-generellt    177 405 413 408 

        

Summa justeringar 0 -2 580 -417 296 -415 

        

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -17 676 -20 256 -20 672 -20 377 -20 792 

Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget upp-

går för 2023 till 20,3 miljoner kronor. Det är en 

ökning med 2,6 miljoner kronor jämfört med 

2022. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell 

räknas miljö- och hälsoskyddsnämndens budget 

upp med 15 000 kronor för volymförändringar.  

 

Budgeten räknas upp med 1,1miljoner kronor 

för löne- och prisuppräkningar. 

Övriga prioriteringar 

I budget 2022 fick nämnden en permanent ram-

uppräkning på 400 000 kronor för att kunna er-

bjuda fältbussen till fler målgrupper och samti-

digt upprätthålla den goda måluppfyllelsen med 

elever i årskurs fem. För att kunna förstärka en-

heten med 1,0 tjänst får nämnden ytterligare en 

ramuppräkning med 300 000 kronor. 

 

För att nämnden ska kunna driva en myndig-

hetsgemensam och övergripande tillsyn för att 

motverka brottslighet inom avfallsområdet räk-

nas budgeten upp med 1,9 miljoner kronor. 

Omfördelning mellan nämnder 

Budget på 150 000 kronor för ett verktyg att 

mäta koldioxid överförs till kommunstyrelsen. 

 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och miljö- och hälso-

skyddsnämndens budget minskas med 486 000 

kronor.  

De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8  
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• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 

Effektivisering  

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 177 000 kronor.  

Förändringar i driftbudgetram 2024 – 2026 

För 2024 ökar ramen med 417 000 kronor. För-

ändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar avsätts 55 000 kronor 

och för löne- och prisuppräkning avsätts 

767 000 kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 405 000 kronor. 

 

För 2025 minskas ramen med 296 000 kronor. 

Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen görs en utökning för volymförändringar 

med 79 000 kronor och för löne- och prisupp-

räkning med 38 000 kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 413 000 kronor. 

 

För 2026 utökas ramen med 415 000 kronor. 

Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar utökas ramen med 

93 000 kronor och för löne- och prisuppräkning 

med 730 000 kronor. 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 408 000 kronor. 

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls.  

 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 
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Kultur- och fritidsnämnden  

 

Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och 

äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna 

ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. 

 

Ekonomi 

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -288,4 -299,4 -312,9 -318,2 -339,7 

      

Investeringar fram till 2026, netto -49,0 -24,5 -5,3 -5,5 -10,7 

Varav:      

Investeringsutgifter -49,0 -24,5 -5,3 -5,5 -10,7 

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Väsentliga områden 
Livskvalitet - en förutsättning för trygghet?  

Andelen barn och unga samt seniorer växer vil-

ket ställer krav på våra verksamheter. Även om 

det ser olika ut mellan stadsdelar, så lever 

många längre och är kryare högre upp i åldern. 

En aktiv fritid blir allt viktigare under hela livet. 

Barn och unga behöver även möta en vuxen-

värld som bryr sig och ställer krav. Ett stärkt 

föreningsliv, kultur och idrott kan bidra till god 

folkhälsa, integration och möten. Personer med 

olika bakgrund möts i våra verksamheter vilket 

skapar förståelse och respekt. I delar av Bot-

kyrka kommun finns det en social utsatthet och 

människor kan känna hopplöshet inför framti-

den. Där behöver vi bli ännu bättre på att er-

bjuda verksamhet som bidrar till minskad social 

utsatthet och som stärker framtidstron. 

Det är idag alldeles för få barn och unga som rör 

på sig och vi får allt fler överviktiga barn. För 

att möta kommande generationers behov av fy-

sisk aktivitet, idrott och kultur så måste kultur 

och fritidsförvaltningen vara med i ett tidigt 

skede av planeringen och långsiktigt säkra till-

gången till god livskvalitet och god folkhälsa. 

När barn, unga och äldre möts utmanas fördo-

mar och kunskap förs vidare mellan generat-

ioner. Det finns få tillfällen där sådana möten 

kan ske. Idrotten, biblioteken och föreningslivet 

erbjuder en given generationsöverskridande 

mötesplats. Våra bibliotek ska vara en plats för 

alla åldrar och fungera som en mötesplats där  

 

fördomar kan utmanas, och ska också vara den 

öppna mötesplatsen i samhället som inte ställer 

krav på prestation eller betalning för att få vistas 

i lokalerna eller delta i aktiviteter. 

Ungas organisering - en förutsättning för en 

hållbar livsmiljö? 

Unga är viktiga outnyttjade resurser för att ut-

veckla det lokala kultur-och fritidslivet, vilket 

är ett samhällsekonomiskt problem som utma-

nar sammanhållningen och hållbarheten i Bot-

kyrka. Unga har kraft att forma sina egna liv och 

påverka sin omgivning. Däremot har unga 

vuxna boende i områden med socioekonomiska 

utmaningar sämre förutsättningar till delaktig-

het och inflytande. De upplever en stigmatise-

ring och onyanserad bild av deras områden som 

spiller över på dem som medborgare. Det är ett 

demokratiskt problem. Med kultur och me-

ningsfulla fritidsaktiviteter som motor får unga 

verktyg och nätverk att organisera sig, skapa 

delaktighet och de får känna en stolthet över sitt 

område. Genom att erbjuda unga inflytande där 

dem kan delta i planering och genomförande av 

aktiviteter möjliggörs det egna initiativet. Sam-

tidigt stärks deras makt och inkludering i det 

kollektiva demokratiarbetet. Kultur och fritids-

förvaltningen behöver samverka med civilsam-

hälle så att vi når fler av dessa unga än dem som 

besöker kommunens verksamheter. 

Den framtida fritidsgårdens utformning och be-

manning behöver utgå från dem ungas intresse 

där de ges möjlighet att påverka innehållet. En   
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fritidsgård nyttjas av fler än de unga som är på 

väg in i ett utanförskap, den kan stärka unga 

vars livssituation redan fungerar. Organiserad, 

regelbunden och ledarledd fritid har positiva ef-

fekter på barns och ungas fysiska och psykiska 

hälsa. Det ökar även barns och ungas skoltriv-

sel, förbättrar deras betyg och höjer intresset för 

att studera vidare. Och majoriteten av de unga 

tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. 

Däremot kan ostrukturerad fritid ha negativ in-

verkan på måendet. Tjejer och unga utrikes-

födda uppger i större utsträckning att de inte 

deltagit i fritidsaktiviteter. Det vanligaste hind-

ret är att unga inte har tid på grund av skola eller 

arbete. Andra hinder är att aktiviteten kostar för 

mycket, att det är svårt att ta sig till aktiviteten 

eller att aktiviteten upplevs som svår. Samtliga 

av hindren är vanligare bland unga utrikesfödda 

och unga hbtq-personer. 

Klimatförändringar 

Vi står mitt i en klimatförändring och behöver 

agera. Vi möter medborgare med klimatångest, 

framför allt barn och unga. En förutsättning för 

att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar 

barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att 

de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns 

möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster 

och tillsammans ställa krav på politiken för att 

få till en förändring. Formerna för utvecklingen 

måste komma ur kraften hos våra unga och för-

valtningen ska vara beredd att fånga den kraf-

ten. 

Genomgående behövs det en kunskapshöjning 

och ett förändrat beteende i förvaltningen där vi 

tänker resurseffektivt på det vi gör. Många av 

våra verksamheter byggs och planeras tillsam-

mans med andra förvaltningar. I det arbetet ska 

vi ta ansvar för att våra verksamheter kan han-

tera olika effekter av klimatförändringarna 

såsom översvämningar, hetta med mera. För-

valtningen behöver också förberedas för att 

kunna hantera de kriser som medföljer klimat-

förändringarna. För att nyttja den kraft som 

finns så ska vi öppna upp för innovationer och 

samverkan som i längden skapar engagemang 

hos våra barn och unga. Formerna för utveckl-

ingen måste komma ur kraften hos våra unga 

och förvaltningen ska vara beredd att fånga 

kraften. 

Ökad polarisering och ojämlika förutsätt-

ningar – demokrati under hot 

Ett välfungerande samhälle bygger på goda 

medborgare med vilja och kompetens att bidra 

till en hållbar utveckling. Sverige har gått från 

att vara ett av de mest jämställda länder i värl-

den till att vara ett land med snabbast ökande 

klyftor. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, 

livsstil, utbildning och andra sociala faktorer 

ökar mellan regionens kommuner och mellan 

olika stadsdelar. Utbildningsbakgrund och upp-

växtvillkor har blivit en allt viktigare faktor för 

barns och ungas framtidsutsikter. Alla barn ges 

inte förutsättningar att bilda sig, fördjupa kun-

skaper eller utveckla sin läsförmåga för att 

kunna ta del av och delta som fullvärdiga demo-

kratiska medborgare. Den snabba digitala ut-

vecklingen har ytterligare skapat ett utanförskap 

för de medborgare, företrädelsevis den äldre 

och den resurssvaga befolkningen, som inte kan 

använda digitala tjänster. 

Förändringen i Botkyrkas demografi har de sen-

aste 20 åren varit drastisk och lagstiftningen har 

inte varit tillräcklig för att möta Sveriges flyk-

tingmottagande. Inte minst EBO-lagstiftningen 

har gjort att problemen lämnats till några få 

kommuner att lösa, oftast de med minst resur-

ser. Inkomstklyftor och bostadssegregation 

skapar skillnader i livsvillkor, och ojämlikheten 

riskerar att förstärkas de kommande åren. Det 

behövs tid, resurser och beslutsamhet för att 

skapa goda livsförutsättningar för alla medbor-

gare och eliminera utanförskap och parallell-

samhällen. Det är bråttom då röster från popul-

istiska rörelser får alltmer gehör i vår samtid. 

Det finns en mycket oroande utveckling i Bot-

kyrka där alltför många unga människor inte sö-

ker sig till högre studier, inte röstar i demokra-

tiska val och står utanför möjligheten att forma 

sina liv och därmed ha inflytande i samhällsut-

vecklingen. 

Ökad fattigdom och rekordinflation pressar hus-

hållen. Konsumtionen går i sin tur ner i höst och 

vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går 

in i en lågkonjunktur. Det instabila ekonomiska 

läget kommer sannolikt att slå hårt på de redan 

utsatta i Botkyrka vilket riskerar att ytterligare 

försvåra och försena effekten av de insatser som 

görs för att utjämna livschanser medborgarna. 

Kultur- och fritid kan komma att behöva bromsa 

på satsningar och i stället sänka trösklar ytterli-

gare för att möjliggöra deltagande i fritidsakti-

viteter. 

Civilsamhällets förändrade villkor 

Vikten av föreningsaktiviteter har framstått när   
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stora delar av samhället stängts ner. Kommunen 

har nödvändiga resurser för föreningar i form av 

pengar, kompetens och lokaler. För att skapa 

goda förutsättningar för medborgare så behöver 

kommunen föreningslivet. En utmaning är att ta 

vara på kraften i det ideella engagemanget. Vi 

behöver öppna för fler möjligheter till samver-

kan men även värna om ett fritt och självstän-

digt föreningsliv som grundar sig i det ideella 

engagemanget snarare än i uppdrag mot ekono-

misk ersättning. 

Folkrörelsen har varit avgörande för demokra-

tin. Sverige har en lång och framgångsrik folk-

bildningstradition som kompletterar skolplaner-

nas allmänbildning och som starkt bidragit till 

vårt samhälle. Folkbildningens förutsättningar 

är förändrad sedan sina glansdagar och fler ak-

törer måste bidra till en samhällelig bildning 

såsom bibliotek, konsthall, kulturskolan, studi-

eförbund, föreningsliv. Det förändrar även hur 

stödet till folkbildningen ser ut. Den tillitsbase-

rade styrningen behöver följas upp och förvalt-

ningen kan i framtiden behöva förstärka sin per-

sonal för att i större utsträckning arbeta med 

uppföljning och utvärdering. 

I och med att en väsentlig del av offentlig sek-

tors verksamhet lämnats över till den privata 

marknaden har en välfärdsindustri vuxit fram. 

Vi ser ett stort behov av utökad samverkan med 

näringslivet för att komma till rätta med sam-

hällsproblem. Det finns tydliga tecken på att 

förståelsen för samhällsbyggets kretslopp går 

förlorad. Kopplingen mellan folkbildning och 

utbildning, sunda livsvanors påverkan på pre-

station, läsning och empatisk förmåga fragmen-

teras och tappas bort. Om vi ska kunna uppnå 

ett jämlikt samhälle måste våra medborgare mö-

tas på samma platser på lika villkor. Det finns 

stora utmaningar i att kommunen ska möjlig-

göra deltagande för resurssvaga i vinstdrivande 

företag, både gällande lagstiftning och accep-

tans från medborgarna 

 

 

Mål och mått 2023 

Område 1 
______________________________________ 

Botkyrkaborna har egenmakt 
 

 

 

Kultur och fritidsnämndens mål till område 1 
 
Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och 

läsandet ökar 

 
Mått 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andelen unga som lä-
ser på sin fritid ökar 

46 50 51 54 

 

Ungas Botkyrkabor har möjlighet att prova på 

arbete inom kultur och fritidsområdet 

 
Mått 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antalet unga Botkyrka-
bor som provar på ar-
bete inom kultur och fri-
tidsområdet ökar 

- 195 205 235 

Antal unga Botkyrkabor 
som genomför ferie-
praktik inom kultur och 
fritidsområdet fyller för-
valtningens tilldelade 
kvot 

- 85 100 100 

 

Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att 

deras digitala färdigheter förbättras  

 
Mått 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel deltagare inom 
bibliotekets aktiviteter 
för digitala färdigheter 
som anger att deras di-
gitala kunskap förbätt-
ras 

- 75 75 80 

Fler äldre Botkyrkabor 
förbättrar sina digitala 
färdigheter 

-    

 

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-
veckling (KF) 
 
Kultur och fritidsnämndens mål 

Botkyrkaborna upplever att de kan vara med-

skapare av kommunens kultur- och fridisverk-

samheter 

 
Mått 

Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) besökare 
som anser att de kan 
påverka verksamheten 
ökar 

- 76 77 79 

Andel (%) Botkyrkabor 
som upplever att Bot-
kyrka kommun skapar 
förutsättningar för att 
genomföra nya idéer 
och initiativ ökar 

- 38 39 42 
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Andel (%) idrottsan-
läggningar där före-
ningarna har ett särskilt 
uppdrag för trygghet 
och värdskap ökar 

3 4 5 8 

 

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation (KF) 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkopp-

ling på synpunkter på kultur- och fritidsverk-

samheterna 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) synpunkter 
som besvaras av Kul-
tur- och fritidsförvalt-
ningens verksamheter 
inom 10 dagar är 100 
% 

98 100 100 100 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får 

Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupp-

levelser i skola och förskola 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal förskolor och sko-
lor (kommunala och pri-
vata, 103) som nyttjar 
erbjudanden från Bot-
kyrkas kulturella alle-
mansrätt  

49 87 88 92 

 

 

Område 2 
______________________________________ 
Botkyrkaborna är trygga 

 
2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) 
 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Nämndens mötesplatser upplevs som trygga, 

tillgängliga, inspirerande och välkomnande 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) besökare som 
anser att lokaler och an-
läggningar som nämn-
den använder är trygga 
ökar 

- 95 96 99 

Andel (%) besökare som 
känner sig trygga utan-
för lokaler och anlägg-
ningar som nämnden 
använder ökar 

- 85 86 89 

 

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF) 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse 

och rikt kulturliv säkerställs i stadsbyggnads-

processen 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antalet konstprojekt 
som skapas genom 
1%-regeln ska korre-
lera med antal rele-
vanta investeringspro-
jekt 

- - 100 100 

 

2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan 

våld och förtryck (KF) 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel medarbetare 
som möter barn och 
unga och är utbildade i 
våldsprevention ökar 

-    

Andelen fritidsklubbar 
och fritidsgårdar som 
bedriver ett aktivt sys-
tematiskt våldsförebyg-
gande arbete där kun-
skap om hedersrelate-
rat våld och förtryck är 
inkluderat ökar 

-    

 

 

Område 3 
______________________________________ 
Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 
 
Kultur- och fritidsnämndens mål till Område 3 

 

Botkyrkaborna har goda möjligheter till en me-

ningsfull fritid 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som är nöjda med möj-
ligheten att ta del av kul-
turaktiviteter ökar 

- 59 61 64 
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Andel (%) Botkyrkabor 
som är positiva till biblio-
teksverksamheten i 
kommunen är minst 80 

- 80 80 80 

Andel (%) Botkyrkabor, 
65 år och äldre, som är 
nöjda med möjligheten 
att utöva fritidsintressen 
i Botkyrka ökar 

- 73 74 74 

Andel (%), Botkyrkabor 
65 år och äldre, som har 
deltagit i Seniorveckans 
aktiviteter ökar 

-  Ökar Ökar 

 

Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i 

Botkyrka är jämlika och likvärdiga 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som är nöjda med möj-
ligheterna till motion och 
fysisk aktivitet ökar; 
främst i stadsdelar med 
lägre nöjdhetsgrad 

- 74 75 78 

 

Botkyrkabor med behov av stöd har goda möj-

ligheter till en meningsfull fritid 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) bidragsbe-
rättigade föreningar 
som bedriver verksam-
het för personer med 
funktionsnedsättning 
ökar 

- 45 46 49 

 

Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra mö-

teslokaler 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Minst 1 möteslokal årli-
gen anpassas och ut-
rustas enligt kriterierna i 
kommunens Policy- och 
riktlinjer för möteslokaler 

1 1 1 1 

 

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid 

(KF) 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter 

till en meningsfull fritid 

 

 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) unga Bot-
kyrkabor som upple-
ver att de har goda 
möjligheter till en ak-
tiv fritid är minst 85% 

84 85 85 85 

Barn och ungas orga-
niserade idrottsaktivi-
teter ökar i de stads-
delar med lägst delta-
gande 

33 
200 

35 
00 

36 
000 

39 00 

Flickors andel av id-
rottsföreningarnas to-
tala deltagartillfällen 
ökar 

41 43 44 47 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten 

ökar och är likvärdig inom hela kommunen 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) fritidsledare 
med minst fritidsledarut-
bildning eller motsva-
rande ökar 

33 70 71 73 

Flickors andel (%) av 
besöken på fritidsgår-
darna ökar 

41 43 44 47 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans 

verksamhet är likvärdig för barn och unga mel-

lan stadsdelarna 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Kulturskolans verksam-
heter erbjuds barn och 
unga i proportion till hur 
många i målgruppen 
som bor i respektive 
stadsdel (%) 

    

Hallunda/Norsborg 
(22%) * 

18 22 22 22 

Alby (15%) * 15 15 15 15 

Fittja (9%) * 9 9 9 9 

Tumba/Grödinge/Vårsta 
(31%)*  

31 31 31 31 

Tullinge (23%) * 25 23 23 23 

*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den to-
tala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas fin-
nas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet 
inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas 
utifrån antal deltagartillfällen.  
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Kultur- och fritidsnämndens mål 

Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma 

livsvanor  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Dålig självskattad hälsa 32,1    

Ohälsotal -    

Stillasittande fritid 45,63    

Andel (%) 4-åringar med 
fetma 

-    

 

 

Område 4 
______________________________________ 
Kommunens organisation 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Nämnden har god ekonomisk hushållning 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Upparbetningsgraden 
av investeringar ska 
ligga på minst 60% 

-  60 60 

Kultur- och fritidsnämn-
dens nettoutfall är inom 
beslutad budgetram (%) 

- 100 100 100 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 
 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Förvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar 

och behåller rätt kompetens för verksamheter-

nas behov 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Personalomsättning 
på Kultur- och fri-
tidsförvaltningen 
(antal nyanställda 
under året i % av 
antalet anställda) 
minskar 

4 8 8 8 

Frisknärvaron för 
medarbetare på 
Kultur- och fritidsför-
valtningen ökar (%) 
kvinnor/män 

97,6 96,5 96,5 96,5 

Kultur- och fritidsför-
valtningens genom-
snittliga nivå på ett 
hållbart medarbetar-
engagemang ska 
öka 

79 82 83 86 

Personalomsättning 
(antal avslutade un-
der året i % av 

5,8 5,7 5,6 5,3 

antalet anställda) 
minskar 

Medarbetarunder-
sökning, totalindex 
ökar (sammanväg-
ning av undersök-
ningens åtta delar) 

72 75 76 79 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Bemanningen på förvaltningen ska spegla 

sammansättningen i befolkning 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) bland de an-
ställda med utländsk 
bakgrund ökar 

44 51 52 56 

Andel (%) chefer med 
utländsk bakgrund ökar 

23 29 30 33 

 

 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt (KF) 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Förvaltningen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal digitaliserade pro-
cesser inom kultur- och 
fritidsförvaltningen ökar 

- 20 30 Ökar 

 

4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-

tral år 2025 (KF) 

Kultur- och fritidsnämndens mål 

Förvaltningen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antalet cykelparkeringar 
på mötesplatser och an-
läggningar inom kultur- 
och fritidsnämndens an-
svarsområde ökar. 

