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Botkyrkabyggens allmännyttiga plan är vårt sätt att sätta mål och visa
vilken strategi vi har för att göra det hållbara lönsamt.
Den allmännyttiga planen samlar ihop bilden av vårt uppdrag, våra
mål och visioner och hur vi ska nå dem. Genom att dela planen med
alla medarbetare och göra den lättillgänglig, kan fler förstå och bidra i
verksamheten.
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SAMMANFATTNING

Det övergripande målet är att öka marknadsvärdet realt med 25%
mellan åren 2017 och 2025. För att nå målet har vi en vision, delmål
och en rad strategier.
Med visionen ”tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla”
beskriver vi vad vi strävar mot i framtiden.
Vår affär bygger på affärsmässiga principer med ett samhällsansvar.
Vi är en långsiktig aktör som strävar efter hållbarhet genom hela
värdekedjan med tillväxt och utveckling.
Vi har antagit FN:s definition av hållbarhet där vi värnar om företagets välstånd, planeten och människan och använder FN:s globala
mål, Agenda 2030, som en ledstjärna.
Botkyrkabyggen har även kartlagt risker i verksamheten och vilka åtgärder som vidtas för att minimera riskerna.
Verksamhetsutveckling är verktyget för en hållbar affär, där vi i olika
interna forum och i vår målstyrning verkar för ständiga förbättringar.
Vi använder målstyrning för acceleration, tydlighet och långsiktighet.
Affär och hållbar utveckling är integrerad i verksamheten och vi samverkar, kommunicerar och skapar delaktighet.
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MOGNAD OCH BESLUTSAMHET
ALL UTVECKLING BÖRJAR med en idé som djupnar till en insikt.
Därefter planer och beslut. Åtaganden och konkreta handlingar.
Detta har även varit den väg som Botkyrkabyggen tagit för att utveckla den hållbarhet som vi ska, kan och vill bidra med till samhället.
Vi har övergett den traditionella affärsplanen till förmån för den allmännyttiga, vi har skruvat på mål och färdplan, samt knutit hela verksamheten till FN:s globala mål Agenda 2030.
Vi höjde ribban och vi klarade höjden.
MEN EFTERSOM VI ÄR ett allmännyttigt bostadsbolag med uppdrag

att ta samhällsansvar, kan vi inte nöja oss med det redan uppnådda.
Arbetet för en hållbar affär, omsorgen om kommunens invånare och
vår planet, blir aldrig klart. Den som tror det har missat poängen: Det
är hållbarheten som är affären. Det är så vi, och även andra bolag,
kommer att kunna överleva på lång sikt och det inbegriper både
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Därför lägger vi till ytterligare en dimension i bolagets Allmännyttiga
plan för åren 2021–2023: Mognad.
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DET ÄR EN MOGNAD både i hur vi fördjupar vårt arbete och hur vi
ständigt förbättrar det. Och basen för det är rustik. Vår ägare Botkyrka kommun arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågorna, med
positiv platsutveckling och för att fler kommuninvånare ska få det
bättre. Till detta kommer även kommunens mål för att bli ännu mer
klimatsmart, att göra ännu mer här och nu samt för kommande generationer. För att åstadkomma detta spelar Botkyrkabyggen en stor
roll. Vårt bidrag till Botkyrkabornas livsmöjligheter är viktigt.
För att få mer kraft och effekt i arbetet ska Botkyrkabyggens affärsmässiga principer införlivas i arbetet för social hållbarhet respektive
miljömässig hållbarhet. Mer om det och mycket annat kan du läsa i
den här boken.
BOTKYRKABYGGENS ALLMÄNNYTTIGA PLAN 2021–2023 är inte
enbart en vägvisare för vår verksamhet. Den är ett dokument över
vår beslutsamhet: Den hållbara affären är den enda affären.

Bo Johansson
Styrelseordförande

Chris Österlund
VD
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HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

VÅRA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Avsnittet om våra förutsättningar beskriver de yttre
ramarna för vår existens. Det handlar bland annat
om bolagsordningen, lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsbolag samt de ägardirektiv som
Botkyrka kommun har beslutat om.
•
•
•
•
•
•
•

Bolagsordning
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Ägardirektiv
Ett hållbart Botkyrka
Politisk plattform mandatperioden 2019–2022
Bostadsförsörjning i Botkyrka kommun
Affärsmodell