- 3 4 7 

Kravställan på klimatne-
utralitet i upphandlingar 
genomförda på kultur- 
och fritidsförvaltningen 
ökar 

-    
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Kultur- och fritidsnämnden budget 2023 med plan 2024 - 2026 

  

  

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -288 423 -288 423 -299 411 -312 949 -318 239 

            

Löne- och prisuppräkning  -13 977 -9 132 -4 259 -9 500 

      

      

Övriga prioriteringar      

Ny konstgräsplan Brantbrink flyttas till efter plan-
perioden. Nämnden fick ramuppräkning 2021 

 1 572    

Fittja äng upprustning strandbad och idrott   60    

Byte konstgräs Tunaskolan  -118    

Konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskola  -140    

Upprustning Lida Strandbad  -43    

Upprustning Stendalsbadet  -123    

Utomhuspadelbanor  -237    

Driftkostnader investering Brunna  -200    

Driftkostnad investering Storvreten  -88    

Byte konstgräs Banslätts IP och 5 spelplan konst-
gräs Brantbrink 

  -325   

Botkyrka Cricketanläggning idrottsutrustning  -159    

Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad  -687 -485   

Mötesplats Hogslaby och 4H  -715 -407   

Reinvestering i konstgräs brantbrink plan 1  -194 -131   

Upprustning snöproduktion Lida  -524 -27   

Reinvestering Storvretsbadet   -188 -2 925   

Upprustning Fittja Badhus   -5 329 -417  

Reinvestering konstgräs Kärsby IP   -265 -178  

Sporthall Tullinge Gymnasium inklusive inventa-
rier 

   -3 072 -9 222 

Sporthall och fritidslokaler Eleonoraskolan     -4 123 -8 243 

Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av inve-
stering i inventarier och utrustning 

    -670 

Reinvestering i konstgräs brantbrink plan 2     -194 

Utreda IOP med Svenska E-sport förbundet   -500 500  

Omfördelning mellan nämnder      

Lokalhyra Albys hjärta  163    

Lokalbehovsplanering   180    

Omfördelning av budget mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden 
avseende administration. Justering via internhyra. 

 -399    

Pilotprojekt bakgrundskontroller   39    

Justerad hyra i kommunhuset   155    

Kommungemensamma IT system  1 592    
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Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 

uppgår till 299,4 miljoner kronor. Det är en ök-

ning med 11 miljoner kronor jämfört med 2022. 

Förändringarna beskrivs nedan. 
 

Budgeten räknas upp med 14 miljoner för löne- 

och prisuppräkningar.  

Övriga prioriteringar 

Investeringsmedel för ny konstgräsplan i Brant-

brink flyttas fram till efter planperioden. Nämn-

den fick 1,6 miljoner kronor i ramuppräkning 

2021 för drift- och kapitalkostnader. Då investe-

ringen flyttas så sänks budgetramen 2023. 

 

Driftkostnaden kopplad till upprustning av 

strandbad och idrott i Fittja äng blev lägre än 

ramuppräkningen som gjordes 2022 därför åter-

förs 60 000 kronor återförs. 

 

För kapitalkostnader och övrig drift i samband 

med byggnation av två padelbanor utomhus ut-

ökas ramen med 237 000 kronor. 

 

Budgeten utökas för helårseffekter avseende 

drift- och kapitalkostnader i samband med inve-

steringar; 

• Konstgräs, Tunaskolan 118 000 kro-

nor. 

• Konstgräs, Trädgårdsstadsskolan 

140 000 kronor. 

• Upprustning Lida strandbad 43 000 

kronor. 

• Upprustning Stendalsbadet 123 000 

kronor. 
• Driftkostnader idrottsnoden Brunna 

200 000 kronor.  

• Driftkostnader idrottsnoden Storvreten 

88 000 kronor. 

• Idrottsutrustning cricketanläggningen 

159 000 kronor. 

 

 

 

Ramen justeras med 687 000 kronor för ökade 

kapitalkostnader (delårseffekt) till följd av åter-

uppbyggnaden av Botkyrka Cricketanläggning. 

 

För hyra av nya lokaler på mötesplats Hogslaby 

och Hågelby 4H-gård samt ökade drift- och ka-

pitalkostnader utökas ramen med 715 000 kro-

nor (delårseffekt). 

 

Ramen utökas med 194 000 kronor för kapital-

kostnader som en följd av byte av konstgräs vid 

Brantbrink plan 1 (delårseffekt). 

 

Ramen utökas med 524 000 kronor för kapital-

kostnader som en följd av inköp och installation 

av ny driftutrustning för snöproduktion till pul-

kabacke, slalombacke och skidspår på Lida (de-

lårseffekt). 

 

Budgeten räknas upp med 188 000 kronor (de-

lårseffekt) för drift- och kapitalkostnader i som 

en följd av reinvestering i Storvretsbadet 

 

Omfördelning mellan nämnder 

Kultur- och fritidsnämnden och vård- och om-

sorgsnämnden kommer från och med 2023 dela 

på lokalkostnaden för Albys Hjärta. Till vård- 

och omsorgsnämnden omfördelas 163 000 kro-

nor. 

 

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokal-

behovsplanering från teknik- och fastighets-

nämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 

tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket 

motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning 

av budget kommer att göras från samtliga 

nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker in-

ternhyrorna motsvarande. Kultur- och fritids-

nämndens budget sänks med 180 000 kronor. 

 

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mel-

lan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och 

fastighetsnämnden (TFN) avseende administra-

tiva kostnader som är en kvarleva från den tiden   

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Effektiviseringar      

-generellt    2 884 5 988 6 259 6 365 

-central administration   159     

        

Summa justeringar 0 -10 988 -13 538 -5 290 -21 464 

            

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 20256 -288 423 -299 411 -312 949 -318 239 -339 703 
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då nämnderna hade en gemensam administrat-

ion. Då TFN är en resultatenhet och inte har nå-

gon budget kommer budgeten fördelas ut till öv-

riga nämnder och TFN höjer hyrorna med mot-

svarande belopp. Kultur- och fritidsnämndens 

budget ökas med 399 000 kronor. 

 

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns 

rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utfö-

randet av organisationen kommer det att ge-

nomföras ett pilotprojekt för att systematiskt in-

hämta bakgrundskontroller. Det innebär att be-

döma kandidatens lämplighet för den tilltänkta 

tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kom-

munstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräk-

nas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget om-

fördelas från samtliga nämnder till kommunsty-

relsen och fördelningen grundar sig på antalet 

årsarbetare per förvaltning. Kultur- och fritids-

nämndens budget minskas med 39 000 kronor. 

 

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras ut-

ifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det 

innebär att budget kommer att omfördelas mel-

lan berörda nämnder. Kultur- och fritidsnämn-

dens budget minskas med 155 000 kronor 2023. 

 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och kultur- och fri-

tidsnämndens budget minskas med 1,6 miljoner 

kronor. 

De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 

Effektivisering  

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 2,9 miljoner kronor samt ytterli-

gare krav på effektiviseringar inom central ad-

ministration med 159 000 kronor. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 utökas ramen med 13,5 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För löne- och prisuppräkning avsätts 9,1miljo-

ner kronor.  

 

Budgeten utökas för helårseffekter avseende 

drift- och kapitalkostnader i samband med inve-

steringar; 

• Återuppbyggnad av cricketanläggning 

485 000 kronor. 

• Mötesplats Hogslaby och Hågelby 4H-

gård 407 000 kronor. 

• Utbyte konstgräs Brantbrink plan 1, 

131 000 kronor. 

• Ny utrustning för snöproduktion på 

Lida 27 000 kronor. 

• Reinvestering i Storvretsbadet 2,9 mil-

joner kronor. 

 

Budgeten utökas med 325 000 kronor för ökade 

drift- och kapitalkostnader som en följd av byte 

av konstgräs vid Banslätts IP och vid 5 spelplan 

i Brantbrink. 

 

Budgeten utökas med 5,3 miljoner kronor för 

drift- och kapitalkostnader som en följd av en 

upprustning av Fittjabadet (delårseffekt). 

 

För ökade drift- och kapitalkostnader i samband 

med byte av befintligt konstgräs på Kärsby IP 

räknas budgeten upp med 265 000 kronor (de-

lårseffekt). 

 

Budgeten utökas tillfälligt med 500 000 kronor 

för att nämnden ska utreda möjligheten för IOP 

med Svenska E-sport förbundet för att nå fler 

ungdomar som idag inte är engagerade i före-

ningslivet. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 6 miljoner kronor. 

 

För 2025 utökas ramen med 5,3 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen görs en utökning för löne- och prisupp-

räkning med 4,3 miljoner kronor.  
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Budgeten utökas för helårseffekter avseende 

drift- och kapitalkostnader i samband med inve-

steringar; 

• Upprustning av Fittjabadet 417 000 

kronor. 

• Byte av befintligt konstgräs på Kärsby 

IP 178 000 kronor. 

 

Budgeten utökas med 3,1 miljoner kronor (de-

lårseffekt) för ökade drift- och kapitalkostnader 

som en följd av investering i ny sporthall och 

inventarier i anslutning till Tullinge gymna-

sium. 

 

Budgeten utökas med 4,1 miljoner kronor (de-

lårseffekt) som en följd av investering i ny 

sporthall och fritidsgård i anslutning till Eleono-

raskolan. 

 

Den tillfälliga förstärkningen med 500 000 kro-

nor för att ska utreda möjligheten för IOP med 

Svenska E-sport förbundet tas bort.  

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 6,3 miljoner kronor. 

 

För 2026 utökas ramen med 21,5 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För löne- och prisuppräkning utökas ramen med 

9,5 miljoner kronor. 

 

Budgeten utökas för helårseffekter avseende 

drift- och kapitalkostnader i samband med inve-

steringar; 

• Ny sporthall i Tullinge 9,2 miljoner 

kronor. 

• Ny sporthall och fritidsgård i anslutning 

till Eleonoraskolan 8,2 

•  miljoner kronor. 

 

Budgeten räknas upp med 670 000 kronor för 

ökade kapitalkostnader som är en följd av inve-

stering i inventarier och utrustning till Alby 

bibliotek.  

 

Ramen utökas med 194 000 kronor för kapital-

kostnader som en följd av byte av konstgräs vid 

Brantbrink plan 2 (delårseffekt). 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 6,4 miljoner kronor. 

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls.  

 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Beskrivning av investeringar 2023 - 2026 

Sammantaget uppgår kultur- och fritidsnämnd-

ens investeringsprojekt i investeringsplan 

2023–2026 till 45,9 miljoner kronor för inven-

tarier, utrustningar och idrottsanläggningar. De 

specifika investeringsprojekten i planen redovi-

sas på sidan 124. 

    

Fastighetsinvesteringar redovisas under teknik- 

och fastighetsnämnden och uppgår till 564,3 

miljoner kronor för kultur- och fritidsnämndens 

räkning.  
 

Under 2023–2026 planeras för tre olika sport-

hallar i samband med att skolor byggs om eller 

byggs nya. Det gäller sporthall vid Björkhaga 

skola, vid nya Eleonoraskolan i Hallunda och 

vid Tullinge gymnasium.  

 

Fastighetsinvesteringarna redovisas på sidan 

122–123. 

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Ansvarsområde 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, 

vuxenutbildning och högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar 

också för samhällsorientering och daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning. 

 

Ekonomi 

Miljoner kronor 
Budget  

2022 
Budget  

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -291,6 -308,0 -315,5 -314,9 -324,4 

      

Investeringar fram till 2026, netto -7,2 -5,5 -1,9 -1,9 -2,0 

Varav:      

Investeringsutgifter -7,2 -5,5 -1,9 -1,9 -2,0 

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Väsentliga områden 
 

Fler Botkyrkabor till arbete 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvalt-

ningen arbetar med medborgare som står långt 

ifrån arbetsmarknaden som ett komplement till 

Arbetsförmedlingen. De prioriterade målgrup-

perna är unga, unga utanför och utrikesfödda 

kvinnor. 

Arbetslösheten i Botkyrka är fortsatt hög och ett 

av nämndens viktigaste uppdrag är att bidra till 

att fler Botkyrkabor får och kan behålla ett ar-

bete. Innan pandemin var gapet av den totala ar-

betslösheten mellan riket och Botkyrka lägre än 

idag och den totala arbetslösheten minskar i 

lägre takt i Botkyrka än i riket. För ungdomar 

mellan 16 och 24 år var arbetslösheten lägre i 

Botkyrka än i riket innan pandemin, medan den 

nu har ökat och ligger högre än riket. 

Både på nationell nivå och i Botkyrka är utri-

kesfödda kvinnor en prioriterad målgrupp med 

stor arbetskraftspotential. Regeringen har gett 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jäm-

ställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Väster-

norrlands län, Migrationsverket och Socialsty-

relsen i uppdrag att i samverkan ta fram en plan 

för att öka utrikes födda kvinnors inträde på ar-

betsmarknaden. Särskilt fokus ska läggas på 

kvinnor som anhöriginvandrat.  

Uppdraget omfattar en förbättrad samverkan 

mellan myndigheter och kommunala, regionala  

 

 

och civila aktörer. Arbetslösheten för målgrup-

pen i Botkyrka ligger på samma nivå som riket 

men 3,7 procentenheter högre än regionen i 

april 2022. 

Höja utbildningsnivån 

Den kommunala vuxenutbildningen utgör en 

viktig pusselbit inom arbetsmarknadspolitiken. 

Förutom den kompensatoriska rollen till vidare 

utbildning, spelar vuxenutbildningen en central 

roll i kompetensförsörjning och nyanländas eta-

blering. 

Goda språkkunskaper i svenska och utbildning 

är två av de starkaste faktorerna för att kunna få 

och behålla ett arbete. För att komma in på ar-

betsmarknaden krävs som lägst gymnasieut-

bildning och Botkyrka har en hög andel invå-

nare med 9-årig grundskola eller mindre jämfört 

med riket. Inom högre utbildningar har gapet 

mellan andelen högutbildade i Botkyrka och i 

riket ökat under de senaste tio åren. Det innebär 

att behovet av att komplettera studier inom 

framför allt vuxenutbildningen i vuxen ålder 

fortsatt är stort i kommunen. För att ta del av 

högre studier måste först gymnasiestudierna 

vara genomförda. 

Regeringen har under de senaste åren avsatt me-

del för att förstärka möjligheter till utbildning. 

För regionen innebär det främst ökade insatser 

inom gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögsko-

leutbildning och högskoleutbildning.  
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Statsbidrag är oftast tillfälliga satsningar som 

meddelas med kort varsel varför det är svårt för 

kommunen att bygga en långsiktig riktning med 

utgångspunkt i statsfinansiering. Kommunen 

behöver därför ta höjd för att självfinansierad 

verksamhet till stor del. 

För att visa på de många möjligheter som finns 

till utbildning, kommer nämnden fortsätta arbe-

tet med Campus Botkyrka. Campus Botkyrka 

samlar olika utbildningsformer som vänder sig 

till vuxna under ett gemensamt paraply. Syftet 

är att på ett modernt och digitalt sätt öka till-

gängligheten och sprida information om utbild-

ningar både inom kommunen men också i sam-

arbete med andra aktörer som exempelvis hög-

skolor. 

Samarbeten för fler Botkyrkabor till arbete 

och studier 

Ett lokalt nära samarbete mellan kommunen 

och Arbetsförmedlingen är avgörande för att 

minska arbetslösheten i Botkyrka kommun. Ar-

betsförmedlingens omställning ger förändrade 

förutsättningar för kommunernas arbete med ar-

betsmarknadsinsatser, och under 2022 teckna-

des en lokal överenskommelse som la grunden 

för det fortsatta arbetet. 

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

den har samarbetsbehov med andra nämnder 

genom exempelvis feriepraktik, ungdomar 

inom kommunala aktivitetsansvaret, uppdrags-

utbildningar för bristyrken så som inom vård 

och omsorg med mera. Under nästkommande 

planperiod kommer nämndens verksamheter 

särskilt fördjupa och stärka samarbetet med So-

cialnämnden i syfte att fler Botkyrkabor ska ges 

möjlighet till egen försörjning, arbete eller stu-

dier. 

Samarbetet med näringslivsenheten och arbets-

givare som bedöms ha svårt att rekrytera eller 

vill bredda sin rekryteringsbas, genom exem-

pelvis Lokala jobbspår, är ett annat viktigt om-

råde. I samband med nya etableringar i kommu-

nen, till exempel Södra Porten, är det avgörande 

att perspektivet nya arbetsplatser för Botkyrka-

bor finns med i ett tidigt skede. Sociala klausu-

ler i olika typer av avtal är ett annat viktigt om-

råde för att skapa fler arbetstillfällen. 

Meningsfull sysselsättning 
Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsätt-

ning enligt SoL är viktiga verksamheter för de 

Botkyrkabor som har beslut om insats. 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvalt-

ningen prognostiserar en volymökning för in-

satser i daglig verksamhet enligt LSS och kom-

munen är skyldiga att tillgodose Botkyrkabor-

nas ökade behov av daglig verksamhet. 

Förvaltningen fortsätter utveckla deltagarnas 

möjlighet att välja arbetsställe inom verksam-

heten. Vid planering av nya verksamheter behö-

ver spridningen i kommunen med daglig verk-

samhet i samtliga kommundelar beaktas. 

Digitalisering 
Den ökade digitaliseringen under pandemin har 

till viss del bidragit till verksamhetsutveckling 

och positiva effekter inom nämndens verksam-

heter. Samtidigt behöver digitaliseringen göras 

på ett sådant sätt att den inte ökar utanförskapet. 

Det finns medborgare som inte har tillgång till 

internet, som saknar bank-id eller har kognitiva 

svårigheter av en sådan typ att det är tillgänglig-

hetsfråga att kommunen erbjuder alternativ till 

digitala kanaler. 

Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är 

en fortsatt viktig fråga för nämnden, både gäl-

lande flexibilitet och valmöjligheter för nämn-

dens målgrupper och möjligheten att effektivi-

sera administrativa processer. 

 

 
Mål och 2023 

Område 1 

______________________________________ 

Botkyrkaborna har egenmakt 

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder 

till fler Botkyrkabor i arbete (KF) 

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

dens mål 

Nämndens insatser leder till fler Botkyrkabor i 

arbete 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som studerar på kom-
munens yrkeshögsko-
leutbildningar ökar 

- - 85 95 

Andel (%) deltagare 
30 - 64 år som går vi-
dare till arbete eller 
studier ökar 

40 Ökar Ökar 45 
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Andel (%) elever som 
går från yrkesinriktad 
gymnasial vuxenut-
bildning till arbete eller 
studier ökar (nytt 
2023) 

- - 72 85 

Andel (%) ferieprakti-
kanter som upplever 
sin feriepraktik som 
meningsfull ökar 

89 Ökar 90 Ökar 

Andel (%) unga 16 - 
29 år som går till ar-
bete eller studier ökar 

82 Ökar Ökar 83 

Andel Botkyrkabor 
som går till arbete el-
ler eget företag efter 
avslutad yrkeshögsko-
leutbildning ökar (nytt 
2023) 

- - 83 85 

Andel ungdomar inom 
KAA som går vidare 
till studier ökar (nytt 
2023 

- - 40 45 

Andel (%) elever från 
SFI som läser vidare 
på grundläggande 
vuxenutbildning ökar 

- 85 86 88 

Andel (%) deltagare 
med ekonomiskt bi-
stånd som avslutas till 
arbete eller studier 
ökar (nytt 2023) 

- - 62 68 

 
 

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-
veckling (KF) 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-
dens mål 
Inom nämndens verksamheter ska Botkyrka-
borna ges möjlighet att vara delaktiga 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) synpunkter 
som besvaras av för-
valtningens verksam-
heter inom 10 dagar 
ökar 

100 100 100 100 

Genomföra aktiviteter 
där deltagarna kan föra 
en direkt dialog med 
verksamhetsledning 

7 6 10 Ökar 

Andel godkända och 
aktuella genomförande-
planer ska öka (nytt 
2023) 

- - 85 95 

Andel (%) deltagare i 
daglig verksamhet som 
upplever en hög grad 
av delaktighet och infly-
tande ökar 

80 Ökar 84 88 

 

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-
nen som organisation (KF) 
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-
dens mål 
Botkyrkabor i nämndens verksamhet ska ha 
förtroende för förvaltningens medarbetare 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) deltagare el-
ler studerande som har 
förtroende för medarbe-
tare från kommunen 
ökar 

92 Ökar 95 Ökar 

 

Område 2 

______________________________________ 

Botkyrkaborna är trygga 
 

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) 

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

dens mål 

Botkyrkabor i nämndens insatser känner sig 

trygga 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) deltagare i 
daglig verksamhet som 
upplever att man känner 
sig trygg med persona-
len ökar 

87 Ökar 85 90 

Antalet anhöriginvand-
rare som deltar i sam-
hällsorientering för ny-
anlända ökar 

13 Ökar 50 Ökar 

 
2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan 
våld och förtryck (KF) 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-
dens mål 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel medarbetare som 
möter barn och unga 
och är utbildade i vålds-
prevention ökar 

-    
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Område 4  

______________________________________ 

Kommunens organisation 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

dens mål 

Nämndens organisation är resurseffektiv 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Nämndens nettoutfall 
är inom beslutad bud-
getram (ja/nej) 

Ja Ja Ja Ja 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

dens mål 

Nämndens anställda trivs och mår bra 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) frisknärvaro 
för medarbetare i för-
valtningen ökar 

93,3 Ökar 94 95 

Förvaltningens ge-
nomsnittliga nivå på  
ett hållbart medarbe-
tar-engagemang ökar 

76 Ökar 80 85 

Personalomsättning 
(antal avslutade under 
året i % av antalet an-
ställda) ska minska i 
förvaltningen 

5,3 5-15 5-15 5-15 

Personalomsättning 
(antal nyanställda un-
der året i % av antalet 
anställda) ska minska i 
förvaltningen 

2,6 5-15 5-15 5-15 

Medarbetarundersök-
ning, totalindex ökar 
(sammanvägning av 
undersökningens åtta 
delar) 

73 Ökar 78 85 

 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt (KF) 
 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

dens mål 

Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter 

till att ge bättre service till medborgarna och ar-

beta mer effektivt  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andelen medarbetare 
som har kompetens i 
verksamhetssystem 
ökar (nytt 2023) 

- - Ökar 90 

Antal deltagare inom 
daglig verksamhet som 
använder sig av digitala 
tjänster eller hjälpme-
del ökar (nytt 2023) 

- - Ökar 90 

 

 
4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-

tral år 2025 (KF) 
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

dens mål 

Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter 

till att ge bättre service till medborgarna och ar-

beta mer effektivt 
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget 2023med plan 

2024 – 2026  

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -290 591 -291 591 -307 989 -315 520 -314 857 

            

Volymförändringar   -128 -2 097 -3 452 -4 350 

        

Löne- och prisuppräkning   -16 818 -11 594 -2 195 -11 532 

Särskild lönesatsning daglig verksamhet 2022 -1 000     

      

Övriga prioriteringar      

Arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i arbete 
och studier 

 -3 000    

      

Omfördelning mellan nämnder      

Hyra näringslivsenheten  150    

Samordningsförbund Huddinge, Botkyrka och 
Salem - rehabiliteringsinsatser 

 -1 716    

Lokalbehovsplanering   132    

Omfördelning av budget mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och teknik- och fastighetsnämn-
den avseende administration. Justering via in-
ternhyra. 