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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BOLAGSORDNING
Bolagsordningen innehåller samlad information om vad aktiebolaget
Botkyrkabyggen ska göra och hur det ska styras. Av bolagsordningen
framgår bland annat att:
”Botkyrkabyggen och styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun
och har till föremål för sin verksamhet att inom Botkyrka kommun
förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter eller tomt
rätter med bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar.”
Botkyrkabyggen ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta
ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
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LAGEN OM ALLMÄNNYTTIGA
KOMMUNALA
BOSTADSAKTIEBOLAG
Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsföretag och lyder under
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879).
Bolaget ska drivas i allmännyttigt syfte, enligt affärsmässiga principer
och bereda sina hyresgäster möjligheter till boendeinflytande och
inflytande i bolaget.
Uppdraget är att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för
alla. Verksamheten förvaltar huvudsakligen fastigheter med bostäder
som upplåts med hyresrätt.
Det övergripande allmännyttiga syftet är att främja bostadsförsörjningen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov.
Det vill säga inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av
olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan att även
tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera alla.
I det allmännyttiga syfte som ett kommunalt bostadsföretag har ingår
även ett samhällsansvar. Det handlar om ett etiskt, miljömässigt och
socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller
för att möta klimatutmaningen.
Affärsmässiga principer innebär att vi alltid ska utgå från vad som är
långsiktigt bäst för bolaget, med hänsyn till att bolaget ska vara en
långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden som verkar inom
ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor.
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ÄGARDIREKTIV
AB Botkyrkabyggen (Bolaget) ägs till 100 procent av Botkyrka kom
mun. Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot
tvingande bestämmelser i lag eller författning. Detta ägardirektiv är ett
komplement till bolagsordningen och ska fastställas på bolagsstämman.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Botkyrka kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter
med bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar. Det grundläggande syftet med Bolagets verksamhet är att utifrån en social
grund och på långsiktiga och affärsmässiga principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Botkyrka
kommun att äga Bolaget.
• Attraktivt boende i Botkyrka
• I all sin verksamhet ska Bolaget eftersträva en socialt, ekonomiskt
och miljömässigt hållbar utveckling, i enlighet med utgångspunkterna i ”Ett Hållbart Botkyrka”
• Samverkan med kommunen och dess övriga bolag
• Medverka i utvecklingen av nya och befintliga områden
• Bolaget ska, om kommunen begär detta, ställa 300 av Bolagets
lägenheter till kommunens förfogande att användas för personer
som av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand
• Bolaget ska stödja både den ”flytta-hemifrån-garanti” som kommunen erbjuder unga, och boendekonceptet för äldre som bor i
kommunen. Bolaget har en viktig roll i att utveckla boendet för
unga och äldre.
• Bolaget ska under kommande år successivt öka det egna bo
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stadsbyggandet. Under perioden 2020–2022 ska Bolaget ha
som målsättning att nyproducera ca 500 bostäder.
• Bolaget ska i samspel med kommunen kontinuerligt uppdatera
upprustnings- och förnyelsestrategier. Större variation i bostadsbeståndet och mer blandade upplåtelseformer ska eftersträvas.
• Bolaget ska arbeta utifrån ett barnperspektiv och aktivt verka för
att barnfamiljer inte ska vräkas och att de inte ska hamna i en sådan situation att det blir aktuellt med en sådan åtgärd.
• I all sin verksamhet ska Bolaget vara ett föredöme i miljöfrågor.
Det innebär att Bolaget ska sträva efter att bedriva verksamheten
på ett sådant sätt att Bolaget minimerar sin negativa påverkan på
miljö och klimat samt jordens naturresurser.
Ekonomiska riktlinjer
• Ekonomiskt stabilt innebär för den aktuella perioden att en direkt
avkastning (driftnetto/bokfört värde på fastigheterna) på minst
3,5 procent före avskrivningar och dispositioner ska eftersträvas.
• Den synliga soliditeten ska inte understiga 25 procent mätt mot
det bokförda värdet på bolagets tillgångar.
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ETT HÅLLBART BOTKYRKA
”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter.
Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa
förutsättningarna för en hållbar framtid.”
Botkyrka kommuns vision
Generationsdokumentet Ett hållbart Botkyrka
Utgångspunkten för Ett Hållbart Botkyrka är FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling, Botkyrka kommun arbetar målmedvetet med hållbarhetsutmaningar, med positiv utveckling på platsen Botkyrka, och
för att fler Botkyrkabor ska få det bättre över tid. Samtidigt återstår
stora samhällsutmaningar och skillnader mellan grupper.
Kommunens sex hållbarhetsutmaningar
Politiken i Botkyrka har identifierat sex prioriterade hållbarhetsutmaningar för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid
för Botkyrkaborna och för Botkyrka som plats. Botkyrkas utmaningar
för hållbar utveckling har fokus både på kort och lång sikt. Ingen utmaning kan lösas oberoende av de andra, de är sammanlänkade.
Botkyrkas hållbarhetsutmaningar är:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Botkyrkaborna har egenmakt genom arbete
Botkyrka, vår plats
Utbildning är grunden i Botkyrka
Klimat- och miljösmart Botkyrka
Botkyrkaborna är friska och mår bra
Tillsammans för sammanhållning och demokrati i Botkyrka
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POLITISK PLATTFORM
MANDATPERIODEN 2019-2022
Mittenmajoriteten i Botkyrkas politiska plattform beskriver de politiska prioriteringarna och viljeinriktningarna under mandatperioden
2019-2022. Den politiska plattformen beskriver de största problemen som Mittenmajoriteten ser idag och beskriver hur dessa ska
åtgärdas. Målet med plattformen är att visa vilka frågor den politiska
ledningen prioriterar och vara en riktlinje för kommunens utvecklingsarbete.
De problem som beskrivs i plattformen är:
• Skolsegregation, alla barn lyckas inte
• Att Botkyrkaborna inte är nöjda med sin omsorg
• Att alla inte kan och vill bo i Botkyrka
• Trygghet och trivsel i Botkyrka
• Kriminella organisationer
• Botkyrkas påverkan på klimat och miljö
• Att alla Botkyrkabor inte känner sig delaktiga i Botkyrkas utveckling
• Få till mer näringsliv och jobb
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Vårt Botkyrka
Det som förenar oss är att vi alla är Botkyrkabor.
Det unika som varje stadsdel har ska utvecklas och bevaras, samtidigt
ska vi stärka sammanhållningen inom Botkyrka och utvecklas tillsammans. Botkyrka är fantastiskt på många sätt. Målet är att skapa en
bättre kommun, där Botkyrkabor har ökade livschanser och kan göra
val för att förverkliga sina mål, att ta makten över sitt eget liv och
skapa en hållbar samhällsutveckling.

”Målet är att i Botkyrka kommun skapa möjligheter och minska
hinder, att skapa fler livschanser”
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BOSTADSFÖRSÖRJNING I
BOTKYRKA KOMMUN
Botkyrka kommuns program för bostadsförsörjning lägger fast de
politiska riktlinjerna för hur boendet i Botkyrka ska utvecklas. Den
omfattar inriktningen för en hållbar bostadsförsörjning med riktlinjer
för bostadsförsörjning som tar sikte på nybyggnation, renovering och
förnyelse.
Riktlinjer för Botkyrkabyggen
Vi ska värna hyresrätten som boendeform. En bred hyresbostadsmarknad – med god tillgång till olika typer av bostäder av hög kvalitet
och till rimliga priser – är viktigt för en väl fungerande arbetsmarknad
och minskade klyftor i samhället.
Ett starkt kommunalt bostadsföretag är en tillgång för Botkyrkaborna
och ett nödvändigt verktyg för en hållbar bostadspolitik. Botkyrka
byggen ska vara en aktiv aktör som utöver effektiv förvaltning också
bidrar till utvecklingen av befintliga bostäder och bostadsområden
samt står för nyproduktion som bidrar till att möta behoven av fler
bostäder. Botkyrkabyggen ska vara en aktiv aktör för att öka standarden på boende för Botkyrkas medborgare.
Alla riktlinjer för boendeplanering gäller för såväl Botkyrkabyggen
som andra, till exempel var och hur nybyggnation ska ske. I programmet finns även riktlinjer specifikt till Botkyrkabyggen.
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• Botkyrkabyggen ska renovera och modernisera sitt bostads
bestånd
• Botkyrkabyggen ska skapa större variation i beståndet
• Botkyrkabyggen ska vid upprustning skapa energisnålare hus
• Botkyrkabyggen ska vid nybyggnation prioritera ungdoms
lägenheter och boenden för äldre
• Botkyrkabyggen ska bidra till mer blandade upplåtelseformer
genom fler hyresrätter i områden där de är få
• Botkyrkabyggens hyror ska täcka kostnaderna
• Botkyrkabyggen behöver bidra till att få fram kommunkontrakt
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AFFÄRSMODELL
Vår affärsmodell bygger på områden som förvaltning, förädling och
utveckling av våra fastigheter med tillhörande koncept och tjänster.
Vi värnar om och förädlar vår fastighetsportfölj och skapar hållbara,
inkluderande och långsiktiga värden för vår ägare.
Affärsmodellen bygger även på marknadsattraktivitet och att vi har
hyresgäster som bor och trivs i bolagets bostäder och som betalar
månatliga hyror vilket i sin tur leder till ett långsiktigt positivt kassaflöde. Hyresnivåerna och hyresutvecklingen fastställs i hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen.
Kommersiella lokaler, p-platser och centrum samt gemensamma
boendekraftslokaler och föreningslokaler är stödjande affärer som
stärker bolagets huvudaffär genom att skapa mervärde och nyttor för
de hyresgäster som bor i våra bostadsområden.
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•
•
•
•
•
•
•