 -154    

Pilotprojekt bakgrundskontroller   84    

Justerad hyra i kommunhuset   -397    

Kommungemensamma IT system  2 329    

      

Effektiviseringar      

-generellt  2 916 6 160 6 310 6 297 

-central administration  204      

            

Summa justeringar -1 000 -16 398 -7 531 663 -9 585 

            

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -291 591 -307 989 -315 520 -314 857 -324 442 

Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd-

ens budget för 2023 uppgår till 308 miljoner 

kronor. Det är en ökning med 16,4 miljoner kro-

nor jämfört med 2022. Förändringarna beskrivs 

nedan. 

 

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell 

räknas arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-

nämndens budget upp med 128 000 kronor. 

 

Budgeten räknas upp med 16,8 miljoner kronor 

för löne- och prisuppräkningar.  

 

Övriga prioriteringar 

För att arbeta med att få utrikesfödda kvinnor i 

arbete och studier utökas nämndens budget med 

3,0 miljoner kronor. 

Omfördelning mellan nämnder 

Ansvaret för näringslivsenheten överfördes från 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

den till kommunstyrelsen 2020. Enhetens hy-

reskostnad kom inte med i den budgetjustering-  
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en som gjordes. Därför omfördelas 150 000 

kronor mellan nämnderna 2023. 

 

Ansvar i och budget för samordningsförbundet 

Huddinge, Botkyrka och Salem i enlighet med 

lag om finansiell samordning av rehabilite-

ringsinsatser överförs från socialnämnden. Bud-

geten räknas upp med 1,7 miljoner kronor. 

 

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokal-

behovsplanering från teknik- och fastighets-

nämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 

tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket 

motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning 

av budget kommer att göras från samtliga 

nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker in-

ternhyrorna motsvarande. Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämndens budget sänks med 

132 000 kronor 

 

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mel-

lan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och 

fastighetsnämnden (TFN) avseende administra-

tiva kostnader som är en kvarleva från den tiden 

då nämnderna hade en gemensam administrat-

ion. Då TFN är en resultatenhet och inte har nå-

gon budget kommer budgeten fördelas ut till öv-

riga nämnder och TFN höjer hyrorna med mot-

svarande belopp. Arbetsmarknads- och vuxen-

utbildningsnämndens budget ökas med 154 000 

kronor. 

 

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns 

rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utfö-

randet av organisationen kommer det att ge-

nomföras ett pilotprojekt för att systematiskt in-

hämta bakgrundskontroller. Det innebär att be-

döma kandidatens lämplighet för den tilltänkta 

tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom 

Trygghet och säkerhet och beräknas kosta drygt 

1,2 miljoner kronor. Budget omfördelas från 

samtliga nämnder till kommunstyrelsen och för-

delningen grundar sig på antalet årsarbetare per 

förvaltning. Arbetsmarknads- och vuxenutbild-

ningsnämndens budget minskas med 84 000 

kronor. 

 

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras ut-

ifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det 

innebär att budget kommer att omfördelas mel-

lan berörda nämnder. Nämndens budget räknas 

upp med 397 000 kronor 2023. 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och arbetsmarknads- 

och vuxenutbildningsnämndens budgeten mins-

kas med 2,3 miljoner kronor.  

De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 

Effektivisering  

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 2,9 miljoner kronor samt ytterli-

gare krav på effektiviseringar inom central ad-

ministration med 204 000 kronor. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 höjs ramen med 7,5 miljoner kronor. 

Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar avsätts 2,1 miljoner kro-

nor och för löne- och prisuppräkning avsätts 

11,6 miljoner kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 6,2 miljoner kronor.  

 

För 2025 minskas ramen med 663 000 kronor. 

Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen görs en utökning för volymförändringar 

med 3,5 miljoner kronor och löne- och prisupp-

räkning med 2,2 miljoner kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 6,3 miljoner kronor. 

 

För 2026 utökas ramen med 9,6 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 
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För volymförändringar utökas ramen med 4,4 

miljoner och för löne- och prisuppräkning med 

11,5 miljoner kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 6,3 miljoner kronor.  

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls.  

 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Beskrivning av investeringar 2023 – 2026 

Sammantaget uppgår arbetsmarknads- och vux-

enutbildningsnämndens investeringsprojekt i 

investeringsplanen 2023–2026 till 11,2 miljoner 

kronor för investeringar i inventarier och utrust-

ning. De specifika investeringsprojekten i pla-

nen redovisas på sidan 125. 

Fastighetsinvesteringar som redovisas under 

teknik- och fastighetsnämnden uppgår till 7,3 

miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxen-

utbildningen under 2023–2026. Sammanställ-

ning av fastighetsinvesteringarna redovisas på 

sidan 122–123. 

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 
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Utbildningsnämnden 

 

Ansvarsområde 
Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasiet 

samt särskola på grundskole- och gymnasienivå. 

 

Ekonomi 

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -2 759,0 -2 848,9 -2 910,1 -2 904,6 -2 975,9 

      

Investeringar fram till 2026, 
netto 

-29,2 -20,8 -12,9 -28,2 -9,5 

Varav:      

Investeringsutgifter -29,2 -20,8 -12,9 -28,2 -9,5 

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Väsentliga områden 
 

Likvärdighet – det kompensatoriska uppdra-

get  

Förskolan och skolan ska ge alla barn och ele-

ver en likvärdig utbildning och lika tillgång till 

utbildning, oberoende av geografisk hemvist 

och sociala och ekonomiska förhållanden. Upp-

draget är att ge alla barn och elever möjlighet 

att nå sin fulla potential och kompensera för 

elevers olika förutsättningar.  

En strukturell skolsegregation är påtaglig i Bot-

kyrka. Barn och elever med mindre gynnsamma 

socioekonomiska förutsättningar koncentreras 

till vissa av kommunens förskolor och skolor. 

Forskning visar att skolsegregation bidrar till 

lägre måluppfyllelse. Botkyrka har gjort och gör 

fortsatt insatser för att begränsa skolsegregat-

ionen och mildra dess konsekvenser. Flertalet 

skolor, liksom kommunen som helhet, uppnår 

bättre resultat än vad som förväntas utifrån mo-

dellberäknade värden där hänsyn tas till elever-

nas förutsättningar. Satsningar görs för att uppnå 

en personalförsörjning och personalsammansätt-

ning som ska kompensera för barns och elevers 

olika förutsättningar. 

Fullföljd utbildning är en av de starkaste skydds-

faktorerna för unga. Om förskolan och skolan 

inte lyckas kompensera för barns och elevers 

olika bakgrund kommer klyftorna i samhället att 

öka och fler unga att ställas utanför arbetsmark-

naden. Arbetet börjar i förskolan,  

 

 

 

förutsättningarna som förskolan ger för vidare 

skolgång är avgörande för många barn. Att höja 

inskrivningsgraden på förskolorna är därför en 

central fråga för nämnden. För att skapa förut-

sättningar för pedagogisk och ekonomisk håll-

barhet och en mer allsidig elevsammansättning 

ser utbildningsnämnden över skolstrukturen. 

Alla enheter ska vara attraktiva val för barn, ele-

ver och vårdnadshavare. Alla förskolor och sko-

lor ska ges goda förutsättningar att utveckla 

undervisningen så att den bidrar till att frigöra 

hela den utvecklingspotential som ryms hos Bot-

kyrkas barn och unga, oberoende av deras bak-

grund.  

Inom ramen för den övergripande prioriteringen 

i den politiska plattformen att bekämpa skol-

segregationen och dess konsekvenser har nämn-

den identifierat nedanstående områden som sär-

skilt viktiga för planperioden. Dessa områden 

har också en tydlig koppling till statliga styrdo-

kument såsom förskolans och skolans läropla-

ner. 

Elevers tillgång till tryckta ämnesböcker ska sä-

kerställas.  

Barn och elever ska mötas av ett språkut-

vecklande arbetssätt 

I Botkyrka är barns och elevers språkutveckling 

en avgörande strategisk fråga för förbättrade re-

sultat. Svenska språket är ett nödvändigt verk-

tyg för det livslånga lärandet och det aktiva 

medborgarskapet. Ett språkutvecklande   
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arbetssätt har fått ökad fokus i förskolan och ar-

betet med att ge alla barn färdigheter i svenska 

ska stärkas. I både grund- och gymnasieskolan 

ska  

språkutvecklande arbetssätt som stärker elevers 

språkutveckling tillämpas i undervisningen i alla 

ämnen. För elever i skolan är goda kunskaper i 

svenska en förutsättning för att lyckas. Riktade 

insatser för att stärka barns och elevers språkut-

veckling ska genomföras på förskolor och skolor 

med stora behov. 

Nyanländas lärande  

Andelen nyanlända elever är fortsatt hög i Bot-

kyrkas kommunala skolor och har inte minskat 

efter flyktingvågen. Nyanlända elever har sämre 

skolresultat än andra, särskilt om de börjat i 

svensk skola i grundskolans högre årskurser. 

Förvaltningen har under de senaste åren förstärkt 

resurserna för att utveckla arbetet med nyan-

lända barns och elevers lärande. Under läsåret 

2021/22 har en genomlysning av verksamheten 

gjorts. Ett fåtal skolor tar emot huvuddelen av de 

nyanlända eleverna. Organisationen av motta-

gandet ska ses över och studiehandledning på 

modersmålet liksom undervisningen i svenska 

som andraspråk ska utvecklas.  

  

Strategisk kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjningen är en av utbildnings-

nämndens stora utmaningar. Skolverket progno-

stiserar fortsatt brist på behöriga lärare och förs-

kollärare även om omfattningen av lärarbristen i 

senaste prognosen minskat. Andelen legitime-

rade och behöriga varierar mellan förskolor och 

skolor i kommunen. Bristen är störst i förskolor 

och skolor i utsatta områden vilket innebär att 

den pedagogiska segregationen är påtaglig. För-

valtningen ska ha långsiktiga strategier för att 

säkra kompetensförsörjningen och säkerställa 

likvärdig tillgång på utbildad och kompetent per-

sonal i alla stadsdelar. Det kan till exempel ske 

genom insatser under studenters VFU (verksam-

hetsförlagd utbildning) för att knyta nyutexami-

nerade till Botkyrka. Att Botkyrka presenteras 

som en attraktiv arbetsgivare i sociala kanaler 

och i platsannonsering, samt har en välfunge-

rande rekryteringsprocess och fortbildning av 

medarbetare som saknar behörighet för att öka 

andelen legitimerad och behörig personal är vik-

tigt att fortsätta förstärka  

För att medarbetare ska välja att fortsätta arbeta 

i Botkyrkas kommunala förskolor och skolor ska 

kommunen vara en attraktiv arbetsgivarare och 

erbjuda goda arbetsvillkor, intressanta tjänster 

och kompetens- och karriärutvecklingsmöjlig-

heter. En tillfredsställande arbetsmiljö och goda 

arbetsförutsättningar där skolans personal kan 

fokusera på sina kärnuppgifter är avgörande. 

Trygghet och studiero  

Trygga barn och elever har bättre förutsättningar 

för lärande och utveckling. Genom att arbeta 

med barns och elevers ömsesidiga respekt för 

varandra lägger förskolan och skolan grunden 

för deras trygghet och god sammanhållning. 

Inom samtliga skolformer pågår ett förebyg-

gande och främjande arbete. Upplevelsen av 

trygghet är övervägande god på våra enheter 

men det finns skillnader i upplevelsen av studi-

ero och tillgång till elevhälsa. Målsättningen är 

att alla barn och elever ska ha lika goda och 

trygga förutsättningar oavsett i vilken förskola 

eller skola de går. För att ytterligare skapa trygg-

het och studiero ska skolsociala team, i samar-

bete mellan skolan och socialtjänst, bildas bestå-

ende av till exempel socialpedagoger, elevhälso-

team, elevassistenter och skolplacerade social-

sekreterare. I dialog med rektor och lärare arbe-

tar de skolsociala teamen våldspreventivt med 

elever med sociala utmaningar och/eller psykisk 

ohälsa för att skapa en trygg plats för alla elever 

och skolpersonal.  

 

För äldre elever ska after school-verksamhet er-

bjudas med aktiviteter i skolornas lokaler efter 

skoltid Verksamheten sker i samverkan med 

andra parter, till exempel Kultur och fritidsför-

valtningen. Syftet är att ge elever möjlighet till 

en trygg och meningsfull sysselsättning i anknyt-

ning till skoldagens slut. 

 

Stödstruktur för barn och elever med omfat-

tande stödbehov 

Botkyrkas kommunala förskolor och skolor ska 

arbeta för att alla barn och elever blir inklude-

rade. För att säkerställa inkludering och öka lik-

värdigheten behövs insatser för att stärka den 

specialpedagogiska kompetensen hos medarbe-

tare i kommunens förskolor och skolor och att 

arbetssätt utvecklas. För att verksamheten ska 

kunna möta alla barn och elever inom den ordi-

narie undervisningen behöver tillgången till spe-

ciallärare och specialpedagoger öka. 

 

Många elever i Botkyrkas grundskolor behöver 

anpassad undervisning, enlig kommunens egen 

utredning. Därför måste tillgången till speciallä-

rare som kan undervisa elever i mindre grupper   
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säkerställas. För utåtagerande elever som har 

större behov, och där andra elevers trygghet och 

studiero riskeras, så behöver nämnden kunna er-

bjuda dessa elever tillfällig placering i en sär-

skild resursenhet. 

 

Vägledning för barn och elever inför framtida 

livsval  

Vägledningen till barn och elever inför studie- 

och yrkesval behöver utvecklas och utgöra en del 

av den ordinarie undervisningen. Vägen till 

gymnasieexamen börjar i förskolan och skolti-

den möjliggör livschanser som sträcker sig bor-

tom det sociala arvet och stereotypa val, vilket är 

en viktig del i det kompensatoriska uppdraget. 

 

 

Mål och mått 2023 
 

Område 1 

______________________________________ 

Botkyrkaborna har egenmakt 
 
1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i 

årskurs 9 (KF) 
 

Utbildningsnämndens mål 

Botkyrkas elever har höga meritvärden i  

årskurs 9 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Det genomsnittliga 
meritvärdet för elever i 
Botkyrkas kommunala 
grundskolor åk 9 ökar 

224 Ökar 227 230 

Antal kommunala 
grundskolor med me-
ritvärde under riksge-
nomsnittet minskar 

- 
Min-
skar 

6 av 
14 

5  
av 
14 

 
1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och 

likvärdig utbildning (KF) 
 

Utbildningsnämndens mål 

Alla barn och elever möter en språk- och kun-

skapsutvecklande undervisning 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel (%) elever i Bot-
kyrkas kommunala 
grundskolor med god-
känt betyg i alla ämnen 
efter årskurs 9 ökar 

69 Ökar 75 80 

Andel (%) elever i Bot-
kyrkas kommunala sko-
lor som efter årskurs 9 
är behöriga till gymna-
sieskolans yrkespro-
gram ökar 

83 Ökar 88 90 

Andel (%) elever i för-
skoleklass som visar en 
indikation på att nå de 
kunskapskrav i svenska 
och svenska som and-
raspråk som senare 
ska uppnås i årskurs 1 
och 3 ökar  

81,5 Ökar 82 85 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala grundsko-
lor är minst 80% behö-
riga till gymnasiesko-
lans yrkesprogram (ex-
klusive nyanlända) 

11  
av 
14 

10 
av 
14 

Ökar 
12 
av 
14 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala gymnasie-
skolor har minst 80% 
av eleverna på yrkes-
program tagit examen 
inom tre år 

- Ökar Ökar 
4  
av  
4 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala gymnasie-
skolor har minst 75% 
av eleverna på högsko-
leförberedande pro-
gram tagit examen 
inom tre år 

2  
av  
3 

Ökar 
3  
av  
3 

3  
av  
3 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala grundsko-
lor uppger minst 75 % 
av eleverna att de har 
möjlighet till arbetsfo-
kus (studiero) på lekt-
ionerna 

10  
av  
22 

Ökar 
15 
av 
22 

18  
av  
22 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala gymnasie-
skolor uppger minst 65 
% av eleverna att de 
har möjlighet till arbets-
fokus (studiero) på lekt-
ionerna 

0  
av  
4 

Ökar 
3  
av 
 4 

4  
av  
4 

På samtliga Botkyrkas 
grundskolor uppger 
minst 95 % av eleverna 
att lärarna förväntar sig 
att de ska nå kunskaps-
kraven 

14  
av  
22 

Ökar 
20 
av 
22 

22  
av  
22 

På samtliga Botkyrkas 
förskolor uppger minst 
90 % av vårdnadsha-
varna att de upplever 
att deras barn får det 
stöd det behöver 

31  
av  
44 

Ökar 
40 
av 
44 

 
 
44 
av  
44 
 
 

På samtliga Botkyrkas 
grundskolor uppger 
minst 90 % av vård-
nadshavarna att de 
upplever att deras barn 
får det stöd det behöver 

- Ökar 
18 
av 
22 

22 
av 
22 
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Verksamheten vid Bot-
kyrkas kommunala för-
skolor är likvärdig uti-
från SKR:s nationella 
indikatorer 

- - Ökar Ökar 

Andel (%) elever i Bot-
kyrkas kommunala 
grundsärskola som lä-
ser ämnen, uppnår 
kunskapskraven i alla 
ämnen ökar 

- - Öar Ökar 

Andel (%) elever i Bot-
kyrkas kommunala 
gymnasiesärskola (som 
läser ämnen) som får 
fullständiga betyg ökar 

- - Ökar Ökar 

Andel (%) elever i Bot-
kyrkas kommunala 
grundsärskola som lä-
ser ämnen, uppger att 
det är arbetsro i klass-
rummet ska öka 

68 Ökar 80 85 

Andel (%) elever i Bot-
kyrkas kommunala 
gymnasiesärskola som 
uppger att de har möj-
lighet till arbetsro ökar 

62 Ökar 70 75 

 

Utbildningsnämndens mål  

Botkyrka har en skolstruktur som motverkar 

skolsegregationen och mildrar dess effekter 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Samtliga Botkyrkas 
kommunala förskolor 
har minst 30% legiti-
merade förskolelärare 

20 
av 
44 

Ökar 
35 
 av  
44 

44 
av 
44 

Samtliga Botkyrkas 
kommunala grundsko-
lor har minst 75% legi-
timerade lärare som är 
behöriga i minst ett 
ämne 

7  
av 
22 

Ökar 
10  
av  
22 

12 
av 
22 

Samtliga Botkyrkas 
kommunala fritidshem 
har minst 50 % legiti-
merade grundlärare 
mot fritidshem 

- Ökar Ökar 
 

Ökar 
 

Samtliga av Botkyrkas 
kommunala gymnasie-
skolor har minst 85% 
legitimerade lärare 
som är behöriga i 
minst ett ämne 

2 
 av  
4 

Ökar 
3  
av  
4  

4  
av 
 4 

Andel (%) lärare i Bot-
kyrkas kommunala 
grundsärskola som är 
legitimerade och har 
behörighet i minst ett 
ämne ökar 

- Ökar Ökar 50 

Andel (%) lärare i Bot-
kyrkas kommunala 
gymnasiesärskola 
som är legitimerade 
och har behörighet i 
minst ett ämne ökar 

- Ökar 30 50 

 
1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i 

kommunens alla stadsdelar 

 

Utbildningsnämndens mål 

Det finns attraktiva skolor och förskolor i kom-

munens alla stadsdelar 

 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

I Botkyrka kommu-
nala grundskolor 
ökar andel (%) ele-
ver som väljer att 
påbörja sin studie-
gång (förskole-
klass) i sin stads-
del 

89 Ökar 90 95 

Andel (%) inskrivna 
barn i Botkyrkas  
förskolor ska vara 
minst 90% av mål-
gruppen i samtliga 
stadsdelar 

2  
av 
 5 

3 
 av  
5 

Ökar 
5 

 av  
5 

Elevernas genom-
snittliga nöjdhet 
ska öka i Botkyrkas 
kommunala grund-
skolor 

64 Ökar 70 73 

Elevernas genom-
snittliga nöjdhet 
ska öka i Botkyrkas 
kommunala gym-
nasieskolor 

70 Ökar 70 73 

Vårdnadshavarnas 
genomsnittliga 
nöjdhet ska öka 
med Botkyrkas 
kommunala försko-
lor 

70 Ökar Ökar Ökar 

 
1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder 

till fler Botkyrkabor i arbete (KF) 

 

Utbildningsnämndens mål 

Botkyrka ger eleverna stöd för att göra väl ge-

nomtänkta utbildnings- och yrkesval 
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Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Den upplevda kvali-
teten i studie- och yr-
kesvägledningen ökar i 
Botkyrkas kommunala 
skolor: 

    

Grundskolan 61 Ökar 80 85 

Grundsärskola  - Ökar Ökar Ökar 

Gymnasieskolan 44 Ökar 70 75 

Gymnasiesärskolan 68 Ökar 80 90 

Antalet felval i Botkyr-
kas kommunala gym-
nasieskola ska minska  

- - 
Mins-
kar 

Mins-
kar 

 
1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-

veckling (KF) 

 

Utbildningsnämndens mål 

På varje enhet är barn och elever delaktiga och 

har inflytande i utbildningen 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala grundsko-
lor uppger minst 85 % 
av eleverna att de kan 
påverka sådant som är 
viktigt för dem i skolan 

11  
av  
22 

Ökar 
18 
av 
22 

20 
av 
22 

Eleverna i Botkyrkas 
kommunala grundsär-
skolor uppger att de 
kan påverka sådant 
som är viktigt för dem i 
skolan 

72 Ökar 75 80 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala gymnasie-
skolor uppger minst 75 
% av eleverna att de-
ras synpunkter tas till 
vara på ett bra sätt 

0  
av 
 4 

Ökar 
2 
av 
4 

4  
av  
4 

Eleverna i Botkyrkas 
kommunala gymnasie-
särskola uppger att de-
ras synpunkter tas till 
vara på ett bra sätt 

67 Ökar 85 90 

 

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation (KF) 

 

Utbildningsnämndens mål 

Botkyrkaborna har förtroende för utbildningsför-

valtningens verksamheter 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Medborgarnas nöjdhet 
med förvaltningens 
verksamheter ökar 

- - Ökar Ökar 

 

Område 2 
______________________________________ 
Botkyrkaborna är trygga 
 
2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) 

 
Utbildningsnämndens mål 

Barn, elever och medarbetare är trygga i Bot-

kyrkas förskolor och skolor 

 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

På samtliga Botkyrkas 
kommunala skolor upp-
ger minst 90 % av ele-
verna att de känner sig 
trygga 

18  
av  
22 

Ökar 
22 
av 
22 

22 
av 
22 

Elever i Botkyrkas kom-
munala gymnasie-
särskola som känner 
sig trygga i skolan ökar 
(elever som läser äm-
nen) 

81 Ökar 90 95 

Andel (%) elever i Bot-
kyrkas kommunala 
grundsärskola som 
känner sig trygga i sko-
lan ökar 

92 Ökar 95 98 

På samtliga Botkyrkas 
förskolor uppger minst 
95 % av vårdnadsha-
varna att deras barn är 
trygga i förskolan 

27 
av 
44 

Ökar 
40 
av 
44 

44 
av 
44 

Andel (%) medarbetare 
som känner sig trygga i 
jobbet  

- -  Ökar 

 
2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan 

våld och förtryck (KF) 

 

Utbildningsnämndens mål 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Andel medarbetare som 
möter barn och unga 
och är utbildade i vålds-
prevention ökar 

- -   

Andelen förskolor, sko-
lor och fritidshem som 
bedriver ett aktivt syste-
matiskt våldsförebyg-
gande arbete där kun-
skap om hedersrelaterat 
våld och förtryck är in-
kluderat ökar 

- -   
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Område 3 

______________________________________ 

Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 
 
3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid 
(KF) 
 
Utbildningsnämndens mål 
Fritidshemmen i Botkyrka erbjuder en menings-
full fritid och stimulerar eleverna till att lära till-
sammans 
 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Graden av upplevd 
nöjdhet med fritidshem-
men ökar (%) 

80 Ökar 85 90 

 
Utbildningsnämndens mål 
Barn och elever i Botkyrkas kommunala skolor 
har en god hälsa 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Barn och elever i Bot-
kyrkas kommunala för-
skolor och skolor som 
har en god hälsa ökar 
(index 0-4) 

2,3 Ökar Ökar 4 

Andel elever med fetma 
i Botkyrkas kommunala 
skolor minskar 

- -   

 

 

Område 4 
______________________________________ 
Kommunens organisation 
 
4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

 

Utbildningsnämndens mål 

Utbildningsförvaltningen har en resurseffektiv 

organisation 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

En utökad andel av re-
surserna inom egen-re-
gin går till under- 
visning och elevhälsa 
för gymnasieskola 

67 Ökar Ökar 75 

En utökad andel av re-
surserna inom egenre-
gin går till undervisning 
och elevhälsa för 
grundskolan 

73 Ökar Ökar 75 

En utökad andel av re-
surserna inom egenre-
gin går till undervisning 
och omsorg för förskola 

73 Ökar Ökar 75 

Utbildningsnämndens 
nettoutfall är inom be-
slutad budgetram (%) 

99,5 100 100 100 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 

 

Utbildningsnämndens mål 

Botkyrkas skolledare har goda förutsättningar 

att lyckas i sitt uppdrag. 

 
Mått Utfall 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

2023 
Mål 

2026 

Index för hållbart med-
arbetarengagemang 
(HME) för chefer inom 
utbildningsförvaltningen 
ökar 

- Ökar Ökar Ökar 

 

Utbildningsnämndens mål 

Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrens-
kraftiga som arbetsgivare och har en hållbar 
personalförsörjning 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Index för hållbart 
medarbetarengage-
mang (HME) i utbild-
ningsförvaltningen 
ska öka 

79 Ökar 84 85 

Frisknärvaron för 
medarbetare på för-
valtningen ökar (%)  
Kvinnor/män 

92 Ökar 93 94 

Personalomsättning  
(antal nyanställda un-
der året i % av antalet 
anställda) minskar 

9 
Mins-
kar 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

Personalomsättning 
(antal avslutade un-
der året i % av antalet 
anställda) minskar 

6 
Mins-
kar 

Mins-
kar 

Mins-
kar 

Medarbetarundersök-
ning, totalindex ökar 
(sammanvägning av 
undersökningens åtta 
delar) 

- Ökar 72 74 

 
 
4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-
heter till att ge bättre service till medborgarna 
och arbeta mer effektivt (KF) 
 
Utbildningsnämndens mål 
Barn och elever i Botkyrkas förskolor och skolor 
har förmågan att möta det framtida digitala 
samhället 
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Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

På samtliga Botkyrkas 
förskolor och uppger 
minst 75 % av perso-
nalen att digital didak-
tik är en naturlig del i 
undervisningen 

- Ökar 
10 
av 
44 

23  
av 
44 

På samtliga Botkyrkas 
skolor och uppger 
minst 75 % av perso-
nalen att digital didak-
tik är en naturlig del i 
undervisningen 

- Ökar 
15 
av 
22 

18 
av 
22 

 
 
4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-
tral år 2025 (KF) 
 
Utbildningsnämndens mål 
Utbildningsförvaltningen har en klimatneutral 
verksamhet 
 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) ekologiska 
livsmedel i utbild-
ningsförvaltningens 
måltidsverksamhet 
ökar 

42 Ökar 84 45 

Matsvinnet i utbild-
ningsförvaltningens 
måltidsverksamhet 
minskar 

- -   

Samtliga Botkyrkas 
kommunala förskolor 
har uppnått nivån 
God, när det gäller 
Miljö för miljömässig 
hållbarhet 

73 Ökar Ökar 75 

Utbildningsförvalt-
ningens klimatavtryck 
vid köp av livsmedel 
(C02/kg) minskar 

2,3 
Mins-
kar 

2,0 
Mins-
kar 
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Utbildningsnämndens budget 2023 med plan 2024 - 2026 

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -2 759 022 -2 759 022 -2 848 861 -2 910 135 -2 904 559 

            

Volymförändringar   30 304 -12 014 -18 912 -23 923 

            

Löne- och prisuppräkning   -154 108 -104 637 -27 313 -105 553 

            

Särskild lönesatsning            

Särskild lönesatsning 2023 - Barnskötare med 
yrkesutbildning  

-6 000 
   

      

Reglering enligt finansieringsprincipen      

Regleringar budgetproposition   -1 147 -1 600 -6 402  

      

Övriga prioriteringar           

Ökad lokalkostnad efter ombyggnation av Falk-
bergsskolan  

 -3 671    

      

Omfördelning mellan nämnder      

Lokalbehovsplanering   750    

Omfördelning av budget mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och teknik- och fastighetsnämn-
den avseende administration. Justering via in-
ternhyra. 

 -1 570    

Pilotprojekt bakgrundskontroller   637    

Justerad hyra i kommunhuset   307    

Kommungemensamma IT system  16 344     

      

Effektiviseringar      

-generellt  27 590 56 977 58 203 58 091 

-central administration  725       

      

Summa justeringar 0 -89 839 -61 274 5 576 -71 385 

            

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -2 759 022 -2 848 861 -2 910 135 -2 904 559 -2 975 944 

Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023 

Utbildningsnämndens budget uppgår 2023 till 

2 848,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 

89,8 miljoner kronor jämfört med 2022. För-

ändringarna beskrivs nedan. 

 

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell 

minskas utbildningsnämndens budget med 30,3 

miljoner kronor för volymförändringar.  

 

Budgeten räknas upp med 154,1miljoner kronor 

för löne- och prisuppräkning.  

 

För en extra lönesatsning på 600 kronor per 

barnskötare med yrkesutbildning får nämnden 6 

miljoner kronor. 

Reglering enligt finansieringsprincipen 

I budgetpropositionen 2022 och 2023 aviserar 

regeringen flera förändringar inom utbildnings-

området som innebär tillämpning av finansie-

ringsprincipen. Det innebär en nettoökning av 

det generella statsbidraget och utbildnings-

nämnden kompenseras med motsvarande be-

lopp, vilket innebär 1,1 miljoner kronor 2023.  

För detaljer om vad som ingår se under rubriken 

Reglering enligt finansieringsprincipen, detalj 

på sidan 98–100.   
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Övriga prioriteringar 

Budgeten räknas upp med 3,7 miljoner kronor 

för ökade lokalkostnader efter ombyggnation av 

Falkbersskolan. 

Omfördelning mellan nämnder 

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokal-

behovsplanering från teknik- och fastighets-

nämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 

tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket 

motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning 

av budget kommer att göras från samtliga 

nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker in-

ternhyrorna motsvarande. Utbildningsnämn-

dens budget sänks med 750 000 kronor 

 

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mel-

lan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och 

fastighetsnämnden (TFN) avseende administra-

tiva kostnader som är en kvarleva från den tiden 

då nämnderna hade en gemensam administrat-

ion. Då TFN är en resultatenhet och inte har nå-

gon budget kommer budgeten fördelas ut till öv-

riga nämnder och TFN höjer hyrorna med mot-

svarande belopp. Utbildningsnämndens budget 

ökas med 1,6 miljoner kronor. 

 

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns 

rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utfö-

randet av organisationen kommer det att ge-

nomföras ett pilotprojekt för att systematiskt in-

hämta bakgrundskontroller. Det innebär att be-

döma kandidatens lämplighet för den tilltänkta 

tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kom-

munstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräk-

nas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget om-

fördelas från samtliga nämnder till kommunsty-

relsen och fördelningen grundar sig på antalet 

årsarbetare per förvaltning. Utbildningsnämn-

dens budget minskas med 637 000 kronor. 

 

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras ut-

ifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det 

innebär att budget kommer att omfördelas mel-

lan berörda nämnder. Nämndens budget mins-

kar med 307 000 kronor 2023. 

 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och utbildnings-

nämndens budget minskas med 16,3 miljoner 

kronor.  

De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 

Effektivisering  

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 27,6 miljoner kronor samt ytterli-

gare krav på effektiviseringar inom central ad-

ministration med 725 000 kronor. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 utökas ramen med 61,3 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar avsätts 12 miljoner kro-

nor och för löne- och prisuppräkning avsätts 

104,6 miljoner kronor. 

 

I budgetpropositionen 2022 och 2023 aviserar 

regeringen flera förändringar inom utbildnings-

området som innebär tillämpning av finansie-

ringsprincipen. Det innebär en nettoökning av 

det generella statsbidraget och utbildnings-

nämndens ram räknas upp med 1,6 kronor för 

2024, för detaljer om vad som ingår se under ru-

briken Reglering enligt finansieringsprincipen, 

detalj på sidan 98–100. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 57 miljoner kronor 

 

För 2025 minskas ramen med 5,6 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen görs en utökning för volymförändring-

ar med 18,9 miljoner kronor och löne- och 

prisuppräkning med 27,3 miljoner kronor. 

 

I budgetpropositionen 2022 och 2023 aviserar 

regeringen flera förändringar inom utbildnings-

området som innebär tillämpning av   
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finansieringsprincipen. Det innebär en nettoök-

ning av det generella statsbidraget och utbild-

ningsnämndens ram räknas upp med 6,4 kronor 

för 2025, för detaljer om vad som ingår se under 

rubriken Reglering enligt finansieringsprinci-

pen, detalj på sidan 98–100. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 58,2 miljoner kronor.  

 

För 2026 utökas ramen med 71,4 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar utökas ramen med 23,9 

miljoner och för löne- och prisuppräkning med 

105,6 miljoner kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 58,1 miljoner kronor.  

Lokalkostnader 

Ökade lokalkostnader som är en följd av inve-

steringar i verksamhetslokaler 2023 – 2026 

finns upptagna i anslaget för kommunfullmäk-

tiges och kommunstyrelsens förfogande. Nämn-

den får hos kommunstyrelsen i särskilt ärende 

avropa medel när en verksamhetslokal är fär-

digställd och tas i anspråk. 

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls. 

  

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Beskrivning av investeringar 2023 - 2026 

Sammantaget uppgår utbildningsnämndens in-

vesteringsprojekt i investeringsplanen 2023–

2026 till 71,4 miljoner kronor för investeringar 

i inventarier och utrustning.  De specifika inve-

steringsprojekten som finns i planen redovisas 

på sidan 126. 

 

När det gäller fastighetsinvesteringar så redovi-

sas de under teknik- och fastighetsnämnden. 

Under 2023–2026 uppgår dessa till 1 658,2 mil-

joner kronor. I planen ingår om ny- och om-

byggnationer av 5 grundskolor och 7 förskolor 

som pågår eller påbörjas under planperioden. 

Förutom dessa investeringar kommer det under 

planperioden påbörjas investeringsprojekt i 

Tullinge gymnasium till följd av ett utökat 

platsbehov. 

 

En sammanställning på fastighetsinvestering-

arna finns på sidan 122–123.  

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 

 

Reglering enligt finansieringsprincipen, de-

talj 
 

  

(tkr) 2022 2023 2024 2025 

Ingående budget   -2 397 -3 544 -5 144 

Planering gymnasial utbildning 0 -1 553 -20   

Prövning av gymnasial utbildning  -96 96     

Ämnesbetyg, implementering  0 -194 -2   

Tekniksprånget   0 0 98   

Grundläggande behörighet yrkesprogram  0 0 -590 -1 064 

Skolor med konfessionell inriktning  0 -96 -97   

Nationella minoritetsspråk, samordning  288 4 4   

Gemensamt skolval  0 0 786 774 

Deltagande i förskola  0 -388 -398   

Allsidig social sammansättning  -96 -195 -4   

Stärkta skolbibliotek  -192 -2 194   

Extra studietid och utökad lovskola   -1 151 -1 082 -28   

Utökad undervisningstid flyttas fram    2 007 -2 017 -6 112 

Professionsprogrammet  0 194 2   

Nationella prov -575 -7 582   

Validering, nationell struktur -288 -295 -7   

Kvarstår efter förändrat förslag om lovs-
kola  -288 -198 -104   

Nationella minoritetsspråk inom gymna-
sieskolan och gymnasiesärskolan   -10     

Skolkostnadsutredningens förslag ge-
nomförs inte    574     

Summa justering per år -2 397 -1 147 -1 600 -6 402 

          

Summa ramuppräkning -2 397 -3 544 -5 144 -11 546 
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Planering gymnasial utbildning  

Det finns förslag som syftar till en bättre plane-

ring och dimensionering av den gymnasiala ut-

bildningen. Förslagen innebär bland annat att 

utbudet av gymnasial utbildning ska beslutas 

både med hänsyn till elevernas efterfrågan och 

behoven på arbetsmarknaden. Kommunerna fö-

reslås även träffa samverkansavtal avseende 

planering, dimensionering och erbjudande av 

utbildning. För implementering av denna re-

form finns en förstärkning till kommunerna 

med 170 miljoner kronor årligen under perioden 

2023–2026.  

 

Ämnesbetyg, implementering  

Det finns förslag på att ämnesbetyg ska ersätta 

kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasie-

särskolan. För att förbereda övergången till en 

ämnesutformad gymnasieskola och gymnasie-

särskola tillförs kommunerna 25 miljoner kro-

nor per år under 2023 och 2024. 

 

Tekniksprånget  

För att främja intresset för ingenjörsutbild-

ningar genom att unga erbjuds praktik inom tek-

nikföretag föreslås en treårig förlängning av 

Tekniksprånget 2022–2024.  

 

Grundläggande behörighet yrkesprogram  

För att öka intresset för yrkesprogrammen har 

regeringen föreslagit att alla elever som väljer 

ett yrkesprogram ska vara garanterade att kunna 

läsa de kurser som krävs för grundläggande be-

hörighet om de vill. Som en följd av att yrkes-

programmens omfattning ökar aviserar rege-

ringen att 59 miljoner kronor ska tillföras kom-

munerna med början 2024 för att därefter steg-

vis öka. För 2025 ökas anslaget med ytterligare 

117 miljoner kronor. 

 

Skolor med konfessionell inriktning  

För att korrigera ett tidigare beslut föreslår re-

geringen att medel för utökat åtagande för kom-

munerna i egenskap av godkännande- och till-

synsmyndighet avseende fristående skolor och i 

vissa fristående fritidshem med konfessionell 

inriktning öka bidraget med 7 miljoner kronor 

2023 och med 7 miljoner kronor 2024.  

 

Nationella minoritetsspråk, samordning  

Det finns brister i elevers tillgång till undervis-

ning i nationella minoritetsspråk eftersom det är 

brist på lärare. För att höja undervisningens kva-

litet och säkerställa att fler elever får bättre för-

utsättningar till undervisning i nationella 

minoritetsspråk ser regeringen behov av en nat-

ionell samordning av lärarresurserna. Rege-

ringen minskar anslaget för kommunalekono-

misk utjämning med 26,5 miljoner kronor från 

och med 2022 för att avsättas under utgiftsom-

råde 16.  

 

Gemensamt skolval  

Regeringen anser att skolvalet behöver utveck-

las och bli mer rättvist för alla elever och avser 

att föreslå att ett gemensamt skolvalssystem 

med förändrade urvalsgrunder ska införas. Ur-

valssystemet ska omfatta både kommunala och 

fristående skolor. Kommunernas anslag föreslås 

minska med 86 miljoner kronor år 2024 och 

med ytterligare 86 miljoner kronor 2025.  

 

Utredningen om en mer likvärdig skola be-

dömde att kostnaderna för administration kan 

minska i kommunerna om ett gemensamt skol-

valssystem införs.  

 

Allsidig social sammansättning   

För att minska skolsegregationen och öka lik-

värdigheten i skolan avser regeringen att lämna 

förslag som syftar till att åstadkomma en mer 

allsidig social sammansättning av elever på sko-

lor och i undervisningsgrupper. För ändamålet 

föreslås 15 miljoner kronor för 2022 samt avis-

eras 30 miljoner kronor per år för 2023 och 

framåt.  

 

Extra studietid och utökad lovskola   

I syfte att höja kunskapsresultaten och ge elever 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt fö-

reslogs i budgetpropositionen 2022 att elever i 

grundskolan skulle erbjuds minst 2 timmars ex-

tra studietid per vecka utanför ordinarie under-

visningstid för att få hjälp med läxor eller annat 

skolarbete. Den obligatoriska lovskolan före-

slogs utvidgas också så att elever erbjuds lovs-

kola under läsåret, exempelvis på höstlovet eller 

påsklovet. För dessa ändamål föreslogs avsättas 

121 miljoner kronor 2022, 246 miljoner kronor 

2023 samt 242 miljoner kronor årligen från 

2024. 

 

I budgetpropositionen 2023 föreslås reformen 

om utökadundervisningstid flyttas fram ett år 

och att medlen också flyttas fram. Nu avsätts 

225 miljoner kronor 2024 och från och med 

2025 avsätts 900 miljoner kronor. 
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Professionsprogrammet  

I och med riksdagens beslut om budgetproposit-

ionen för 2021 avsattes medel för ett första steg 

i införandet av ett nationellt professionspro-

gram. För att slutföra implementeringen av det 

nationella professionsprogrammet för rektor, lä-

rare och förskollärare föreslås att ytterligare me-

del om 23,5 miljoner kronor tillföras för detta 

ändamål från och med 2023.  

 

Nationella prov  

I budgetpropositionen för 2017 föreslogs att an-

slaget skulle minskas till följd av förslag i be-

tänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – 

ett nytt nationellt system för kunskapsbedöm-

ning (SOU 2016:18) om färre och digitala nat-

ionella prov. Anslaget minskades med 61 miljo-

ner kronor årligen 2018–2021 och föreslogs 

minska med 123 miljoner kronor 2022 och årli-

gen därefter. I BP 2018 bedömde regeringen att 

minskningen av anslaget borde varit lägre och 

anslaget ökades därför med 14 miljoner kronor 

från och med 2018.  