En hållbar affär
Vår definition av hållbar utveckling
Vår vision
Vårt övergripande mål
FN:s globala mål, Agenda 2030
Våra strategiska målområden
Vår strategi för en hållbar affär
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INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR
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HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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EN HÅLLBAR AFFÄR
Vår affärsidé är att bidra till bostadsförsörjningen i Botkyrka kommun
och tillhandahålla ett allmännyttigt och varierat bostadsutbud av god
kvalitet som kan attrahera alla.
Vår affär bygger på affärsmässiga principer med ett samhällsansvar.
Vi är en långsiktig, affärsmässig och konkurrenskraftig aktör som äger,
förvaltar, förädlar och bygger hyresrätter. Därigenom bidrar vi till tillväxt i Botkyrka kommun. Vi erbjuder hyresrätter med valmöjligheter
för alla och bereder hyresgäster möjligheter till boendeinflytande.
Vår grund vilar på en hållbar affär som för oss betyder att vi är ett
starkt företag som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med stort förtroende från våra intressenter. Vi strävar efter hållbarhet genom hela
värdekedjan med tillväxt och utveckling.
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VÅR DEFINITION AV
HÅLLBAR UTVECKLING
Vår definition av hållbar utveckling är FN:s definition
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Hållbar utveckling är inte ett statiskt tillstånd utan en förändringsprocess som går i en hållbar riktning. De tre hållbarhetsdimensionerna
– ekonomisk, klimat- och miljömässig samt social hållbarhet – vävs
ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv.
Hållbar utveckling
Samtliga
dimensioner ska
balanseras, eftersom
de är ömsesidigt
beroende av varandra

Ekonomisk
hållbarhet

Klimat- och
miljömässig
hållbarhet

Social
hållbarhet
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VÅR VISION
"Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla"
Vår vision beskriver vårt framtida tillstånd där vi i samverkan med våra
intressenter skapar en hållbar affär där vi värnar om företagets välstånd, planeten och människorna. Detta leder till en hållbar framtid.
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VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL
Vårt övergripande mål är att marknadsvärdet realt1 ska öka
från 7,7 mdkr till 9,6 mdkr (25 %) mellan åren 2017 och 2025.
Marknadsvärdet speglar både fastigheternas vinstmarginaler och
riskexponering i form av avkastningskrav.
Med förädling av våra fastigheter skapar vi ett ökat marknadsvärde
där vår hållbara affär är långsiktig och affärsmässig för att vi ska uppnå
en hållbar framtid och samtidigt erbjuda attraktiva bostäder.
1 Ett ökat marknadsvärde på fastigheterna av egen kraft som exempelvis sker
genom ökat driftnetto, undantaget det som påverkar den allmänna bedömningen av värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden.
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FN:S GLOBALA MÅL,
AGENDA 2030
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling
som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra
fantastiska saker till år 2030:
• Att avskaffa extrem fattigdom
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen.
Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder,
kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt
riktning.
Vi på Botkyrkabyggen har integrerat de globala målen, Agenda
2030, i vår allmännyttiga plan och vi bidrar till de globala målen genom vår egen verksamhet vilket även omfattar vårt samhällsansvar.
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VÅRA STRATEGISKA
MÅLOMRÅDEN
Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla

En hållbar affär

Ekonomisk hållbarhet, vi värnar om
företagets välstånd

Klimat- och miljömässig hållbarhet,
vi värnar om
planeten

Social hållbarhet,
vi värnar om
människorna

Vi värnar om företagets välstånd vilket betyder långsiktig stabil ekonomi som gör det möjligt för en framtida hållbar fortlevnad. Vi tryggar vår
finansiella ställning med målsättningen att skapa långsiktig lönsamhet
och tillväxt så att företagets stabilitet säkras. Välståndet leder dessutom
till att vi får investeringskraft i hållbar utveckling och samhällsbyggande.
Vi värnar om planeten vilket betyder att vår verksamhet bedrivs på
ett sådant sätt att vi minimerar vår negativa påverkan på planeten och
dess naturresurser. Vi sätter fokus på att bekämpa klimatförändringen samt involvera våra hyresgäster i arbetet.
Vi värnar om människorna vilket betyder att vi verkar för mångfald,
jämställdhet, inkludering och delaktighet där vi inte lämnar någon
utanför och säkrar att verksamheten och samhället hålls samman.
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EKONOMISK HÅLLBARHET
VI VÄRNAR OM FÖRETAGETS VÄLSTÅND
Vi värnar om företagets välstånd vilket betyder långsiktig stabil ekonomi som gör det möjligt för en framtida hållbar fortlevnad. Vi tryggar vår
finansiella ställning med målsättningen att skapa långsiktig lönsamhet
och tillväxt så att företagets stabilitet säkras. Välståndet leder dessutom
till att vi får investeringskraft i hållbar utveckling och samhällsbyggande.
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Vi bidrar till FN:s globala mål, Agenda 2030
• Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för
alla.
• Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande
och hållbar industrialisering samt främja innovation.
• Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
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INOM EKONOMISK HÅLLBARHET SÄTTER VI
FOKUS PÅ
Ett starkare Botkyrkabyggen
• Vi är en långsiktig aktör med hållbar tillväxt
• Vi har en stabil soliditet
• Vi arbetar systematiskt med vår värdekedja för att uppnå en hållbar affär vilket inkluderar hållbar konsumtion och produktion samt
riskminimering
• Cirkulär ekonomi i våra beslutsled
• Vi har ett brett utbud och säljer tillval till de som önskar

Ökat fastighetsvärde
• Vi ökar attraktiviteten till våra stadsdelar och våra fastighetsvärden
• Vi arbetar systematiskt med kundnöjdhet genom exempelvis
hyresgästenkäter, uppföljning, analys och åtgärder
• Successiv ökad nyproduktion
• Vi renoverar 8 500 lägenheter mellan åren 2017 till 2030
• Förbättrat affärsmannaskap med acceleration av driftnettot och
driftoptimering
• Vi arbetar med att resurseffektivisera vår verksamhet
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KLIMAT- OCH MILJÖMÄSSIG
HÅLLBARHET
VI VÄRNAR OM PLANETEN
Vi värnar om planeten vilket betyder att vår verksamhet bedrivs på
ett sådant sätt att vi minimerar vår negativa påverkan på planeten och
dess naturresurser. Vi sätter fokus på att bekämpa klimatförändringen samt involvera våra hyresgäster i arbetet.
Utifrån våra miljöaspekter och de mål i FN:s globala mål, Agenda
2030, som vi kan påverka sätter vi våra klimat- och miljömål.
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi bidrar till FN:s globala mål, Agenda 2030
• Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och
sanitet för alla.
• Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar
och modern energi för alla.
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• Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna
och dess konsekvenser.
• Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart
sätt för en hållbar utveckling.
• Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av land
baserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