 

Enligt anvisat belopp 2022 enligt BP 2021 fanns 

en minskning av anslaget på 123 miljoner kro-

nor avseende nationella prov. Den aviserade re-

gleringen för nationella prov skedde i två steg, 

anslaget minskades med 61 miljoner kronor 

fr.o.m. 2018 på grund av att vissa prov blev fri-

villiga och med 62 miljoner kronor fr.o.m. 2022 

då proven skulle bli digitala. Införandet av digi-

tala nationella prov har försenats Den totala 

minskningen om 123 miljoner kronor 2022 dras 

tillbaka för att genomföras 2024. Därmed ökar 

anslaget för kommunalekonomisk utjämning 

med 123 miljoner kronor 2022 och samma 

summa finns avsatt för 2023. Inför 2024, då di-

gitaliseringen av de nationella proven förväntas 

vara genomförd, minskas anslaget med 123 mil-

joner kronor.  

 

Validering, nationell struktur  

Förslag finns om att kommunerna ska bli skyl-

diga att erbjuda inledande kartläggning och va-

lidering inom komvux. Det finns 30 miljoner 

kronor avsatta 2022. Från och med 2023 beräk-

nar regeringen att 60 miljoner kronor avsätts för 

satsningen årligen. 
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Socialnämnden 

 

Ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen och insatser för personer med psykisk funkt-

ionsnedsättning. Dessutom ansvarar socialnämnden för de öppna förskolorna. 

 

Ekonomi 

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -689,2 -719,2 -737,4 -741,2 -762,1 

      

Investeringar fram till 2026, netto -4,0 -3,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Varav:      

Investeringsutgifter -4,0 -3,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Väsentliga områden 
 

Mycket svårt rekryteringsläge  

Botkyrka har, liksom övriga kommuner i länet, 

under en längre tid haft betydande svårigheter 

med att rekrytera socialsekreterare. Idag finns 

ett flertal vakanta tjänster inom Socialförvalt-

ningen utredningsenheter. En konsekvens av 

det, tillsammans med att antalet ärenden ökat, 

är att socialsekreterarnas arbetssituation är 

mycket ansträngd. Under hösten kommer en 

omfattande rekryteringskampanj att genomfö-

ras för att tillsätta såväl de tjänster som ingår i 

nämndens ramökning som övriga vakanta 

tjänster inom förvaltningen. 

Arbete mot hedersrelaterat förtryck och 

våld 

Hedersrelaterade brott är ett samhällsproblem 

som många aktörer behöver samverka kring. 

Mellan 2015 och 2020 polisanmäldes i hela ri-

ket 538 fall rörande äktenskapstvång, barnäkt-

enskap (lagen trädde i kraft 1 juli 2020) samt 

vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Under 

samma period polisanmäldes 181 ärenden gäl-

lande könsstympning i riket. Lagstiftningen gäl-

lande hedersrelaterat förtryck och våld har 

skärpts under senare år och från 1 juli 2022 gäl-

ler nya bestämmelser som innebär att det är 

straffbart att begå viss brottsliga gärningar mot 

en person i syfte att bevara eller återupprätta en 

persons eller en släkts heder. 

Botkyrka kraftsamlar för att arbeta förebyg-

gande mot och motverka konsekvenserna av he-

dersrelaterat förtryck och våld. Arbetet bedrivs  

 

 

inom flera förvaltningar och nämndens verk-

samheter är viktiga för att upptäcka och ge stöd 

till utsatta personer. Socialtjänsten arbetar 

också för att åstadkomma förändringar i famil-

jen som ska göra det möjligt att återförena barn 

som placerats i samhällets vård med sina famil-

jer på ett säkert sätt i de fall där det bedöms vara 

möjligt. 

Att motverka kriminalitet och underlätta 

avhopp från en kriminell livsstil 

Botkyrka kommun har stora utmaningar med att 

förebygga och motverka kriminalitet och att ge 

stöd till personer som vill hoppa av en kriminell 

livsstil, och arbetet är prioriterat inom flera för-

valtningar. Kriminalitet orsakar stora skador 

både för de som utsätts och för samhället i stort 

genom ökad otrygghet och stora kostnader för 

bland annat rättsväsendet. Det finns en tydlig 

trend att allt yngre barn och unga rekryteras till 

kriminella gäng. För att minska kriminaliteten 

är det därför särskilt viktigt att arbeta både med 

att förebygga att barn rekryteras till kriminella 

grupperingar samt att motivera ungdomar och 

unga vuxna att lämna en kriminell livsstil. 

Nämnden har ett tätt samarbete med bland andra 

Våldspreventivt center, Polisen och Botkyrka-

byggen för att bekämpa våld och kriminalitet. 

Nämnden arbetar också förebyggande tillsam-

mans med Utbildningsförvaltningen genom de 

våldsförebyggande programmen Tåget och 

Mentors in Violence Prevention (MVP). Nämn-

den avsätter särskilda resurser för arbetet med 

att bekämpa kriminalitet och förstärker arbetet   
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med insatser både till barn och unga i riskzonen 

och till unga och vuxna som vill hoppa av en 

kriminell livsstil. Under perioden kommer 

nämnden att fortsätta förebygga rekrytering till 

kriminalitet, fånga upp och motivera personer 

att hoppa av från en kriminell livsstil samt att 

erbjuda och utveckla insatser till personer som 

behöver stöd. 

Förtroende för socialtjänsten  

Under vintern och våren 2022 har en vilsele-

dande kampanj gällande socialtjänstens arbete 

uppstått. Den har till stor del bedrivits i sociala 

medier men har också lett till demonstrationer 

och andra sammankomster. Kampanjen har 

uppstått efter att konton kopplade till våldsbeja-

kande islamistiska organisation spridit falsk in-

formation om bland annat socialtjänsten. Kam-

panjen gör gällande att muslimska barn och fa-

miljer skulle vara systematiskt utsatta för över-

grepp från socialtjänsten, bland annat genom att 

barn omhändertas på felaktiga grunder i syfte att 

sekularisera dem. 

Kampanjen har lett till ökad misstro mot social-

tjänsten och sannolikt till att färre personer sö-

ker stöd från socialtjänsten. Därmed ökar också 

risken för att barn kommer att fara illa. Nämn-

den samarbetar med organisationer i civilsam-

hället som är förankrade i kommunens mus-

limska befolkning för att informera om hur so-

cialtjänsten arbetar och motverka att desinform-

ationen får fäste hos Botkyrkaborna. 

Lagförslag påverkar nämndens verksamhet 

Det finns flera aktuella utredningar som föreslår 

lagändringar som kan medföra betydande kon-

sekvenser för nämndens verksamhet. De två 

som skulle ha störst påverkan på socialtjänsten, 

om de skulle bli verklighet, är förslagen i utred-

ningarna Hållbar socialtjänst och den så kallade 

Samsjuklighetsutredningen. Den förstnämnda 

föreslår, som namnet antyder, att den nu gäl-

lande Socialtjänstlagen ska ersättas av en ny lag. 

Den sistnämnda behandlar ansvarsfördelningen 

mellan kommun och region gällande personer 

med samsjuklighet (Samsjuklighetsutred-

ningen). Utöver dessa finns flera andra utred-

ningar som skulle kunna påverka nämndens 

verksamhet, om än i mindre utsträckning. Till 

exempel har flera förslag lämnats gällande änd-

ringar i lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga. 

Förslaget om en ny socialtjänstlag, den så kal-

lade Samsjuklighetsutredningen samt utredn-

ingen God och nära vård skulle alla medföra 

stora omställningar för socialtjänsten om försla-

gen träder i kraft. Förslaget till ny socialtjänst-

lag innebär bland annat en förskjutning mot ett 

än mer förebyggande perspektiv och uppsö-

kande insatser och ökade möjligheter att er-

bjuda insatser utan föregående behovsprövning. 

Samsjuklighetsutredningen och utredningen 

God och nära vård betonar behovet av ökad 

samverkan mellan kommun och region kring 

hälso- och sjukvård och Samsjuklighetsutred-

ningen föreslår dessutom att ansvaret för vård 

och behandling för personer med beroendepro-

blematik skulle tas över helt av regionen samt 

Nämnden bevakar kontinuerligt de förslag som 

lämnas gällande socialtjänsten och närliggande 

områden som kan påverka verksamheten och 

analyserar hur förslag som lämnas kan påverka 

verksamheten. 

Kriget i Ukraina 

Kriget i Ukraina har medfört att ukrainare under 

2022 har utgjort den största gruppen asylsö-

kande. Under sommaren har dock antalet ukrai-

nare som söker asyl minskat. EU har aktiverat 

massflyktsdirektivet vilket innebär att 

ukrainska medborgare som bott i Ukraina, per-

soner som har status eller uppehållstillstånd 

som skyddsbehövande i Ukraina samt familjer 

till dessa grupper har rätt till tillfälligt arbets- 

och uppehållstillstånd i EU-länder. Personer 

från Ukraina som har beviljats tillfälligt uppe-

hållstillstånd har tillstånd att vistas i Sverige till 

och med den 4 mars 2023. Det finns drygt 800 

asylsökande från Ukraina i Botkyrka kommun 

(maj 2022). Dessa bor i boenden som de har 

ordnat på egen hand. 

Personer som fått uppehållstillstånd genom 

massflyktsdirektivet omfattas av reglerna för 

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

(LMA) och får ekonomiskt stöd från Migrat-

ionsverket. Migrationsverket ansvarar också för 

boende. Men om en person inte har registrerat 

sig hos Migrationsverket eller i fall där Migrat-

ionsverket inte kan erbjuda ett boende ansvarar 

kommunen för stöd till den enskilde i enlighet 

med vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen. 

  



 

 

103 

 

Mål och mått 2023 
 

Område 1 
______________________________________ 

Botkyrkaborna har egenmakt 
 

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder 

till fler Botkyrkabor i arbete (KF) 

 

Socialnämndens mål 

Nämnden har ett väl utvecklat samarbete med 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

den 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel hushåll med eko-
nomiskt bistånd som av-
slutas till arbete eller 
studier ökar 

25 33 35 39 

Andel personer med 
ekonomiskt bistånd som 
påbörjat insats på Jobb-
center ökar 

13 Ökar 15 18 

Socialnämnden samar-
betar med arbetsmark-
nads- och vuxenutbild-
ningsnämnden kring 
personer 20 år och äldre 
som har insatser från 
ekonomiskt bistånd 

- JA JA JA 

Socialnämnden samar-
betar med arbetsmark-
nads- och vuxenutbild-
ningsnämnden kring 
unga och unga vuxna 
inom ramen för KAA 

- JA JA JA 

 

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas ut-

veckling (KF) 

 

Socialnämndens mål 

Botkyrkabor som är aktuella inom nämndens 

verksamheter känner sig delaktiga i genomfö-

randet av sin utredning/utformning av sin in-

sats 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) Botkyrkabor 
som har insatser från 
nämnden och besvarar 
brukarundersökningen, 
som upplever att de har 
delaktighet i stödet de 
får ökar 

89 90 91 93 

Andelen insatser inom 
öppenvården, Trampoli-
nen eller Stödcentrum, 
för unga brottsutsatta 

- - 25 90 

som följs upp med hjälp 
av ORS/SRS ökar 

 

Socialnämndens mål 

Nämnden har en god samverkan med civil-

samhället/föreningslivet 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal dialogmöten med 
föreningar och frivilligor-
ganisationer ökar 

- 4 4 4 

Antal samverkansavtal/ 
överenskommelser som 
nämnden har med civil-
samhället ökar 

2 2 2 2 

 
1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommu-

nen som organisation (KF) 

 

Socialnämndens mål 

Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de 

kan få från nämnden 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antalet besök i 
öppna förskolan 
ökar 

- 
12 

000 
12 000 12 500 

Antal deltagare i för-
äldrastödet ökar 

- 250 250 260 

 
Socialnämndens mål 

Nämnden bedriver en verksamhet som präglas 

av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) genomförda 
Lex Sarahåtgärder som 
genomförs inom beslu-
tad tid ökar 

- 100 100 100 

Andel (%) barn- och 
ungdomsutredningar för 
barn som slutförs inom 
lagstadgad utredningstid 
ökar 

83 100 100 100 

Andel klienter som har 
insats inom intern utfö-
rarverksamhet som har 
en genomförandeplan 
ökar 

- 100 100 100 

Överväganden av vård 
av barn görs inom 
lagstadgad tid ökar 

99 100 100 100 
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Väntetiden (bedöm-
ningstid) för budget och 
skuldrådgivning minskar 
(antal veckor) 

31 4 4 4 

Andel synpunkter som 
besvaras av förvaltning-
ens verksamheter inom 
10 dagar ökar 

77 100 100 100 

 

Område 2 

______________________________________ 
Botkyrkaborna är trygga 
2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) 

 

Socialnämndens mål 

Barn i utsatta livssituationer får det skydd och 

stöd de behöver 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) beslut som di-
rekt eller indirekt berör 
barn som innehåller en 
barnkonsekvensanalys 
ökar 

87 100 100 100 

Andel (%) placerade 
barn som slutar nionde 
klass med gymnasiebe-
hörighet ökar 

75 100 100 100 

 

2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan 

våld och förtryck (KF) 

Socialnämndens mål 

Nämnden arbetar förebyggande för att för-

hindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt 

motverkar och lindrar konsekvenserna av för-

tryck och våld 

 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal yrkesverk-
samma som vänder 
sig till ORIGO ökar  

9 Ökar 15 20 

Andel medarbetare 
som möter barn och 
unga och är utbil-
dade i våldsprevent-
ion ökar 

- -   

 
Socialnämndens mål 

Nämnden arbetar förebyggande för att för-

hindra mäns våld mot kvinnor, samt motverka 

och lindra konsekvenserna av våldet 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antalet våldsutövare 
som får insats från 
nämnden ökar 

3 15 16 26 

Andel av nämndens 
verksamheter som rutin-
mässigt ställer frågor till 
klienter om våldsutsatt-
het, tillexempel genom 
FREDA kortfrågor 

- - 100 100 

 

Socialnämndens mål 

Nämnden förebygger och avhjälper hemlöshet 

för personer som av sociala skäl behöver stöd 

för att kunna få behålla en bostad  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal klienter som tagit 
del av insatsen boskola 
ökar 

- 60 65 85 

 

Socialnämndens mål 

Nämnden ger stöd som gör det möjligt för en-

skilda att lämna en kriminell livsstil 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal personer som del-
tar i insatsen SIG (social 
insatsgrupp) ökar 

- 30 31 36 

Antal personer som ge-
nomgår Programmet 
Entré ökar 

- 15 16 25 

 

Område 3 

______________________________________ 
Botkyrkaborna har ökad livskvalitet 

 

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid 

(KF) 

Socialnämndens mål 

Barn och unga som har insatser från nämnden 

deltar i föreningslivet och har en möjlighet till 

en aktiv fritid 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal hushåll som bevil-
jas fritidspeng ökar 

33 75 80 95 

 

 

  



 

 

105 

 

Område 4 
______________________________________ 
Kommunens organisation 

 

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv 

(KF) 

Socialnämndens mål 

Nämnden har en god ekonomisk hushållning 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Nämndens nettoutfall är 
inom beslutad budget-
ram (%) 

100 100 100 100 

 

Socialnämndens mål 

Nämndens verksamheter arbetar resurseffek-

tivt 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Beläggningsgraden i 
nämndens bostäder 
med särskild service 
ökar 

- 100 100 100 

Beläggningsgraden i 
nämndens träningslä-
genheter, kommunkon-
trakt och interna tillfäl-
liga boende ökar 

- 97 97 97 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 

Socialnämndens mål 

Nämnden har en sund personalomsättning 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Personalomsättning - 
antal nyanställda till So-
cialförvaltningen  
under året i % av anta-
let anställda minskar 

11,8 7 11 10 

Personalomsättning, 
antal avslutade från So-
cialförvaltningen  
under året i % av anta-
let anställda minskar 

16,6 8 11 10 

 

Socialnämndens mål 

Nämndens chefer har ett nära ledarskap 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Totalindex för medarbe-
tarenkäten ökar 

72 71 72 76 

 

Socialnämndens mål 

Nämndens medarbetare har ett hållbart medar-

betarengagemang 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Frisknärvaron för för-
valtningens medarbe-
tare ökar 

- 94 94 95 

Förvaltningens genom-
snittliga nivå på hållbart 
medarbetarengage-
mang ökar 

76 73 76 78 

 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-

heter till att ge bättre service till medborgarna 

och arbeta mer effektivt (KF) 

Socialnämndens mål 

Nämnden har god digital service 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) e-ansök-
ningar Ekonomiskt bi-
stånd ökar  

51 60 63 70 

Andel anmälningar av-
seende oro som sker 
digitalt ökar 

- - 55 70 

 

 
4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-

tral år 2025(KF) 

Socialnämndens mål 

Nämndens verksamheter är klimatneutrala 

2025 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Förvaltningen genomför 
digitala möten när det 
är möjligt 

JA JA JA JA 
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Socialnämndens budget 2023 med plan 2024 - 2026 
(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 
            

Ingående budget  -689 223 -689 223 -719 209 -737 432 -741 174 

            

Volymförändringar   250 -3 592 -5 763 -7 303 

          

Löne- och prisuppräkning   -36 315 -24 286 -9 541 -25 253 

            

Reglering enligt finansieringsprincipen      

Tillfälliga medel till kommunerna för effekter av 
2021 års vårdnadsreform tas bort 2023 

 97    

Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna  -1 338 -1 544   

      

Övriga prioriteringar      

Reducerad ram till följd av att gruppen ensam-
kommande barn och unga minskar  

 3 000    

Förstärkning med 15 nya socialsekreterare  -11 000    

      

Omfördelning mellan nämnder      

Personligt ombud  500    

Fyra tjänster för Våldspreventivt arbete  3 568    

Samordningsförbund Huddinge, Botkyrka och 
Salem - rehabiliteringsinsatser 

 1 716 
 

  

Lokalbehovsplanering   160    

Omfördelning av budget mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och teknik- och fastighetsnämn-
den avseende administration. Justering via in-
ternhyra. 

 -81    

Pilotprojekt bakgrundskontroller   103    

Justerad hyra i kommunhuset   129    

Kommungemensamma IT system  3 567    

      

Effektiviseringar      

-generellt, (exklusive försörjningsstödsverksamhet)  5 299 11 198 11 563 11 637 

-central administration   359    

            

Summa justeringar 0 -29 986 -18 224 -3 741 -20 919 

       

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -689 223 -719 209 -737 432 -741 174 -762 092 

Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023 

Socialnämndens budget för 2023 uppgår till 

719,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 30 

miljoner kronor jämfört med 2022. Förändring-

arna beskrivs nedan. 

 

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell 

får socialnämnden en minskning av budgetra-

men med 250 000 kronor 2023.  

 

 

Budgeten räknas upp med 36,3 miljoner kronor 

för löne- och prisuppräkningar.  

Reglering enligt finansieringsprincipen 

De tillfälliga medlen som kommunen fick 2022 

för effekter av 2021 års vårdnadsreform, återtas, 

vilket innebär att nämndens ram reduceras med 

97 000 kronor. 

 

Regeringen föreslår att de statliga medlen för 

skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna 

överförs till anslaget för kommunalekonomiska 

utjämningen. Botkyrka får 1,3 miljoner kronor   
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2023 och ytterligare 1,5 miljoner kronor 2024. 

Socialnämndens budget utökas 2023 med 1,3 

miljoner kronor 2023.  

 

Övriga prioriteringar  

Den sista delen av kompensationen för effek-

terna av de ändrade ersättningsreglerna från 

2017 för gruppen ensamkommande barn och 

unga återtas. Nämndens ram reduceras därmed 

med 3,0 miljoner kronor.  

 

Socialnämndens budget utökas med 11 miljoner 

kronor för en förstärkning av 15 nya socialsek-

reterare. 

Omfördelning mellan nämnder 

Ansvar och budget på 500 000 kronor för per-

sonligt ombud överförs till kommunstyrelsen. 

 

Fyra tjänster som arbetar med våldspreventivt 

arbete flyttas från socialnämnden till kommun-

styrelsen. Budget på 3,6 miljoner kronor omför-

delas. 

 

Ansvar i och budget för samordningsförbundet 

Huddinge, Botkyrka och Salem i enlighet med 

lag om finansiell samordning av rehabilite-

ringsinsatser överförs till Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden. Socialnämndens 

budget minskas med 1,7 miljoner kronor.  

  

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokal-

behovsplanering från teknik- och fastighets-

nämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 

tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket 

motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning 

av budget kommer att göras från samtliga 

nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker in-

ternhyrorna motsvarande. Socialnämnders bud-

get minskas med 160 000 kronor 

 

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mel-

lan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och 

fastighetsnämnden (TFN) avseende administra-

tiva kostnader som är en kvarleva från den tiden 

då nämnderna hade en gemensam administrat-

ion. Då TFN är en resultatenhet och inte har nå-

gon budget kommer budgeten fördelas ut till öv-

riga nämnder och TFN höjer hyrorna med mot-

svarande belopp. Socialnämndens budget ökas 

med 81 miljoner kronor. 

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns 

rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utfö-

randet av organisationen kommer det att ge-

nomföras ett pilotprojekt för att systematiskt 

inhämta bakgrundskontroller. Det innebär att 

bedöma kandidatens lämplighet för den till-

tänkta tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom 

kommunstyrelsen/ trygghet och säkerhet och 

beräknas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Bud-

get omfördelas från samtliga nämnder till kom-

munstyrelsen och fördelningen grundar sig på 

antalet årsarbetare per förvaltning. Socialnämn-

dens budget minskas med 103 000 kronor. 

 

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras ut-

ifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det 

innebär att budget kommer att omfördelas mel-

lan berörda nämnder. Nämndens budget mins-

kar med 129 000 kronor 2023. 

 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och socialnämndens 

budget minskas med 3,6 miljoner kronor.  

De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 

Effektivisering  

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 5,3 miljoner kronor samt ytterli-

gare krav på effektiviseringar inom central ad-

ministration med 359 000 kronor. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 utökas ramen med 18,2 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar avsätts 3,6 miljoner kro-

nor och för löne- och prisuppräkning avsätts 

24,3 miljoner kronor. 
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För skyddat boende för våldsutsatta barn och 

vuxna utökas socialnämndens budget med ytter-

ligare 1,5 miljoner kronor 2024.   

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 11,2 miljoner kronor. Vid fram-

räkning av krav på effektiviseringar exkluderas 

försörjningsstödsverksamheten.  

 

För 2025 utökas ramen med 3,7 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen görs en utökning för volymförändringar 

med 5,8 miljoner kronor och löne- och prisupp-

räkning med 9,5 miljoner kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 11,6 miljoner kronor. Vid fram-

räkning av krav på effektiviseringar exkluderas 

försörjningsstödsverksamheten. 

  

För 2026 utökas ramen med 20,9 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar utökas ramen med 7,3 

miljoner och för löne- och prisuppräkning med 

25,3 miljoner kronor. 

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 11,6 miljoner kronor. Vid fram-

räkning av krav på effektiviseringar exkluderas 

försörjningsstödsverksamheten.  

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls.  

 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Beskrivning av investeringar 2023 - 2026 

Socialnämndens investeringsprojekt i investe-

ringsplanen 2023–2026 uppgår till 9,0 miljoner 

kronor och avser investeringar i inventarier och 

utrustning.  De specifika investeringsprojekten 

i planen redovisas på sidan 127.  

Inga fastighetsinvesteringar finns upptagna un-

der planperioden för socialnämndens räkning.  

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 

Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 

11–13. 

 

  



 

 

109 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Ansvarsområde 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, omsorg om äldre per-

soner och insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning med undantag för daglig verksamhet.  

 

Myndighetsverksamheten fattar biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

 

Ekonomi 

Miljoner kronor 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -1 285,3 -1 361,6 -1 415,9 -1 432,8 -1 485,6 

      

Investeringar fram till 2026, netto -7,3 -12,4 -4,7 -3,2 -3,5 

Varav:      

Investeringsutgifter -7,3 -12,4 -4,7 -3,2 -3,5 

Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Väsentliga områden 

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga 

områden är nöjda medborgare, kompetenta 

medarbetare, effektiva processer och balanse-

rad ekonomi. Dessa fyra är förutsättningar för 

att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resul-

tat, möta framtida utmaningar och uppnå den 

goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. 

Vart och ett av de väsentliga områdena har i sin 

tur konkretiserats för att tydliggöra var fokus 

ska ligga under planperioden.  

Nöjda medborgare 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska 

skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare 

och medborgare med funktionsnedsättning som 

har behov av stöd och omsorg. Genom att ha 

medborgarens fokus, det vill säga utgå från 

medborgarens individuella behov och i dialog 

tillgodose medborgarens behov i enlighet med 

kommunens uppdrag, skapar vi värde för kom-

munens medborgare. Att medborgarna, de vi är 

till för, är nöjda med verksamheten är ett av 

nämndens viktigaste mål. 

 

Kompetenta medarbetare 

Vi vill skapa förutsättningar för medarbetarskap 

som innebär ett gemensamt ansvar att leda mot 

våra mål. Varje medarbetare ska ha kompetens 

och engagemang att leda sitt arbete framåt samt  

 

 

ges förutsättningar och mandat att göra det. 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att 

skapa nöjda medborgare och en verksamhet av 

god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgare 

och medarbetare som kvalitet och värde skapas. 

Effektiva processer 

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge med-

borgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha 

effektiva processer. Processer som utgår från 

medborgarens behov, säkerställer kommunens 

uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar 

ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så 

resurseffektivt sätt som möjligt. Processoriente-

ring innebär att kartlägga och förbättra proces-

ser, men handlar minst lika mycket om kultur 

och värderingar. Den processorientering som 

pågår i kommunen är ett viktigt verktyg för att 

kunna erbjuda medborgarna effektiva proces-

ser.  

 

Balanserad ekonomi 

En budget i balans är utgångspunkten för vård- 

och omsorgsnämndens verksamhet. De demo-

grafiska förändringarna med fler äldre och per-

soner med funktionsnedsättning som lever 

längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss 

till. Behoven ökar och resurserna kommer inte 

att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget   
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inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav 

på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla 

kvaliteten utifrån medborgarens fokus. 

 

Mål och mått 2023 

 

Område 2 

______________________________________ 

Botkyrkaborna är trygga 
 

2:1 Botkyrkaborna har god omsorg (KF) 

Vård- och omsorgsnämndens mål 

Botkyrkabor med stöd av nämnden upplever 

att de har en god omsorg 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) personer 
inom boendestöd som 
är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar 

85 Ökar 86 90 

Andel (%) personer 
inom gruppboende som 
är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar 

72 Ökar 74 80 

Andel (%) personer 
inom hemtjänsten som 
är nöjda med stödet i sin 
helhet ökar 

- Ökar 80 82 

Andel (%) personer 
inom personlig assistans 
som är nöjda med stö-
det i sin helhet bibehålls 

100 100 100 100 

Andel (%) personer 
inom serviceboende 
som är nöjda med stö-
det i sin helhet ökar 

85 Ökar 86 90 

Andel (%) personer 
inom vård- och om-
sorgsboende som är 
nöjda med stödet i sin 
helhet ökar 

- Ökar 82 84 

Andel (%) personer un-
der 65 år inom Myndig-
het som är nöjda med 
stödet i sin helhet ökar 

71 Ökar 73 76 

Andel (%) personer 
inom dagverksamhet 
som är nöjda med stö-
det i sin helhet ökar 

98 98 98 98 

Andel (%) personer över 
65 år inom Myndighet 
som är nöjda med stö-
det i sin helhet ökar 

68 Ökar 70 76 

Andel synpunkter som 
besvaras inom 10 dagar 
ökar 

81 - 85 95 

 

Vård- och omsorgsnämndens mål 

Nämnden ger en verksamhet som är rättssäker 

och har god kvalitet 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andel (%) överklagan-
den som går emot fat-
tade beslut minskar 

19 
Mins-
kar 

Mins 
-kar 

15 

Personalkontinuiteten i 
hemtjänsten ökar 

16 Ökar 15 13 

 

Område 4 

______________________________________ 

Kommunens organisation 

4:1 Kommunens organisation är resursef-

fektiv (KF) 

Vård- och omsorgsnämndens mål 

Nämndens verksamheter är resurseffektiva 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Vård- och omsorgs-
nämndens nettoutfall är 
inom beslutad bud-
getram (%) 

97 100 100 100 

 

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) 

Vård- och omsorgsnämndens mål 

Nämndens anställda har rätt kompetens och 

trivs på arbetet 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Andelen arbetad tid som 
utförs av tillsvidarean-
ställda (procent) 

- - Ökar 85 

Andel (%) medarbetare 
som förbättrat sig i 
svenska språket efter 
genomförd SFI-utbild-
ning ökar 

83 Ökar Ökar 94 

Frisknärvaron för medar-
betare inom vård- och 
omsorgsförvaltningen i 
Botkyrka ökar 

93,1 Ökar Ökar 94 
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Personalomsättning (an-
tal avslutade på egen 
begäran under året i 
procent av antalet an-
ställda) ökar 

7,1 Ökar Ökar 9 

Personalomsättning (an-
talet nyanställda under 
året i procent av antalet 
anställda) ökar 

4,2 Ökar Ökar 10 

Vård- och omsorgs-
nämndens genomsnitt-
liga nivå på ett hållbart 
medarbetar-engage-
mang ökar 

79 Ökar 83 84 

Medarbetarundersök-
ning, totalindex ökar 
(sammanvägning av 
undersökningens åtta 
delar) 

75 75,5 Ökar 78 

 

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjlig-
heter till att ge bättre service till medborgarna 
och arbeta mer effektivt (KF) 

Vård- och omsorgsnämndens mål 
Nämnden nyttjar digitaliseringens möjligheter 
och använder digital teknik och digitala tjänster 
i syfte att förbättra omsorgen för Botkyrkabor i 
behov av stöd 

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Antal som har ansökt 
genom den digitala 
medborgartjänsten 

- - Ökar Ökar 

 

 
4:4 Kommunen som organisation är klimatneu-
tral år 2025 (KF) 

Vård- och omsorgsnämndens mål 
Nämnden bidrar till att   Botkyrka som organi-
sation är klimatneutral 2025  

Mått Utfall 
2021 

Mål 
2022 

Mål 
2023 

Mål 
2026 

Klimatavtryck vid inköp 
av livsmedel (CO2/kg) 

- -   
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Vård- och omsorgsnämndens budget 2023 med plan 2024 - 2026 

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            
Ingående budget  -1 285 274 -1 285 274 -1 361 623 -1 415 915 -1 432 843 

            

Volymförändringar   -45 200 -32 792 -34 451 -29 700 

            

Löne- och prisuppräkning   -73 021 -50 383 -12 537 -51 675 

      

Reglering enligt finansieringsprincipen      

Fast omsorgskontrakt  -3 164 -79   

Stärkt rätt till assistans   1 720 1 730 1 742  

      

Övriga prioriteringar      

Kapitalkostnader - anslutning för reservkraftverk  -285    

Tjänst som hörsel- och syninstruktör  -800    

      

Omfördelning mellan nämnder      

Lokalhyra Albys hjärta  -163    

Statsbidrag ”Säkerställa god vård och omsorg 
av äldre personer” blir ett riktat bidrag 

 24 500    

Lokalbehovsplanering   209    

Omfördelning av budget mellan samhällsbygg-
nadsnämnden och teknik- och fastighetsnämn-
den avseende administration. Justering via in-
ternhyra. 

 -392    

Pilotprojekt bakgrundskontroller   307    

Justerad hyra i kommunhuset   119    

Kommungemensamma IT system  6 452    

      

Effektiviseringar      

-generellt  12 853 27 232 28 318 28 657 

-central administration  516    

            

Summa justeringar 0 -76 349 -54 292 -16 928 -52 718 

            

Budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 -1 285 274 -1 361 623 -1 415 915 -1 432 843 -1 485 561 

 

Beskrivning av förändringar i nämndens 

budgetram 2023 

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023 

uppgår till 1 361,6 miljoner kronor. Det är en 

ökning med 76,3 miljoner kronor jämfört med 

2022. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell 

får vård- och omsorgsnämnden 45,2 miljoner 

kronor i tillskott för volymförändringar.  

 

Budgeten räknas upp med 73 miljoner kronor 

för löne- och prisuppräkningar.  

Reglering enligt finansieringsprincipen 

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen 

att en fast omsorgskontakt införs i landets samt-

liga kommuner från och med den 1 juli 2022. 

Genom att införa krav på en fast omsorgskon-

takt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att ar-

beta på ett mer enhetligt sätt med kontakt-

mannaskap. Kommunen kompenseras med 3,2 

miljoner kronor för 2022 och med ytterligare 

3,2 miljoner 2023. 

 

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsäg-

barheten inom personlig assistans och   
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assistansersättning aviserar regeringen i budget-

propositionen 2022 ett minskat åtagande för 

kommunerna och ett ökat åtagande för region-

erna. Förändringen innebär att det generella 

statsbidraget sänkt med 1,7 miljoner kronor för 

2023 och därmed sänks vård- och omsorgs-

nämndens ram med motsvarande belopp.  

 

Övriga prioriteringar 

Kommunen kommer hyra mobila reservkraft-

verk till sex vård- och omsorgsboenden. För att 

kunna ansluta reservkraftverket till byggnaden 

krävs mindre investeringar. Vård- och omsorgs-

nämndens budget utökas med 285 000 kronor 

för kapitalkostnader som en följd av investe-

ringarna.  

 

Budgeten räknas upp med 800 000 kronor för en 

tjänst som hörsel- och syninstruktör för att 

skapa trygghet i hemmet för syn och hörselska-

dade.  

Omfördelning mellan nämnder 

Kultur- och fritidsnämnden och vård- och om-

sorgsnämnden kommer från och med 2023 dela 

på lokalkostnaden för Albys Hjärta. Från Kul-

tur- och fritidsnämnden omfördelas 163 000 

kronor. 

 

Från och med 2022 definieras statsbidraget ”Sä-

kerställa god vård och omsorg av äldre perso-

ner” som ett riktat statsbidrag. Om bidraget inte 

används enligt gällande regelverk blir kommu-

nen återbetalningsskyldig. Idag ligger bidraget 

budgeterat som ett generellt bidrag och nämn-

dens budget har räknats upp motsvarande. 

I budget 2023 sänks det generella bidraget med 

24,5 miljoner kronor och nämndens ram sänks 

med motsvarande belopp. Vård- och omsorgs-

nämnden söker bidraget i särskild ordning från 

Socialstyrelsen. 

 

Från och med 2023 överförs ansvaret för lokal-

behovsplanering från teknik- och fastighets-

nämnden (TFN) till kommunstyrelsen. 1,5 

tjänst flyttas över till kommunstyrelsen vilket 

motsvarar 1,5 miljoner kronor. Omfördelning 

av budget kommer att göras från samtliga 

nämnder till kommunstyrelsen. TFN sänker in-

ternhyrorna motsvarande. Vård- och omsorgs-

nämndens budget minskas med 209 000 kronor 

 

Budget på 2,7 miljoner kronor omfördelas mel-

lan samhällsbyggnadsnämnden och teknik- och 

fastighetsnämnden (TFN) avseende 

administrativa kostnader som är en kvarleva 

från den tiden då nämnderna hade en gemensam 

administration. Då TFN är en resultatenhet och 

inte har någon budget kommer budgeten förde-

las ut till övriga nämnder och TFN höjer hy-

rorna med motsvarande belopp. Vård- och om-

sorgsnämndens budget ökas med 392 miljoner 

kronor. 

 

Som ett led i att förstärka Botkyrka kommuns 

rekryteringsprocess och att kvalitetssäkra utfö-

randet av organisationen kommer det att ge-

nomföras ett pilotprojekt för att systematiskt in-

hämta bakgrundskontroller. Det innebär att be-

döma kandidatens lämplighet för den tilltänkta 

tjänsten. Pilotverksamheten inrättas inom kom-

munstyrelsen/ trygghet och säkerhet och beräk-

nas kosta drygt 1,2 miljoner kronor. Budget om-

fördelas från samtliga nämnder till kommunsty-

relsen och fördelningen grundar sig på antalet 

årsarbetare per förvaltning. Vård- och omsorgs-

nämndens budget minskas med 307 000 kronor. 

 

Hyrorna i kommunhuset kommer att ändras ut-

ifrån de ytor respektive förvaltning nyttjar. Det 

innebär att budget kommer att omfördelas mel-

lan berörda nämnder. Nämndens budget mins-

kar med 119 000 kronor 2023. 

 

För ett antal år sedan beslutades att budget för 

kommungemensamma IT system skulle förde-

las ut till samtliga nämnder och sedan skulle 

kommunstyrelsen interndebitera. Syftet var att 

få en bättre styrning på systemens utveckling 

och nyttjande samt bli effektivare. Då syftet inte 

har uppnåtts och vi har skapat en onödig admi-

nistration kommer budgeten att läggas tillbaka 

till kommunstyrelsen från och med 2023. Från 

övriga nämnder omfördelas budget på samman-

taget 32,2 miljoner kronor och vård- och om-

sorgsnämndens budget minskas med 6,5 miljo-

ner kronor.  

De system som avses är; 

• Affärssystem 

• System för budget och prognos 

• Beslutsstödsystem 

• Lönesystem Botlön 

• Inköpssystem Proceedo 

• Upphandlingssystem Kommers  

• Ärendesystem Public 360 

• Processkartläggningssystem 2c8 

• Hemsida -Botkyrka.se 

• Intranät -Botwebb 
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Effektivisering  

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 12,9 miljoner kronor samt ytterli-

gare krav på effektiviseringar inom central ad-

ministration med 516 000 kronor. 

Förändringar i driftbudgetram 2024 - 2026 

För 2024 utökas ramen med 54,3 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

För volymförändringar avsätts 32,8 miljoner 

kronor och för löne- och prisökningar avsätts 

50,4 miljoner kronor. 

 

I budgetpropositionen 2022 aviserar regeringen 

att en fast omsorgskontakt införs i landets samt-

liga kommuner från och med den 1 juli 2022. 

Genom att införa krav på en fast omsorgskon-

takt i hemtjänsten blir utförare skyldiga att ar-

beta på ett mer enhetligt sätt med kontakt-

mannaskap. Kommunen kompenseras med yt-

terligare 79 000 kronor för 2024. 

 

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsäg-

barheten inom personlig assistans och assistan-

sersättning aviserar regeringen i budgetpropo-

sitionen 2022 ett minskat åtagande för kommu-

nerna och ett ökat åtagande för regionerna. För-

ändringen innebär att det generella statsbidraget 

sänkt med 1,7 miljoner kronor för 2024 och där-

med sänkt vård- och omsorgsnämndens ram 

med motsvarande belopp.  

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 27,2 miljoner kronor.  

 

För 2025 utökas ramen med 16,9 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 

 

I ramen görs en utökning för volymförändringar 

med 34,5 miljoner kronor och löne- och pris-

uppräkning med 12,5 miljoner kronor. 

 

Som ett led i att öka kontinuiteten och förutsäg-

barheten inom personlig assistans och assistan-

sersättning aviserar regeringen i budgetpropo-

sitionen 2022 ett minskat åtagande för kommu-

nerna och ett ökat åtagande för regionerna. För-

ändringen innebär att det generella statsbidraget 

sänkt med 1,7 miljoner kronor för 2025 och där-

med sänkt vård- och omsorgsnämndens ram 

med motsvarande belopp.  

 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 28,3 miljoner kronor.  

För 2026 utökas ramen med 52,7 miljoner kro-

nor. Förändringarna beskrivs nedan. 
 

För volymförändringar utökas ramen med 29,7 

miljoner kronor och för löne- och prisuppräk-

ning med 51,7 miljoner kronor. 
 

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 28,6 miljoner kronor.  

Krav på effektiviseringsåtgärder 

I nämndernas budgetramar ingår krav på effek-

tiviseringsåtgärder motsvarande 1 procent av 

budgetramen 2023 och med 2 procent årligen 

2024–2026. Dessutom finns krav på effektivise-

ringsåtgärder inom central administration 2023. 

Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka 

åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram 

hålls.  
 

Se sidan 132 ”Kommunfullmäktiges förutsätt-

ningar för nämndernas effektiviseringsupp-

drag”. 

Ansöka om bidrag 

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt an-

svarsområde ha bevakning på vilka statliga bi-

drag och övriga bidrag som finns att söka, att 

utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter 

avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra an-

sökan.  

Beskrivning av investeringar 2023 - 2026 

Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämn-

dens investeringsprojekt i investeringsplanen 

2023–2026 till 23,8 miljoner kronor för inven-

tarier och utrustning.  De specifika investerings-

projekten som finns i planen redovisas på sidan 

128. 
 

Fastighetsinvesteringar budgeteras under tek-

nik- och fastighetsnämnden och uppgår till 

261,3 miljoner kronor under 2023–2026. Under 

planperioden planeras 4 gruppbostäder att 

byggas men alla kommer inte vara klara vid pe-

riodens utgång. Övriga planerade gruppbostä-

der ligger efter planperioden. Den största fastig-

hetsinvesteringen är ett nytt vård- och omsorgs-

boende i Vårsta. En sammanställning på dessa 

projekt finns på sidan 122–123. 

Uppdrag  

Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37. 
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Ekonomiska styrprinciper  

Ekonomiska styrprinciper redovisas på si-

dan 11–13. 
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Kommunens revisorer 

 

Ansvarsområde 
 

Kommunfullmäktige har valt tio förtroendevalda revisorer, som anlitar sakkunnigt biträde, för fullgö-

rande av den yrkesmässiga revisionen.  

 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god 

revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De ska pröva om 

verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (för-

valtningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 

som görs inom nämnderna är tillräcklig (redovisningsrevision).  

 

Via valda lekmannarevisorer (personunion) granskas verksamheten i hel- och delägda kommunala bo-

lag. 

 

Utifrån revisionens perspektiv kan bland annat följande långsiktiga trender skönjas som har bäring på 

revisionsuppgiften: 

• Ökade krav på transparens och insyn från invånare och brukare. 

• Högre krav på en kvalitativ verksamhet och god tillgänglighet. 

• Ökat fokus på god ekonomisk hushållning i kommuner och regioner inkl. en verksamhet som uti-

från miljö, klimat och socialt perspektiv är långsiktigt hållbar. 

• Befolkningstillväxt och demografiska förändringar innebärande ökade krav på kommunal verk-

samhet. 

• Nya möjligheter till verksamhetsutveckling kopplat till den teknologiska utvecklingen. 

• Ökad sårbarhet och känslighet för intern och extern åtkomst av känslig information. 