INOM KLIMAT- OCH MILJÖMÄSSIG
HÅLLBARHET SÄTTER VI FOKUS PÅ
Miljö, ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser
• Främja större miljömässigt ansvarstagande
• Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
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Klimatmål
• Fossilbränslefri senast 2030
• Klimatneutral (koldioxidutsläpp) senast 2045
• Allmännyttans klimatinitiativ
o En fossilfri allmännytta senast år 2030
o 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år
2007)
Fossilfritt Sverige
• Transporter
o Egna fordon
o Tjänsteresor
o Entreprenörers transporter
• Värme
• El
Förnybara energikällor, innovation, samverkan för förnybara energikällor
• Övergång till förnybar fastighetsel, utan inblandning av biobränsle
från skogen (undantaget restprodukter från skogsindustrin) då
skogen hjälper till att binda koldioxid, med mål om 100% förnybar
el till år 2021. Sedan 2020 är den fastighetsel vi köper in förnybar.
• I samverkan få bort det fossila bränslet från fjärrvärmeproduktionen
Hållbar förvaltning inklusive nyproduktion, till- och ombyggnad
• Vi använder livscykelanalys med hållbarhetsutredning inklusive
analys och utveckling av ekosystemtjänster och biologisk mångfald vid nybyggnation.
• Vi förbereder grönytorna i och omkring våra områden för att
hantera konsekvenserna av extremväder.
• Vi hushållar med resurser
• Vi strävar efter att använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder
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• Vi energieffektiviserar våra fastigheter
• Vi arbetar med återvinning, avfallsminimering, avfallshantering
och källsortering
• Vi följer upp avfallet så att vi kan kontrollera att det hanteras korrekt
• Vi värnar om och utvecklar ekosystemtjänster samt biologisk
mångfald inom förvaltningen
• Minskad vattenförbrukning och god vattenkvalitet
• Ta fram en koldioxidbudget utifrån kommunens beräkningsmodell
för klimatneutralitet
• Systematiskt klimat- och miljöarbete
Involvera våra hyresgäster
• Insatser som leder till att hyresgäster enkelt kan leva mer klimatoch miljövänligt
• Insatser för hyresgäster som ökar förståelse och ändrar beteenden så att hyresgästerna lever mer klimatsmart med fokus på
ekosystemtjänster, minskad vattenförbrukning och ökad vattenkvalitet samt avfallsminimering, återvinning och källsortering
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SOCIAL HÅLLBARHET
VI VÄRNAR OM MÄNNISKAN
Vi värnar om människorna vilket betyder att vi verkar för mångfald,
jämställdhet, inkludering och delaktighet och säkrar att verksamheten
och samhället hålls samman. Vi lämnar inte någon utanför.
Utifrån våra sociala aspekter och de av FN:s globala mål, Agenda
2030 som vi kan påverka direkt och indirekt mål i, sätter vi Botkyrkabyggens sociala mål.
JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vi bidrar till FN:s globala mål, Agenda 2030
• Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
• Minska ojämlikheten inom och mellan länder
• Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
• Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva,
och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
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I samverkan med kommunen och civilsamhället sätter vi även fokus
på dessa mål för att uppnå jämställda, jämlika, hållbara och fredliga
samhällen.
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

INGEN
FATTIGDOM
INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Vi har delat upp vårt sociala hållbarhetsarbete i tre delar:
•
Företaget
•
Våra affärer
•
Samhället
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FÖRETAGET
Vi sätter fokus på arbetsmiljön, jämställdhet, mångfald, likabehandling, hälsa och en inkluderande miljö.
• Bra ledarskap och medarbetarskap
• Mångfald, jämställdhet och inkludering
• Ingen diskriminering
• En trygg och säker arbetsmiljö

VÅRA AFFÄRER
Vi sätter fokus på de sociala bitarna i vår bostadsuthyrning, fastighetsförvaltning samt nyproduktion, till- och ombyggnad. Vi arbetar
systematiskt genom att implementera system, ställa krav och genomföra uppföljningar inklusive arbetsplatskontroller.
Bostadsuthyrning
• Öppen, transparent och allmännyttig bostadsuthyrning i linje
med Sveriges Allmännyttas riktlinjer för rimliga uthyrningsregler
• En långsiktig och nära relation till våra hyresgäster som leder till
trygghet, trivsel och ökad kundnöjdhet
• Giftfritt, systematiskt minska hälso- och miljöfarliga produkter
• Nollvision för bränder i våra fastigheter
• Systematiskt brandskyddsarbete inklusive uppföljning som leder
till att vi inte har några bränder
Gränssättning
• Nolltolerans olovlig andrahandsuthyrning
• Nolltolerans kriminell användning av lägenhet och grova störningar
• Vi har visselblåsarsystem
Förvaltning i världsklass
• Att vi förvaltar och vårdar området och säkrar att det är snyggt,
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fräscht och tryggt där vi underhåller platsen samt för dialog med
boende och de som verkar i området för att uppmuntra till att
vara en del i lösningen
• Systematiska trygghetsvandringar inklusive brottsförebyggande
och trygghetsskapande fastighetsförvaltning
• Trygghetspaket fastigheter
En sund konkurrens på lika villkor
Ny-, till- och ombyggnad, entreprenad och leverantörer
• Samarbete med Fair Play Bygg
• Genomför arbetsplatskontroller
• Mänskliga rättigheter
o Försäkra oss om att leverantörer/entreprenörer/samarbetspartners inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter
• Arbetsförhållanden, säkra bra arbetsvillkor och försäkra oss om
att leverantörer/entreprenörer/samarbetspartners:
o Upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva
förhandlingar
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o uppfyller arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i
nivå med kollektivavtal
o inte har tvångsarbete eller barnarbete inom sin värdekedja
o har en plan för jämställdhet och jämlikhet inom sin verksamhet
• Antikorruption
o Motverka alla former av korruption inklusive utpressning och
bestickning

SAMHÄLLET
Vi sätter fokus på stadsdelarna i Botkyrka och verkar för ett jämlikt
samhälle där inkludering, jämställdhet, medskapande, ansvarstagande
och icke-diskriminering råder. Dessa är bärande principer för att alla
individers mänskliga rättigheter ska säkerställas.
Ökad trygghet och social sammanhållning
• Ta hand om alla goda krafter
o Mötesplatser för social sammanhållning
- Föreningscenter, gemensam plats för civilsamhällets aktörer
- HUB, gemensam plats för barn, unga och unga vuxna
- Boendekraftslokaler för utlåning till hyresgäster
- Mötesplatser, parker, lekplatser och idrottsarenor
o Samverkan
- Samverkan med Botkyrka kommun med flera
- Samverkan inom EST, Effektiv samordning för trygghet, EST
Botkyrka
- Samverkan med civilsamhällets aktörer
o Relationsbyggande förvaltning, dialog och delaktighet
- Stärka boendekraften genom att involvera och öka delaktigheten hos hyresgästerna
- Bomöten och dialoger
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o Uppsökande verksamhet
- Nattvandrare, boende som tar ansvar och är delaktiga
- Trygghetsfältare
• Vi använder vår egen verksamhet som hävstång
o Samverkan för ökad sysselsättning
o Inom vår egen verksamhet skapa arbetstillfällen
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VÅR STRATEGI FÖR
EN HÅLLBAR AFFÄR
Transformation
Vi driver vår verksamhet så att den gynnar en hållbar utveckling och
FN:s globala mål, Agenda 2030, är vår ledstjärna. Vi agerar ansvarsfullt och minimerar risken för negativ påverkan. Vi ser möjligheter
med att ha en hållbar affär genom de värden det skapar.
ion
kat
n
uni
tio
ova
mm
inn
Ko
ch
go
aft
ialo
skr
ntd
ling
sse
tre
and
, in
hh
c
kan
-o
t
ver
slu
ng
Sam
Be
ljni
pfö
Up
ns
ete
mp
Ko
kap
ars
led
r
och
sse
kap
oce
ars
, pr
, äg
m
ion
n
ste
isat
tio
ssy
gan
duk
ing
n
Or
pro
g
Led
klin
och
vec
öp
sut
Ink
g
het
nin
r
am
lsty
ng
rks
må
Ve
ma
e
h
g
l oc
nga
r
Må
se
gie
gen
ate
ent
nin
Str
um
Led
dok
licy
Po
40

En hållbar affär senast år 2030
• Allmännyttiga
• Hållbarhet genom hela
värdekedjan
• Ett starkare Botkyrkabyggen
• Hållbar tillväxt och utveckling
• Starkt förtroende från våra
intressenter
• Välmående samhälle med
varaktigt skydd för planeten
och dess naturresurser

Ekonomisk
hållbarhet
Klimat- och
miljömässig
hållbarhet

Social
hållbarhet
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VÅRA STRATEGISKA STEG
• Målstyrning för hållbar affär
• Affär och hållbar utveckling är integrerad i verksamheten
• Vi omsätter FN:s globala mål, Agenda 2030, i vårt utvecklings
arbete
• Verksamhetsutveckling är verktyget för hållbar affär
• Vi samverkar, kommunicerar och skapar delaktighet

MÅLSTYRNING FÖR HÅLLBAR AFFÄR
VD med företagsledning ansvarar för att styra, leda och följa upp
arbetet ur ett helhetsperspektiv för att nå en hållbar affär. Botkyrkabyggen har en målstyrning med verktygen:
• Sirius, en metod för acceleration som leder till att vi ökar vårt
marknadsvärde med uppföljning och analys varje vecka samt månatliga uppföljningar med respektive affärsområde
• Stratsys, en metod i syfte att planera, genomföra och följa upp
våra långsiktiga hållbarhetsmål kopplade till FN:s globala mål,
Agenda 2030, och hållbarhetsrapportering

42

• Fastighetskortet är vår metod för målsättning och uppföljning av
hållbar affär per fastighet
• Verksamhetsplanering och budget
Uppföljning:
• Tertialrapporter
• Årsredovisning och hållbarhetsrapport

AFFÄR OCH HÅLLBAR UTVECKLING ÄR
INTEGRERAD I VERKSAMHETEN
Hållbar affär ska genomsyra hela Botkyrkabyggen och vår verksamhet. Det handlar om att agera rätt idag där vi värnar om planeten och
människorna. För att lyckas med både affär och hållbarhetsarbete har
vi integrerat ansvaret för utvecklingen i verksamheten och de ingår i
allas roller och ansvar. Vi skapar systematik för en hållbar affär samt
inkluderar alla medarbetare för att få engagemang och delaktighet.
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För att uppnå en hållbar affär utvecklar vi:
• Vår värdekedja
• Våra strategier
• Våra interna strukturer
• Vår organisation och kompetens
• Vår verksamhet
• Vår kommunikation och våra intressentdialoger
• Våra hyresgäster involveras
• Vi har samverkande forum som:
o Hållbarhetsutvecklingsforum, HUF, strategisk och systematisk
utveckling av vårt hållbarhetsarbete
o Effektiv samordning för trygghet, EST, samverkan med
Botkyrka kommun, Polisen, Botkyrkabyggen och Södertörns
brandförsvarförbund med styrgrupp, ledning och arbetsgrupp
o Forum digital utveckling, samverkan för digital utveckling av
verksamheten, fastigheterna och boendet
• Boendekraft med fokus på boinflytande genom samverkan mellan
Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen i Botkyrka-Salem vars
syfte är att skapa trivsel, delaktighet, engagemang och trygghet
som leder till ökad kundnöjdhet bland de boende.
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VI OMSÄTTER FN:S GLOBALA MÅL,
AGENDA 2030, I VÅRT UTVECKLINGSARBETE
De globala målen Agenda 2030 är integrerade i vår allmännyttiga
plan och vår hållbara utveckling:
• De globala målen är vår ledstjärna i vårt hållbarhetsarbete
• Vi är en drivande kraft för genomförandet av Agenda 2030 i syfte att uppnå hållbara och inkluderande samhällen
• Vi samverkar och deltar i den kommunala och nationella satsningen att nå de globala målen

VERKSAMHETSUTVECKLING ÄR VERKTYGET
FÖR HÅLLBAR AFFÄR
Verksamhetsutveckling är verktyget för att vi ska nå våra mål där vi
värnar om företagets välstånd, planeten och människorna. Vi arbetar
systematiskt för att nå en hållbar affär.
• Vi skapar en lönsam och effektiv verksamhet där strategiska beslut, budget och verksamhetsplan inkluderar verksamhetens påverkan på samhälle, klimat och miljö
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• Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla våra mål samt följa gällande lagar och övriga bindande krav som berör vår verksamhet
• Vi arbetar systematiskt med vår värdekedja i syfte att nå en hållbar affär
• Vi verkar för varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt inom företaget