• Stärkta krav på en oberoende kommunal revision via ändringar i kommunallagen. En mer strikt 

ansvarsprövning i fullmäktige 

Ekonomi 
Miljoner kronor Budget 2022 Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Driftkostnader, netto -4,8 -5,0 -5,1 -5,3 -5,4 

 

Revisionens egna mål  
Det övergripande målet är att genomföra revis-

ion i enlighet med vad som stadgas i kommu-

nallag, revisionsreglemente samt god revisions-

sed. Vidare har en revisionsstrategi utarbetats 

som närmare reglerar det praktiska revisionsar-

betet i kommunen. 

 

Vårt verksamhetsmål är att genom revision 

främja: 
 

• Ändamålsenlighet 

• Effektivitet 

• Rättvisande räkenskaper 

• God intern kontroll 

 
 

Utifrån övergripande mål, och med beaktande 

av kommunfullmäktiges mål inom prioriterade 

områden, utarbetas årligen en revisionsplan 

som innehåller projekt både inom förvaltnings- 

och redovisningsrevision.  
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Kommunens revisorers budget 2023 med plan 2024 - 2026 

(tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

            

Ingående budget  -4 804 -4 804 -5 015 -5 147 -5 259 

            

Löne- och prisuppräkning   -211 -132 -112 -149 

            

Summa justeringar 0 -211 -132 -112 -149 

       

Budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026 -4 804 -5 015 -5 147 -5 259 -5 408 

Beskrivning av förändringar i kommun-re-

visionens budgetram per år 

Revisionens budget uppgår 2023 till 5 miljoner 

kronor. Ramen har till 2023 räknats upp med 

211 000 kronor för löne- och prisuppräkningar.  

För åren 2024–2026 räknas ramen upp med 

mellan 112 000 till 149 000 kronor för löne- och 

prisuppräkningar. 
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Sammanfattning investeringsplan 2023 – 2026 

 

 

 

 

  

Skattefinansierad verksamhet
(tkr)
Nämnd 2023 2024 2025 2026

Kommunstyrelsen -5 300 -4 800 -4 800 -4 800 -19 700

Samhällsbyggnadsnämnden -95 670 -95 682 -118 630 -106 480 -416 462

Teknik- och fastighetsnämnden -4 550 -3 585 -1 088 -1 164 -10 386
Fastighetsinvesteringar

Kommunstyrelsen -19 977 -98 403 -164 583 -81 167 -364 130
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden -2 300 0 0 -5 000 -7 300

Kultur- och fritidsnämnden -132 705 -169 525 -166 570 -95 527 -564 327
Socialnämnden 0 0 0 0 0

Utbidlningsnämnden -370 721 -544 616 -541 270 -201 635 -1 658 242
Vård- och omsorgsnämnden -116 280 -87 409 -19 723 -37 928 -261 340

Teknik- och fastighetsnämnden -174 477 -154 824 -177 862 -186 097 -693 261

Kultur- och fritidsnämnden -24 450 -5 250 -5 500 -10 650 -45 850

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden -5 450 -1 865 -1 930 -1 995 -11 240

Utbildningsnämnden -20 815 -12 900 -28 209 -9 507 -71 431

Socialnämnden -3 000 -2 000 -2 000 -2 000 -9 000

Vård- och omsorgsnämnden -12 417 -4 652 -3 218 -3 489 -23 776

Totalt (exkl VA) -988 112 -1 185 511 -1 235 383 -747 438 -4 156 445
Varav fastighetsinvesteringar -816 460 -1 054 777 -1 070 009 -607 354 -3 548 600

Avgiftsfinansierad verksamhet
(tkr)
Nämnd 2023 2024 2025 2026

Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamhet -81 292 -140 653 -138 581 -114 280 -474 806

Totalt -81 292 -140 653 -138 581 -114 280 -474 806

Totalt inkl Avgiftsfinansierad verksamhet -1 069 404 -1 326 164 -1 373 964 -861 718 -4 631 251

Summa 

2023-2026

Summa 

2023-2026
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Investeringsplan fram till 2026 per nämnd  

I kolumnen ”projekttyp” anges för varje projekt 3 eller 6. 3 står för att projektet avser årliga anslag som 

ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas 

till kommunfullmäktige om projektet överstiger 20 miljoner kronor annars till nämnd.  

 

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status ”B”. De investeringsprojekt 

som ska beslutas i samband med Mål och budget 2023 är markerade med ”B23”. I investeringsplanen 

finns ett antal investeringsprojekt som planeras för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. 

Dessa investeringsprojekt får status ”P”. Årliga investeringsprojekt (”Å”) är beslutade för budgetåret, 

men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Investeringsbidrag markeras med ”I”. 

 

B  beslutade investeringsprojekt  

B23 investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget  

Å  årliga investeringsprojekt 

P  planerade investeringsprojekt 

I  investeringsbidrag 

 

Vid en högre totalprognos för investeringsprojekten är det enbart projekt som är beslutade fram till och 

med 2022 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperi-

oden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen. 

 

I ”Sammanfattning investeringsplan 2023 – 2026” redovisas en likviditetsfördelning per nämnd det vill 

säga hur mycket som planeras att investeras per år samt en summering för planperioden.  

 

I respektive nämnds investeringsplan framgår den totala budgeten per projekt under rubriken ”Ny total-

budget” från projektets start till slut. 

 

Inför Mål och budget 2023 har en justering gjorts av indexuppräkning för samtliga investeringsprojekt 

utifrån det ekonomiska läget. Detta för att investeringsbeloppen ska motsvara den prisnivån de åren de 

är aktuella. Detta medför att många projekt har en högre totalprognos jämfört med Mål och budget 2022. 
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Kommunstyrelsen 
 

 
  

Övriga investeringar
Å 3 Dialogkommissionen -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Å 3 Inventarier, årligen -300 -300 -300 -300
Å 3 IT-infrastruktur investeringar -900 -900 -900 -900

Å 3 IT-infrastruktur reinvesteringar -900 -900 -900 -900
Å 3 Digitalisering -200 -200 -200 -200
B 6 Nytt affärssystem -5 300 -3 970 -500 -4 470 0

Summa -5 300 -4 800 -4 800 -4 800 -4 470 0

Nya övriga investeringar
Summa 0 0 0 0 0

Summa beslutade och nya -5 300 -4 800 -4 800 -4 800 -4 470 0

Projekt efter planperioden
Kommunhus inventarier

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B 6 Skyddsrum under Björkhagaskolan -10 300 -5 810 -5 570 -11 380 -1 080
B23 6 Ombyggnation kommunhuset -85 000 -13 667 -92 833 -160 833 -81 167 -410 000
B23 6 Ombyggnad Brandstation -500 -500

P 6 Asfaltering parkering brandstationen -3 750 -3 750

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

t o m 

2022 2023

Ny 

totalbudget TB2024 2025 2026

(tkr) 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

  

Övriga fastighetsinvesteringar

Å 3 Tillgänglighetsanpassn busshållplatser -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

I 3 Statsbidrag 900 900 900 900

Å 3 Synpunkter -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Å 3 En procents konst -500 -500 -500 -500

Å 3 Reinvesteringar park -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Å 3 Reinvesteringar gata -5 500 -5 500 -5 500 -5 500

Å 3 Strategiska markförvärv -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Å 3 Tillgänglighetsanpassn övergångsställen -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

Å 3 Konstbyggnadsunderhåll -11 000 -11 000 -11 000 -11 000

Å 3 Beläggningsprogram -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

Å 3 Trafiksäkerhetsåtgärder årliga -300 -300 -300 -300

B 3 Säkrare ny gc-väg Rudbecksvägen -1 250

B 3 Mälarskogen naturreservat parkering -200

B 3 Mälarskogen naturreservat skyltning -50

P 3 Skyltåtgärder hela kommunen, etapp 2 -120

B 6 Gata Ensta 1:65, Brotorpsvägen -6 000 -6 048 -600 -6 648 -648

B 6 2-123 Gc-bro över Storvretsv s Stenv -12 000 -500 -11 500 -12 000 0

B 6 Tornbergsparken -3 700 -200 -400 -3 200 -3 800 -100

B 6 Ny lekplats Vallen -1 970 -600 -2 500 -3 100 -1 130

B 6 Fittja torg upprustning -19 814 -2 822 -18 400 -3 592 -24 814 -5 000

B 6 Anpassning nya mått RH-parkering -200 -100 -60 -60 -220 -20

B 6 Belysning kompl gc-väg Vårsta-Tumba -2 100 -1 400 -1 400 0

I 6 Bidrag  700 700

B 6 Infartsparkering Hans Stahles väg -2 500 -350 -3 150 -3 500 -1 000

B 6 Införande av parkeringsavgifter -1 500 -1 100 -200 -200 -1 500 0

B 6 Anemonparken -260 -260 -260 0

B 6 Promenadstråk Tullingesjön -15 000 -2 000 -5 000 -4 500 -16 000 -1 000

B23 6 2-132 Gc-bro över Huddingev/SJ/Römossev -12 000 -600 -14 000 -14 600 -2 600

P 6 Upprustning av Malmtorpsparken -5 500 -1 500 -5 600 -7 100 -1 600

P 6 Upprustning av Violparken -7 000 -1 750 -8 350 -1 350

P 6 Gångbana Katrinebergsvägen -800 -380 -3 800 -3 000

P 6 Parkering Stökhagsv standardhöjning -1 000 -1 500 -1 500 -500

P 6 Poul Bjerres park -3 000 -850 -3 250 -4 100 -1 100

P 6 1-01 Bro över E4/E20 Södertäljev/Hallundav -10 000 -600 -13 100 -3 100

P 6 5-583 Bro över SJ, KP Arnoldssonsv -10 000 -600 -12 500 -13 100 -3 100

P 6 Cykelgarage i Tumba -5 000 -1 400 -5 100 -6 500 0

P 6 Sekundäruppgång i Tullinge -60 000 -30 000 -30 000 -60 000 0

P 6 Victoriavägen breddning gångbana -5 500 -680 -6 800 -1 300

P 6 Brotorpsvägen breddning av gata, byggnation av gc-bana -6 660 -6 660 -6 660 0

P 6 Broängsvägen, ny gångbana vid skola -3 800 -470 -4 230 -4 700 -900

P 6 Ny lekplats Lysmasken i Fittja -2 000 -300 -2 150 -2 450 -450

Övriga investeringar

B 6 Obruten digital samhällsbyggnadsprocess -6 000 -2 000 -2 000 -2 000 -6 000 0
Summa inkl investeringsbidrag -203 304 -87 070 -85 882 -115 730 -85 130 -232 002 -27 898

I Investeringsbidrag 0 1 600 1 600 900 900 0 0
Summa exkl investeringsbidrag -203 304 -88 670 -87 482 -116 630 -86 030 -232 002 -27 898

Nya övriga fastighetsinvesteringar 

B23 6 Triangelplatsen, Fittja -500 -500

B23 6 Sörgården ny gcb -1 500 -1 500

B23 6 Borgvägen och Hallundaskolan -3 600 -4 400

B23 6 Fittja badhus, utbyggn av befintlig parkering -800 -6 200 -7 000

B23 6 Badbrygga vid båtklubb och fiskebrygga Tullinge -600 -600

P 6 Tumbavägen vid tunnel under KP Arnoldssons väg -2 000 -2 000

P 6 KP Arnoldssons väg/Sandstuguvägen -1 000 -20 000 -21 000

P 6 Grödingevägen/Dalvägen -1 000 -1 000

P 6 Blickavägen/Dymmelkärrsvägen, förläng GC-väg -450 -4 500
Summa -7 000 -8 200 -2 000 -20 450 -42 500

Summa beslutade och nya -95 670 -95 682 -118 630 -106 480 -274 502 -27 898

Projekt efter planperioden

Upprustning Sandbäcksparken

Gc- stråket Tumba - Storvreten

Parken vid förskolan Tallen

Parken vid förskolan Svalan

Norra Parkhemsvägen ny gångbana

Nibblev/Tullingebergsv trafiksäkerhetsombyggn busshpl 
Pålamalmsvägen, GC-bana mellan Riksten DP4 och 

Företagsparken

Trafiksäkerhetsåtgärder längs Grödingevägen

Skäcklingevägen, breddn del av gc- bana

Anemonparken

Ny cykelbana längs Bondgårdsvägen

Standardförbättr av cykelbana (S6) Åvägen, grusade 

sträckan

KP Arnoldssons väg trappa vid BHPL Bruket

Vattravägen mot Möllebadet

Odlingsvägen, breddning GC-bana

Hundrastgård, Brantbrink

Plaskdammar Fittja

Plaskdammar Alby
Ny gc-förbindelse Tullinge gymn/sporthall

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB

t o m 

2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) 
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Teknik- och fastighetsnämnden 

  

Fastighetsinvesteringar

Kommunstyrelsen

B 6 Skyddsrum under Björkhagaskolan -10 300 -5 810 -5 570 -11 380 -1 080

B23 6 Ombyggnation kommunhuset -85 000 -13 667 -92 833 -160 833 -81 167 -410 000

Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden

B 6 Resurscenter Alhagsvägen -81 000 -78 700 -2 300 -81 000 0

Kultur- och fritidsnämnden

B 6 Björkhaga sporthall, nyetablering -107 000 -362 -5 725 -32 770 -60 987 -139 622 -32 622

B 6 Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan -113 000 -7 800 -50 000 -74 000 -53 800 -185 600 -72 600

B 6

Botkyrka Cricketanläggning 

återuppbyggnad -11 000 -2 695 -8 305 -11 000 0

B 6 Sporthall Tullinge gymnasium -136 000 -3 000 -10 000 -60 000 -80 000 -27 000 -180 000 -44 000

B 6 Upprustning Fittja badhus -41 200 -8 300 -42 900 -29 800 -81 000 -39 800

P 6 Fritidsklubben Gulan -10 950 -500 -12 530 -1 580

P 6 Sporthall och idrottsytor Riksten -90 800 -6 540 -110 600 -19 800

P 6 Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten -17 900 -500 -20 660 -2 760

Utbildningsnämnden

Å 3 Köksombyggnad/matsal -6 330 -11 990 -7 320 -4 650

Å 3

Markinvesteringar/utegårdar förskola och 

skola -2 575 -2 650 -2 725 -2 800

Å 3 Övervakningskameror -2 030 -1 060 -1 090 -1 120

B 6 Falkbergsskolan -197 000 -195 000 -2 000 -197 000 0

B 6 Förskola Riksten nr 3-Vega -75 678 -65 878 -9 800 -75 678 0

B 6 Björkhaga skola Etapp 1 -323 600 -35 827 -97 690 -107 390 -118 520 -7 693 -367 120 -43 520

B 6 Banslättsskolans paviljonger -77 000 -63 704 -13 296 -77 000 0

B 6 Förskola Anemonen -75 900 -25 000 -35 000 -13 500 -73 500 0

B 6 Förskola Ametisten  -80 500 -4 100 -32 300 -26 000 -62 400 0

B 6 Förskola Posthagen -75 500 -25 000 -35 000 -13 500 -73 500 0

B 6 Eleonoraskolan -561 400 -36 859 -53 500 -268 526 -283 115 -642 000 -80 600

B 6 Förskola Ensta 1:65 ers Trollet -72 900 -41 700 -31 200 -72 900 0

B 6 Tullinge Gymnasium -275 000 -11 958 -50 000 -100 000 -120 000 -94 042 -376 000 -101 000

P 6 Gullvivans förskola -86 250 -9 100 -101 250 -15 000

P 6 Förskola Örtagården -82 600 -8 500 -67 200 -115 200 -32 600

P 6 Skola Riksten nr 2 -446 300 -15 030 -578 330 -132 030

Vård- och omsorgsnämden

B 6 Vård- och omsorgsboende i Vårsta -180 000 -28 601 -90 520 -76 519 -195 640 -15 640

B 6 Gruppbostad LSS B -28 800 -2 500 -20 760 -7 890 -31 150 -2 350

P 6 Gruppbostad LSS A -30 500 -3 000 -19 360 -13 620 -35 980 -5 480

P 6 Gruppbostad LSS C -29 700 -363 -23 945 -36 280 -6 580

P 6 Gruppbostad LSS D -30 500   -363 -36 280 -5 780

Teknik- och fastighetsnämnden

B 6 Rulltrappor Tumba station -10 000 -8 -2 500 -500 -3 008 0

B 6 Alby gård renovering -15 000 -1 277 -13 570 -1 193 -16 040 -1 040

B 6 Ekvägen Uppr hus A -9 600 -4 542 -5 408 -9 950 -350

B 6 Ekvägen asfaltering och byte fönster -10 000 -7 700 -2 300 -10 000 0

Kommunala bolag

B 6 Hågelby upprustning -105 000 -82 568 -22 432 -105 000 0

B 6 Verksamhetsinvestering UBAB -15 000 -5 181 -4 819 -10 000 0

B 6 Mötesplats Hogslaby och 4H -28 000 -20 000 -8 000 -28 000 0

B 6 UBAB Lida Parkering -16 000 -2 527 -14 413 -16 940 -940

Övriga fastighetsinvesteringar

Å 3 Fastighetsnät -335 -372 -413 -455

Å 3 Tillgänglighet -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Å 3 SBA-projektet åtgärder -9 200 -5 000 -5 350 -5 725

Å 3 Energisparåtgärder -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Å 3 Utbyte av larm -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Å 3 Reinvesteringar -65 000 -69 550 -74 419 -79 628

Å 3 Ventilationsombyggnader -5 000 -5 350 -5 725 -6 125

Övriga investeringar

Å 3 Inventarier städverksamhet -200 -214 -229 -245

Å 3 Maskiner/bussar -750 -803 -859 -919

B23 3 Buss 6 -1 200

B23 3 Buss 7 -1 200

B23 3 Buss 8 -1 200

P 3 Buss 9 -1 284

P 3 Buss 10 -1 284

Summa -783 510 -996 503 -986 389 -520 353 -4 589 538 -657 152

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB

t o m 

2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) (tkr) (tkr) 
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Teknik- och fastighetsnämnden fortsättning 

 

  

Nya fastighetsinvesteringar

Kommunstyrelsen

B23 6 Ombyggnad Brandstation -500 -500

P 6 Asfaltering parkering brandstationen -3 750 -3 750

Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden

P 6 Nytt resurscenter  -5 000 -45 000

Kultur- och fritidsnämnden

B23 6 Reinvestering storvretsbadet -21 500 -21 500

Vård- och omsorgsnämden

B23 6 Anläggningsarbete reservkraft -5 000 -5 000

Nya övriga fastighetsinvesteringar

Å 3 Utbyte glas till polykarbonat -3 000 -2 500 -1 500 -1 000

Å 3 Underhåll av bostadsrätter -500 -500 -500 -500

Å 3 Markinvesteringar -6 000 -6 000 -6 500 -7 000

Å 3 Skyddsrumsåtgärder  -1 000 -500 -550 -600

Å 3 Underhållsskuld -52 359 -71 907 -74 064

Summa -37 500 -61 859 -84 707 -88 164 -75 750

Summa beslutade och nya -821 010 -1 058 362 -1 071 096 -608 517 -4 665 288 -657 152

Projekt efter planperioden

Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden

Ersättningslokal daglig verksamhet Brunna

Ombyggnation Resurscenter Växtrum 

Blickaberg

Socialnämnden

Boende med särskild service A

Boende med särskild service Slättmalm

Kultur- och fritidsnämnden

Badhus Storvreten/Tumba

Utbildningsnämnden

Björkhaga skola Etapp 2

Förskola Slättmalm 

Förskola Svalan 

Förskola Aspen 

Förskola Staren 

Förskola Kungstäppan 

Förskola Riksten nr 5 

Förskola Hallunda gård

Förskola Björkbacken

Vård- och omsorgsnämden

Gruppbostad LSS E 

Gruppbostad LSS F 

Gruppbostad LSS G 

Teknik- och fastighetsnämnden

Kommunala bolag

Utemiljö Hogslaby, 4H mm

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB

t o m 

2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 
  

Övriga investeringar

Å 3 Nämndens mindre investeringar -2 100 -2 150 -2 200 -2 250

B 6 Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning -4 000 -3 000 -1 000 -4 000 0

B 6 Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier -850 -750 -100 -850 0

P 6 Fritidsklubben Gulan, inventarier -800 -400 -800 0

P 6 Alby bibliotek, inventarier -3 700 -1 000 -3 700 0

P 6 Tullinge gymnasium sporthall, inv -3 000 -4 000 -4 000 -1 000

P 6 Sporthall, fritidsklubb/gård  Eleonoraskolan, inventarier -3 300 -3 300 -3 300 0
Summa -3 850 -2 250 -5 500 -7 650 -16 650 -1 000

Nya övriga investeringar

B23 6 Cricket -2 300 -2 300

Nya övriga fastighetsinvesteringar

B23 6 Byte av konstgräs kärsby IP -4 500 -4 500

B23 6 Reinvestering konstsnösystem på Lida -10 000 -10 000

B23 6 Byte av konstgräs Banslätts IP och Ny 5-spels konstgräsplan -3 800 -3 800

P 6 Byte av konstgräs brantbrink plan1 -3 000 -3 000

P 6 Byte av konstgräs brantbrink plan2 -3 000 -3 000
Summa -20 600 -3 000 0 -3 000 -26 600

Summa beslutade och nya -24 450 -5 250 -5 500 -10 650 -43 250 -1 000

Projekt efter planperioden

Övriga fastighetsinvesteringar

Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten

Ny konstgräsplan Brantbrink

Övriga investeringar

Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning

Bibliotek Tullinge, inventarier

Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier

Sporthall Riksten, idrottsutrustning

Anpassning stall och djurhagar på hågelby, inventarier

Nytt badhus inventarier

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B 6 Björkhaga sporthall, nyetablering -107 000 -362 -5 725 -32 770 -60 987 -139 622 -32 622