VI SAMVERKAR, KOMMUNICERAR OCH
SKAPAR DELAKTIGHET
Vår interna kommunikation bjuder in till diskussion i syfte att skapa
engagemang och delaktighet för att nå en hållbar affär. Vi verkar aktivt för att våra medarbetare ska vara engagerade och kompetenta
samt motiverar till delaktighet i detta arbete. Vi skapar och upprätthåller relationer för att kunna erbjuda bostäder, lokaler och tjänster
i attraktiva och trygga bostadsområden utifrån våra hyresgästers
önskemål och behov.
I dialog med våra hyresgäster skapar vi en hållbar affär i Botkyrkabyggen.
Vi kan även genom information, dialog och utbildning påverka hyresgäster, samarbetspartners och verksamheter att förändra sina vanor
och beteenden. I samverkan med våra övriga intressenter utvecklar vi
ett samarbete som leder till hållbara och kvalitativa tjänster och produkter som stärker vårt allmännyttiga åtagande.
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Tillsammans med leverantörer och externa parter ställer vi krav, följer upp kvaliteten och samarbetar för att nå en hållbar affär. Genom
samarbete öppnar vi upp för att lösa hållbarhetsfrågor på effektiva,
innovativa och inkluderande sätt. Vi uppnår även en förbättrad kvalitet
på produkter och tjänster och stärker på så sätt vår egen ekonomi.
Vår målsättning är en ansvarsfull leverantörsstyrning som säkerställer
kvalitet samtidigt som det leder till innovation och utveckling mot mer
hållbara produkter och tjänster. Vi samverkar även med externa parter
för ökad kunskap och innovation som driver hållbar utveckling framåt.
Som en del i Botkyrkabyggens Agenda 2030-arbete behöver vi
säkerställa sund konkurrens på lika villkor och byggarbetsplatser fria
från oegentligheter. Detta gör vi dels genom de krav vi ställer i våra
upphandlingar och dels genom att via byggarbetsplatskontroller verifiera att våra entreprenörer och deras underentreprenörer är seriösa,
betalar skatt och sociala avgifter samt ger sina anställda goda arbetsvillkor, skälig lön, arbetstid och semester.
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

VÅR FÖRMÅGA
Vår förmåga beskriver hur Botkyrkabyggen är
organiserat, nyttan och värdegrund för att uppnå
ökad kapacitet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation
Våra intressenter
Affärs- och samhällsnyttan med vårt hållbarhetsarbete
Policydokument
Projektportföljstyrning
Markdelegation för hållbar nyproduktion
Ledningssystem
Ekonomi
Värdegrund

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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ORGANISATION
• Våra två affärsområden har yttersta affärsansvaret för fastigheterna och boende med drift och förvaltning. Affärsområdena har
även ansvar för fastigheternas affär, underhåll och utveckling som
nyproduktion.
• Kommunikation och marknad ansvarar för kund- och säljfrågor,
marknadsfrågor samt intern och extern kommunikation
• Bygg & teknikavdelningen är bolagets projektkontor med kompetenser inom beställning och genomförande av nyproduktion,
projekt, uppdrag och underhåll som även kan ansvara för att tillhandahålla projektledning inom andra verksamhetsområden
• Ekonomi och finans ansvarar för företagets ekonomiska och finansiella arbete inklusive rapporteringar
• HR ansvarar för personalfrågor, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och Qvinna i Botkyrka
• Affärsutveckling ansvarar för strukturell och systematisk hållbar
utveckling, trygghet och IT
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Ägare
Styrelse
VD

Qvinna
i Botkyrka

Ekonomi

Bygg & teknik

HR

Kommunikation
& marknad

Affärsutveckling
Affärsområde
Södra
Drift

Område
Tumba

Affärsområde
Norra
Område
Storvreten

Område
Fittja

Område
Norsborg

Sälj & kund

Område
Alby
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VÅRA INTRESSENTER
Botkyrkabyggens intressenter är de personer, företag och organisationer som påverkar oss som bolag, våra fastigheter, hyresgäster och
bostadsområden. Samverkan och relationer med intressenterna är
nyckeln till framgång och därför arbetar vi för goda affärsrelationer
med alla våra intressenter och samarbetspartners.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ägare/styrelse
Personal
Hyresgäster
Bostadssökande
Kommuninvånare
Hyresgästföreningen
Botkyrka kommun
Polisen
Entreprenörer/leverantörer
Myndigheter och staten
Lokala kontakter
Civilsamhället, föreningar och samverkanspartners
Media
Organisationer

AFFÄRS- OCH SAMHÄLLSNYTTAN MED VÅRT
HÅLLBARHETSARBETE
•
•
•
•
•
•

Överlevnad med långsiktig lönsamhet
Vi ökar attraktiviteten till våra bostäder och bostadsområden
Vi får en bättre förvaltning och ökad kontroll av fastigheterna
Vi får en ökad långsiktig lönsamhet och välstånd inom företaget
Vi bidrar till en välmående planet för kommande generationer
Vi lever upp till hyresgästernas krav på hur verksamheten hanterar omställningen till miljö- och klimatneutral verksamhet
• Vårt arbete leder till att människor kan leva ett gott liv och att
samhället hålls samman
• Mångfald och jämställdhet inom företaget skapar ökat värde genom talangrikedom, idérikedom och lyckade teamarbeten
• Vi skapar engagemang hos våra medarbetare
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POLICYDOKUMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alkohol- och drogpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Brandskyddspolicy
Finanspolicy
Fordon- och transportpolicy
Hållbarhetspolicy
Integritetspolicy
IT-säkerhetspolicy
Kommunikationspolicy
Personalpolicy
Policy mot mutor och jäv
Policy samverkan med civilsamhällets aktörer
Rese- och representationspolicy
Säkerhetspolicy
Uthyrningspolicy

PROJEKTPORTFÖLJSTYRNING
En projektportfölj med projektportföljstyrning är etablerad vilket
innebär att vi över tid kan identifiera, planera, prioritera, balansera
och följa upp våra utvecklingsinsatser.
Med projektportföljstyrning kan vi säkerställa att användandet av
resurser sker optimalt och ökar organisationens förmåga att nå våra
strategiska mål. Projektmetod inom företaget är XLPM.
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MARKDELEGATION FÖR EN
HÅLLBAR NYPRODUKTION
Vi har en markdelegation med uppgift att identifiera mark, analysera
och säkra en kontinuerlig portfölj med byggrätter. Markdelegationen
säkrar också att vi har produktionsplaner med bostadsgarantier för
unga och äldre och att vi nyttjar, vid var tid, möjliga investeringsstöd
för att hålla nere hyrorna så att alla som vill ska kunna bosätta sig i
företagets fastighetsbestånd.
Markdelegationen säkrar hållbarhetsanalyser inom områden som:
• ekonomiska och finansiella kalkyler
• marknads- och konkurrensanalys
• hållbarhetsanalys inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
social hållbarhet och situationell prevention
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LEDNINGSSYSTEM
Ledningssystemet är etablerat för att säkerställa ett sammanhållet,
effektivt, kvalitativt och hållbart arbetssätt med gemensamma processer, rutiner och systemstöd. Systemet är byggt utifrån en huvud
process med stödprocesser samt styrande processer.
Hållbarhets
policy, övriga
policyer
Lagar och andra
bindande krav