B 6 Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan -113 000 -7 800 -50 000 -74 000 -53 800 -185 600 -72 600

B 6 Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad -11 000 -2 695 -8 305 -11 000 0

B 6 Sporthall Tullinge gymnasium -136 000 -3 000 -10 000 -60 000 -80 000 -27 000 -180 000 -44 000

B 6 Upprustning Fittja badhus -41 200 -8 300 -42 900 -29 800 -81 000 -39 800

B23 6 Reinvestering storvretsbadet -21 500 -21 500 0

P 6 Fritidsklubben Gulan -10 950 -500 -12 530 -1 580

P 6 Sporthall och idrottsytor Riksten -90 800 -6 540 -110 600 -19 800
P 6 Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten -17 900 -500 -20 660 -2 760

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden
Badhus Storvreten/Tumba

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TBt o m 2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) (tkr) 
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 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

  

Övriga investeringar

Å 3 Reinvesteringar lokal och teknik -1 200 -1 250 -1 300 -1 350

Å 3 YH-utbildningar -600 -615 -630 -645

B 6 Resurscenter Alhagen inventarier -1 500 -1 500 -1 500 0

B 6 Resurscenter Kvarnhagen inventarier -2 150 -2 150 -2 150 0
Summa -5 450 -1 865 -1 930 -1 995 -3 650 0

Nya övriga investeringar
Summa 0 0 0 0 0 0

Summa beslutade och nya -5 450 -1 865 -1 930 -1 995 -3 650 0

Projekt efter planperioden

Resurscenter Växtrum inventarier

Ny dagl.verksamhet Brunna inventarier
Nytt resurscenter inventarier

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B 6 Resurscenter Alhagsvägen -81 000 -78 700 -2 300 -81 000 0

P 6 Nytt resurscenter  -5 000 -45 000 0

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperiodenErsättningslokal daglig verksamhet 

Brunna
Ombyggnation Resurscenter Växtrum 

Blickaberg

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB

t o m 

2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) 
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Utbildningsnämnden 

 

  

Övriga investeringar
Å 3 Inventarier allmänt -4 500 -4 590 -4 680 -4 779

Å 3 Verksamhetsanpassning lokaler -1 500 -1 530 -1 560 -1 589
Å 3 Arbetsmiljöåtgärder -1 500 -1 530 -1 560 -1 589

B 6 Förskola Posthagen, inventarier -3 060 -3 060 -3 060 0
B 6 Björkhaga skola, inventarier -9 090 -1 340 -3 060 -4 680 -9 241 -151
B 6 Förskola Ametisten, inventarier -3 060 -2 060 -1 000 -3 060 0

B 6 Förskola Anemonen, inventarier -3 060 -3 060 -3 060 0
B 6 Förskola Ensta 1:65 ers Trollet inventarier -2 295 -2 295 -2 295 0

B 6 Banslättsskolans paviljonger  inventarier -2 000 -1 500 -500 -2 000 0
B 6 Förskola Vega, inventarier -3 060 -2 060 -1 000 -3 060 0

P 6 Förskola Örtagården, inventarier -3 220 -1 550 -3 280 -60
P 6 Eleonoraskolan, inventarier -12 489 -12 610 -12 610 -121

P 6 Tullinge gymnasium, inventarier -4 170 -1 190 -3 120 -4 310 -140
Summa -20 815 -12 900 -28 209 -9 507 -45 976 -472

Nya projekt
Summa 0 0 0 0 0

Summa beslutade och nya -20 815 -12 900 -28 209 -9 507 -45 976 -472

Projekt efter planperioden

Förskola Staren, inventarier
Förskola Kungstäppan, inventarier

Skola Riksten nr 2, inventarier
Förskola Slättmalm, inventarier

Förskola Svalan, inventarier
Förskola Aspen, inventarier

Förskola Riksten nr 5, inventarier
Förskola Hallunda gård, inventarier
Förskola Björkbacken, inventarier
Förskola Gullvivan, inventarier

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

Å 3 Markinvesteringar/utegårdar förskola och -2 575 -2 650 -2 725 -2 800
Å 3 Övervakningskameror -2 030 -1 060 -1 090 -1 120

Å 3 Köksombyggnad/matsal -6 330 -11 990 -7 320 -4 650
B 6 Förskola Ametisten  -80 500 -4 100 -32 300 -26 000 -62 400 0

B 6 Förskola Anemonen -75 900 -25 000 -35 000 -13 500 -73 500 0
B 6 Banslättsskolans paviljonger -77 000 -63 704 -13 296 -77 000 0
B 6 Falkbergsskolan -197 000 -195 000 -2 000 -197 000 0

B 6 Förskola Riksten nr 3-Vega -75 678 -65 878 -9 800 -75 678 0
B 6 Björkhaga skola Etapp 1 -323 600 -35 827 -97 690 -107 390 -118 520 -7 693 -367 120 -43 520

B 6 Förskola Posthagen -75 500 -25 000 -35 000 -13 500 -73 500 0
B 6 Eleonoraskolan -561 400 -36 859 -53 500 -268 526 -283 115 -642 000 -80 600

B 6 Förskola Ensta 1:65 ers Trollet -72 900 -41 700 -31 200 -72 900 0
B 6 Tullinge Gymnasium -275 000 -11 958 -50 000 -100 000 -120 000 -94 042 -376 000 -101 000

P 6 Skola Riksten nr 2 -446 300 -15 030 -578 330 -132 030
P 6 Gullvivans förskola -86 250 -9 100 -101 250 -15 000
P 6 Förskola Örtagården -82 600 -8 500 -67 200 -115 200 -32 600

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden

Björkhaga skola Etapp 2

Förskola Slättmalm 

Förskola Svalan 

Förskola Aspen 
Förskola Staren 

Förskola Kungstäppan 
Förskola Riksten nr 5 

Förskola Hallunda gård
Förskola Björkbacken

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB2026

t o m 

2022 2023 2024 2025

(tkr) 
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Socialnämnden 

 

  

Övriga investeringar

Å 3

Byggnationer och inventarier 

verksamhetslokaler -2 000 -1 000 -1 000 -1 000
Å 3 Byggnationer och inventarier -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

-3 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 0

Nya övriga investeringar 0
Summa 0 0 0 0 0

Summa beslutade och nya 0 -3 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 0

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden

Boende med särskild service A

Boende med särskild service Slättmalm

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB

t o m 

2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) 
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Vård- och omsorgsnämnden 

 

  

Övriga investeringar

Å 3 Inventarier ÄO/ OF -1 900 -1 900 -1 900 -1 900

Å 3 Underhåll -500 -500 -500 -500

Å 3 Data, nät, telefoni -500 -500 -500 -500

Å 3 Arbetsmiljö -200 -200 -200 -200

B23 6

Vård- och omsorgsboende 1 2020 - 

inventarier -10 450 -9 317 -1 178 -10 495 -45

P 6 Gruppbostad LSS A, inventarier -509 -389 -512 -3

P 6 Gruppbostad LSS B, inventarier -488 -374 -118 -492 -4

Summa -12 417 -4 652 -3 218 -3 489 -11 499 -52

Nya övriga investeringar
Summa 0 0 0 0 0

Summa beslutade och nya -12 417 -4 652 -3 218 -3 489 -11 499 -52

Projekt efter planperioden

Gruppbostad LSS C, inventarier

Gruppbostad LSS D, inventarier

Gruppbostad LSS E, inventarier

Gruppbostad LSS F, inventarier
Gruppbostad LSS G, inventarier

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

B 6 Vård- och omsorgsboende i Vårsta -180 000 -28 601 -90 520 -76 519 -195 640 -15 640
B 6 Gruppbostad LSS B -28 800 -2 500 -20 760 -7 890 -31 150 -2 350

B23 6 Anläggningsarbete reservkraft -5 000 -5 000 0
P 6 Gruppbostad LSS A -30 500 -3 000 -19 360 -13 620 -35 980 -5 480
P 6 Gruppbostad LSS C -29 700 -363 -23 945 -36 280 -6 580
P 6 Gruppbostad LSS D -30 500   -363 -36 280 -5 780

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden efter planperioden

Gruppbostad LSS E 
Gruppbostad LSS F 
Gruppbostad LSS G 

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB

t o m 

2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) 
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Teknik- och fastighetsnämnden, VA-verksamheten 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

  

Övriga fastighetsinvesteringar
Å 3 Uppgradering av pumpstation -2 040 -3 120 -3 240 -3 360 -3 480                                                                                                                                                                                               
Å 3 Sektionering och ventiler -1 020 -1 060 -1 100 -1 140 -1 180
Å 3 Serviser -2 040 -2 120 -2 200 -2 280 -2 360
Å 3 Förnyelse av va-ledn -14 280 -14 850 -15 420 -15 990 -16 560
B 6 Dagvattenhantering norra Botkyrka -169 297 -83 521 -2 000 -51 853 -35 261 -172 635 -3 338
I 6 Boverket 19 600
B 6 Dagvattenrening Riksten -75 000 -19 815 -32 897 -26 637 -79 349 -4 349
B 6 Segersjö dagvatteanläggning -6 000 -4 862 -760 -378 -6 000 0
B 6 Sandviken - utbyggnad VA -200 000 -5 000 -10 700 -17 200 -52 100 -55 700 -257 200 -57 200
B 6 Bremora dagvattenanläggningar 1 -8 000 -500 -535 -5 725 -2 450 -9 210 -1 210
B 6 Tullinge vattenverk -30 000 -5 000 -12 500 -13 400 -30 900 -600
I 6 Försvarsmakten sponsrar 5 000 12 500 13 400

Summa inkl investeringsbidrag -68 042 -123 753 -112 581 -79 280 -555 294 -66 697

I Invensteringsbidrag 12 500 13 400 0 0 0 0
Summa exkl investeringsbidrag -80 542 -137 153 -112 581 -79 280 -555 294 -66 697

Nya övriga fastighetsinvesteringar
B23 6 Överföringsledning norra-södra Botkyrka -300 -500 -800
B23 6 Segersjö vattenverk (reserv och nödvatten) -350 -1 500 -1 850
B23 6 Kommande dagvattenläggning -100 -500 -5 000 -2 000 -7 600

P 6 Getryggen-utbyggnad VA -1 000 -5 000 -20 000 -26 000
P 6 Byrsta Kvarn-utbyggnad VA -1 000 -1 000
P 6 Tegelvreten-utbyggnad VA -1 000 -1 000
P 6 Renovering vattentorn 1 -6 000 -6 000 -12 000
P 6 Klimatanpassningsprogrammet -5 000 -5 000 -10 000

P 6

Omläggningsområden fastighetsmark VA-

ledningar -5 000 -5 000
Summa -750 -3 500 -26 000 -35 000 -65 250

Summa beslutade och nya -81 292 -140 653 -138 581 -114 280 -620 544 -66 697

Status

Projekt-

typ Investeringsprojekt

Beslutad 

totalbudget

Ny 

totalbudget TB

t o m

2022 2023 2024 2025 2026

(tkr) 
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Resursfördelningsmodellen   

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekono-

miska ramar är ett av de allra mest centrala po-

litiska besluten. Det utgår från en rad övervä-

ganden kring verksamheternas behov, utveckl-

ingen i omvärlden och kommunens priorite-

ringar för framtiden. I november 2015 beslutade 

kommunfullmäktige om att tillämpa resursför-

delningsmodellen.   

Syfte och avgränsningar 

Syftet med en resursfördelningsmodell är att 

objektivt försöka jämställa förutsättningarna i 

förhållande till föregående års budget. Hur 

mycket mer eller mindre resurser krävs för att 

verksamheten på grund av befolkningsföränd-

ringar ska ha samma förutsättningar som före-

gående år? Det ger ett utgångsläge inför ställ-

ningstaganden om ett verksamhetsområde bör 

ha mer eller mindre resurser (per brukare) än fö-

regående år. 

 

En resursfördelningsmodell är ett underlag för 

det politiska beslutet om nämndernas ramar. 

Det ersätter på inget sätt de politiska avvägning-

arna. En tydlig och accepterad resursfördel-

ningsmodell kan i stället bidra till att tydliggöra 

vad som är de politiska prioriteringarna i ram-

tilldelningen. Ett starkt motiv för en resursför-

delningsmodell är transparens. Även medbor-

garna bör ha en möjlighet att ta del av hur och 

på vilka grunder resurserna fördelas i kommu-

nen. Det blir även en tydligare koppling mellan 

invånare/brukare och verksamhetens resurser, 

vilket ökar fokus på medborgarna i stället för på 

den kommunala organisationen. En resursför-

delningsmodell kan även bidra till en mindre 

detaljfokuserad ramdiskussion och i stället ge 

mer utrymme för långsiktiga och strategiska 

överväganden.  

Individuella och kollektiva tjänster 

Kommunala tjänster kan grovt delas in i indivi-

duella och kollektiva tjänster. Individuella 

tjänster är tjänster som bara en person åt gången 

kan konsumera. Skola, vård och omsorg betrak-

tas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster 

kan däremot konsumeras av en person utan att 

nyttan begränsas för andra. I praktiken är det 

inte riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva 

tjänster är vägar, bibliotek och administration. 

Även för kollektiva tjänster finns begränsningar 

och därmed behov av ökade resurser om allt för 

många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir 

det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.  

 

Resursfördelningsmodellen bygger på befolk-

ningsutvecklingen. Men befolkningsutveckl-

ingen får olika genomslag för individuella och 

kollektiva tjänster. För individuella tjänster får 

befolkningsutvecklingen fullt genomslag i be-

räkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan 

eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av 

resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopp-

lingen mellan fler invånare och resursbehoven 

inte lika direkta och framför allt mer långsik-

tiga. En kommun med stor befolkning har vis-

serligen högre kostnader för vägar, bibliotek 

och administration än en kommun med en liten 

befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att 

räkna med ett mer begränsat genomslag på kost-

naderna av befolkningsutvecklingen. Därför får 

befolkningsutvecklingen slå igenom till 50 pro-

cent för de kollektiva tjänsterna.  

  

De individuella tjänsterna har olika karaktär. 

Alla barn ska gå i skolan och hur befolknings-

utvecklingen påverkar behoven av kommunens 

skolverksamhet är därför ganska uppenbart. 

Även för äldreomsorg går det relativt bra att för-

utsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen 

av antalet äldre, trots att det inte ens är en majo-

ritet av de allra äldsta som har kommunal äldre-

omsorg. Däremot riktar sig till exempel verk-

samhet för funktionsnedsatta eller barn- och 

ungdomsvård inom socialtjänsten till en begrän-

sad del av befolkningen. Befolkningsutveckl-

ingen har betydelse för behoven, men även 

andra faktorer spelar in. Modellens förslag om 

att skriva fram även dessa verksamheter med 

befolkningsutvecklingen innebär ett antagande 

om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp 

tar del av verksamheten. Över tid är det därför 

särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa 

områden. 

Modellen i korthet 

De nämnder som till största delen har verksam-

heter som bedöms vara individuella tjänster är 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn-

den, utbildningsnämnden, socialnämnden och 

vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämn-

den bedöms öppen förskola vara en kollektiv 

tjänst.  
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Från och med 2021 justeras inte kommunstyrel-

sens, samhällsbyggnadsnämndens samt kultur- 

och fritidsnämndens budgetramar för befolk-

ningsförändringar i utifrån   resursfördelnings-

modellen.  

 

För övriga berörda nämnder hanteras nämnd-

kostnader och gemensamma verksamheter, till 

exempel administration, som kollektiva tjäns-

ter. För samtliga kollektiva tjänster får effek-

terna av befolkningsförändringen slå igenom till 

50 procent. För de individuella tjänsterna slår 

effekterna igenom fullt ut.  

 

Modellen utgår från respektive nämnds bud-

getram året innan aktuellt budgetår. De priorite-

ringar som kommunfullmäktige hittills har gjort 

i budgeten ligger därmed fast.  

 

De två grundstenar som modellen bygger på är 

föregående års budgetramar samt en kommun-

gemensam befolkningsprognos. 

 

Respektive nämnds budgetram delas in i del-

verksamheter. Till varje delverksamhet kopplas 

sedan en åldersgrupp som till övervägande del 

representerar de invånare som konsumerar 

verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare 

som använder sig av en verksamhet som både är 

yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. 

Kostnaden för dessa invånare finns dock med i 

nämndens totala budget och ingår därmed i ba-

sen även åren framåt.  

 

Ett exempel är äldreomsorg där modellen byg-

ger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns 

idag kommuninvånare som är yngre än 65 år 

och som får insatser inom äldreomsorgen. Kost-

naden för dessa invånare ingår i vård- och om-

sorgsnämndens budget som fördelas efter anta-

let invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så 

länge andelen invånare yngre än 65 år som har 

insatser inte ökar i förhållande till antalet invå-

nare över 65 år så får nämnden medel för dessa 

invånare även i den nya modellen.   

 

Inom förskoleverksamheten ligger utöver be-

folkningsprognosen en täckningsgrad som 

grund för beräkning av volymförändringar. 

Täckningsgraden tar hänsyn till antalet in-

skrivna barn i förhållande till totala antalet in-

vånare i åldersgruppen 1 - 5 år. Täckningsgra-

den påverkas till största delen av kommuninvå-

narnas ansökan om förskoleplats samt 

kommunens tillgång till platser. Om täcknings-

graden förändras påverkas nämndens kostnads-

utveckling. 

 

Även inom gymnasieskola har en faktor lagts in 

i åldersgruppen 16–19 som visar hur många av 

Botkyrkaborna i åldrarna 16–19 år som är in-

skrivna i en gymnasieutbildning. 

 

Inom utbildningsnämndens förskoleverksamhet 

och grundskola finns det en tydlig koppling 

mellan antalet invånare och antalet inskrivna 

barn inom förskolan samt antalet elever inom 

grundskolan då det finns en lagstadgad barnom-

sorgsgaranti och allmän skolplikt. Även inom 

gymnasieskolan finns en tydlig koppling. Kom-

munledningsförvaltningen och utbildningsför-

valtningen gör under året en avstämning av vo-

lymerna inom dessa verk-samheter. 

 

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna 

fram effekter av befolkningsförändringen för 

respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en 

budgetram (netto) från kommunfullmäktige. 

Nämnderna ansvarar för fördelning av budget 

till respektive verksamhet och har rätt att om-

fördela resurser mellan verksamheterna. 

 

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördel-

ningsmodell bara är ett underlag inför det poli-

tiska beslutet om nämndernas ramar. För att tyd-

liggöra politikens roll ska inte politiska priorite-

ringar ingå i en resursfördelningsmodell. Den 

nya fördelningsmodellen beräknar bara nämn-

dernas resursbehov för volymförändringar uti-

från att kommunens invånarantal förändras. 

Självklart kan vissa verksamheter påverkas av 

andra faktorer som inte finns beaktade i mo-

dellen och som därmed påverkar nämndernas 

ekonomi. Det kan till exempel vara verksam-

heter som påverkas av konjunktur-förändringar, 

invånarnas utbildningsnivåer, etnisk bakgrund, 

könsfördelning. Det är viktigt att berörda för-

valtningar fångar upp sådant i sin omvärldsana-

lys som lämnas till kommun-ledningen i kom-

mande budgetarbete. 

 

Förvaltningarna ska också i sina omvärlds-ana-

lyser lyfta fram konsekvenser av nya och änd-

rade lagstiftningar, politiska beslut och ambit-

ioner med mera. 
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Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektivise-
ringsuppdrag 

Botkyrkabornas skattepengar ska alltid hanteras 

varsamt och användas till de viktigaste uppgif-

terna. Effektiviseringar ska ske både för att vi 

som organisation ska vara effektiv, men också 

för att man politiskt ska kunna destinera pengar 

till det som är prioriterat för att vi ska kunna nå 

våra mål.  

  

En organisation gör aldrig allt på det mest ef-

fektiva sättet. Därför ska Botkyrka kommun ak-

tivt jobba med att hela tiden hitta smartare sätt 

att göra saker på, för att mer varsamt använda 

Botkyrkabornas skatte-pengar. Det kan handla 

om att organisera om, digitalisera eller på annat 

sätt förändra hur vi arbetar.   

 

En organisation riskerar också att i smyg växa, 

att man alltid lägger till verksamhet men glöm-

mer att plocka bort det som inte är prioriterat el-

ler slutat ge effekt. Därför ska Botkyrka kom-

mun också alltid leta efter verksamheter som 

idag inte fyller sitt syfte eller som inte är av 

högsta prioritet för leverans till Botkyrkaborna, 

som vi därmed ska sluta göra.  

Mittensamarbetet anser att fokus ska vara på de 

kommunala huvuduppdragen, att ha en bra 

skola, att ha en bra omsorg, att ha trygga mo-

derna stadsdelar och att Botkyrkabor ska jobba. 

Med andra ord att ha hög kvalitet i välfärden 

och en god samhällsutveckling.  

  

Vi ska fortsätta hitta arbetssätt som använder 

skattepengar effektivt, samtidigt ska vi fortsätta 

utveckla kommunens verksamheter utifrån 

medborgarens fokus. Nämnderna ska ha fokus 

på sitt huvuduppdrag och på leverans till Bot-

kyrkaborna för att kunna göra detta även i fram-

tiden behövs ett ständigt utvecklings och för-

bättringsfokus.  Allt arbete för att effektivisera 

ska noga dokumenteras för att kunna utvecklas 

av nästkommande anställda i organisationen. 
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