Marknad

Hållbarhets
mål

Betydande
miljöaspekter och
nödlägesrisker

Verksamhets
styrning

Stambytes
processen

Trygghet,
säkerhet och
skalskydd

Ekonomi

Upphandling,
inköp, avrop och
uppföljningar

Entreprenörs
uppföljningar

Uthyrning

Underhåll

Nödläges
beredskap

Boendetid

Ombyggnation

Avfall

Flyttar

Nyproduktion

Förslag och
avvikelser

Kemikalier

Kommunikation
miljöfrågor

Gula rutor: huvudprocess, orange rutor: styrande processer, rosa rutor: stödjande processer
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EKONOMI
NYCKELTAL
Mål

Prognos

Utfall

Årtal

2023

2022

2021

2020

2019

Soliditet, synlig, %

34,0

36,0

39,0

43,7

44,5

Soliditet, justerad, %

71,0

74,0

79,0

81,4

83,1

Avkastning eget kapital, %

6,0

5,0

4,5

4,5

5,2

Direktavkastning, %

5,5

5,5

5,5

6,3

6,7

Överskottsgrad, %

36,0

34,0

30,0

28,8

28,8

Räntetäckningsgrad, %

700

550

400

337

407

Belåningsgrad, %

29,0

26,0

20,0

17,4

15,0

ROT-renoveringar, lgh

600

600

770

391

268

Nyproduktion (påbörjad), lgh

100

270

82

4

5

* Nyckeltalen bygger på uppskattad prognos för 2020 års resultat- och balansräkning
samt marknadsvärden.
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VÄRDEGRUND
Vår värdegrund är de värderingar som ligger till en grund för vår verksamhet. Vi utgår ifrån alla människors lika värde, jämställdhet samt en
hållbar framtid, något som genomsyrar all vår verksamhet. Vår likabehandlingsplan främjar lika rättigheter och möjligheter samt motverkar
förekomsten av diskriminering. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare
som präglas av ömsesidig respekt och en inkluderande arbetsmiljö.
Vi skapar likvärdiga förhållanden mellan kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all vår verksamhet. Vi förebygger
diskriminering genom ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder.
Som ledare och medarbetare lever vi upp till våra värderingar
• Tydlighet handlar om att vi står upp för och följer våra beslut
• Respekt handlar om att vi värdesätter alla människors lika värde
• Tillit handlar om att vi tror på våra förmågor
• Stolthet handlar om att vi är stolta över det arbete som vi utför
• Glädje handlar om att vi tar vårt ansvar för en god arbetsmiljö
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Vi vill uppfattas som nära, engagerade och pålitliga
Våra ledord anger hur vi som anställda vill att våra kunder, ägare och
intressenter ska uppfatta oss:
• Nära handlar om samverkan och tillgänglighet
• Engagerade handlar om att vi bygger relationer, är lyhörda och
visar att vi bryr oss
• Pålitliga handlar om förhållningssätt och att skapa förtroende
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

BILAGOR
•
•
•
•

Övriga strategier
FN:s globala mål, Agenda 2030
Affärsrisker
Platsutveckling i samverkan

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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ÖVRIGA STRATEGIER
Vår kompetensutveckling
• Ska säkerställa att chefer och medarbetare har rätt kompetens
• Ska bidra till att mål på lång och kort sikt uppnås
• Ska skapa karriärvägar och uppmuntra medarbetare till att utvecklas vidare inom organisationen
• Ska leda till att vi kan behålla kompetent personal
• Ska säkerställa en hög och jämn nivå av kompetens inom och
mellan våra områden
• Ska leda till att verksamheten utvecklas utifrån de behov som
finns idag och de som kommer i framtiden

En hållbar renovering
• Hyresgästerna bor kvar under renoveringen
• Vi renoverar bara det som är nödvändigt
• Vi involverar hyresgästerna och uppmuntrar till delaktighet
• Vi renoverar till en standard som hyresgästerna är villiga att betala
för och anser sig ha råd med
• Vi erbjuder tillval för de hyresgäster som vill och kan
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Digital utveckling
• Vi arbetar för en digital transformation och har strategiska samverkansforum inom digital utveckling för att nå våra målsättningar
o Verksamhetsutvecklingsforum med fokus på att digitalisera våra
processer och arbetssätt
o Programutvecklingsforum med fokus på att kvalitetssäkra system in/ut, digitala plattformar och tjänster som omfattar hela
verksamheten
o Fastighetsutvecklingsforum med fokus på digital utveckling av
fastigheterna, driften, boendet och mobiliteten
• Vi följer den digitala utvecklingen och samverkar med andra aktörer
utan att leda den digital utvecklingen i samhället och branschen
• Vi sätter digitala verktyg och mobilitet i verksamhetens fokus
• Vi värnar om en digital kompetensutveckling för alla i företaget
• Vi säkerställer digital trygghet och säkerhet för våra system och
tjänster
• Vi utvecklar marknad och kundkontakt i digitala kanaler
• Vi skapar möjligheten att bidra till och delta i det digitala samhället
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DE GLOBALA MÅLEN,
AGENDA 2030
MÅL 1 INGEN FATTIGDOM

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekono
miska. Fattigdom innebär bland annat även brist på
frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk
säkerhet.

INGEN
FATTIGDOM

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom
innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3
miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är
hälften under 18 år. Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten
dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan
1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att
avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen
chans till ett värdigt och tryggt liv.

MÅL 2 INGEN HUNGER

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörj
ning och förbättrad nutrition samt främja ett håll
bart jordbruk.

INGEN
HUNGER

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och
idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. Brist på
mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för männi
skors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår
planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och
ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda. Tillgång
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till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje
stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att
främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig
mat för alla.

MÅL 3 GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnan
de för alla i alla åldrar.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för
människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner
och människor i alla åldrar. Under de senaste decennierna har stora
framsteg g jorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel
så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i
hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för
alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för
människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

MÅL 4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner
människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar
är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och
jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem världen över måste
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möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola,
gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet
till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv.
Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart
samhälle.

MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors
egenmakt.

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och
resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor
mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället.
Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social
jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.
Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och
flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också
avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

MÅL 6 RENT VATTEN OCH SANITET
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning
av vatten och sanitet för alla.
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på
jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och
en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens
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livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan
därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten
är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också
fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.
En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö
som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet
drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade
skoldagar.
Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för
människors hälsa och utveckling.

MÅL 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, till
förlitlig, hållbar och modern energi för alla.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi
och rena bränslen är en förutsättning för att kunna
möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom,
klimatförändringar och en inkluderande tillväxt.
En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som
efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.
En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag.
Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår
planet.
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MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekono
misk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både
utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren
väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner
människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb
som också är hållbara för människa och miljö.
Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är
en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas
rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete.
Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en
hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVA
TIONER OCH INFRASTRUKTUR

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för
en inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor
och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara
lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det
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bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som
kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning.
Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och
innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar
utveckling.

MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt
och politiskt inflytande i samhället. Globala målens
ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och
möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har
haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under
de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan
länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla männi
skors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

MÅL 11 HÅLLBARA STÄDER OCH
SAMHÄLLEN

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
Över hälften av världens befolkning bor i urbana
områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande
städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den
snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver
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bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik
och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ
stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för
framtiden.

MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION
OCH PRODUKTION

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktions
mönster.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vår planet har försett oss med ett överflöd av
naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.
Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att
uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och
resurser.
Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala
och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl
den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad
hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion
och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

MÅL 13 BEKÄMPA
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimat
förändringarna och dess konsekvenser.
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela
vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och
som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som
överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Effekterna är redan nu
synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu.
Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten.
Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår
infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja
välstånd över hela världen.

MÅL 14 HAV OCH MARINA
RESURSER

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna
på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar
och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder
människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning.
Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet
och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Överfiske,
försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som
drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast
hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven
att bestå av mer plast än fisk år 2050.
Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.
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MÅL 15 EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK MÅNGFALD

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande
av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk
mångfald.
Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv
på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi,
vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster är en
avgörande utmaning för vår överlevnad.
Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg
utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och
vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste
du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat
med 60 procent på 44 år?
Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för
att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djur
arter på land.

MÅL 16 FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Främja fredliga och inkluderande samhällen för
hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa
för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett
medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa
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institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha
lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och
våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling.
De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom.
Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är
nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

MÅL 17 GENOMFÖRANDE OCH
GLOBALT PARTNERSKAP

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Världen är idag mer sammankopplad än någonsin
tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser
för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i
utvecklingen. Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel,
tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven
hos de fattigaste och mest sårbara länderna.
Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli
verklighet.
Ref: https://www.globalamalen.se/
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AFFÄRSRISKER
Vi hanterar olika typer av risker, exempelvis affärsrisker, finansiella
risker, projektrisker med mera. Vi arbetar med riskminimering genom:
• att identifiera och förstå risken
• att diskutera hur vi ska hantera/avtala/förhandla bort risken
• uppföljning av risk för riskminimering.
Risk

Riskbeskrivning

Potentiell
påverkan

Åtgärd för att
minimera risken

Klimat och
miljö

Risk för miljöförstöring och/eller
risk för ineffektiv
användning av energi och råvaror.
Bidragande faktorer
för ökad uppvärmning genom koldioxidutsläpp samt
fossila ämnen.
Minskad biologisk
mångfald.

Ökade kostnader,
negativa effekter på
klimat och miljö samt
försämrat rykte/
anseende. Minskad
tillgång på råvaror för
framtida behov. Ökad
medvetenhet bland
allmänheten och intressenterna om kli
matförändringar och
vattenförbrukning.

ISO 14001-certi
fiering, hållbarhets
rapport, systemstöd
för konkreta mål
och ständiga förbättringar, hållbarhetsutredningar,
kompetensutveckling, insikter och
beteendeförändringar.

Socialt

Risk för att
människor hamnar
utanför samhället.

Otrygghet.
Låg disponibel inkomst.

Sysselsättning och
aktiviteter för barn
och unga. Arbetsmarknadsåtgärder.

Korrupt
uthyrning,
intern

Låta egna kontakter
går före i bostadskön.
Extern påverkan på
personal som arbetar med uthyrning.

Legala konsekvenser. Otrygghet och
risk för egen hälsa.
Försämrat rykte/
anseende.

Processer, rutiner
inklusive kontroller.
Systembehörigheter, systemloggar
och rapporter med
uppföljning. Vissel
blåsarfunktion.
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Risk

Riskbeskrivning

Potentiell
påverkan

Åtgärd för att
minimera risken

Korrupt
uthyrning,
extern

Otillåten andrahandsuthyrning.
Byteshandel med
kontrakt.
Olaglig handel med
kontrakt.

Försämrat rykte/
anseende. Otrygg
bostadsmarknad.
Otrygghet för
hyresgäster som
bor i huset. Orimliga hyresnivåer.

Processer, rutiner
inklusive kontroller.
Visselblåsarfunktion.

Korruption

Ge eller ta emot en
muta. Jäv i en beslutssituation.
Interna eller externa bedrägerier
som leder till ekonomiska förluster,
miljöproblem och/
eller försämrat
anseende.

Legala konsekvenser. Försämrat
rykte/anseende och
svagare finansiell
ställning.
Kostnader.

Policy och regelverk, kompetensutveckling inkl. öppna
samtal och träning,
leverantörs- och
beställningsgranskning, revidering och
förstärkning av relaterade processer.
Visselblåsarfunktion.

Hälsa och
säkerhet

Bristande trygghet
och säkerhet i fastighet, installationer
och byggarbetsplats
kan leda till skador/
sjukdom/dödsfall på
arbetsplatsen.
Felaktiga material
val kan ge hyresgästerna försämrad
hälsa.

Skador, sjukdomar
och dödsolyckor.
Försämrad hälsa
hos anställda, leverantörer, hyresgäster med flera.

Säkerställ lagefter
levnad inom förvaltningen.
Uppföljning av
säkerhetskrav på
byggarbetsplatser,
utbildning inom säkerhetsmedvetande, skyddsutrustning. Material- och
kemikaliekrav vid
upphandlingar.
Registrering av
material.
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Risk

Riskbeskrivning

Potentiell
påverkan

Åtgärd för att
minimera risken

Pandemi

Påverkar hela
samhället: Isolering av människor.
Skolor kan stängas.
Människor kan
förlora sina jobb.
Rekommendationer
om att endast samhällsviktiga funktioner skall använda
kollektivtrafiken
vilket kan öka bil
åkandet.

Hyresgäster kan
komma efter med
hyran. Ökad oro
och skadegörelse.
Risk för att barn far
illa. Risk för våld i
nära relationer.
Svårt att genomföra vårt arbete.

Följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
och regeringen.
Följa rutinerna i
ledningssystemet
och den information som läggs ut
på intranätet. Ökad
information på
hemsidan och intranätet. Kontakta
de hyresgäster som
kan komma efter
med hyran. Samverkan med kommunen och i EST.

Arbetsförhållanden,
inom bolaget

Diskriminering av
medarbetare. Brott
mot nationell och
internationell arbetslagstiftning.

Försämrad hälsa,
säkerhet, välbefinnande och livsvillkor. Legala konsekvenser samt försämrat anseende.

Likabehandlingsplan, kompetensutveckling och ökad
medvetenhet inom
ledarskap, värde
grund och nolltolerans av diskriminering. Lönekart
läggning och jämställdhetsarbete.

Leverantörers och
entreprenörers
beteende

Leverantörer, entreprenörer och
underentreprenörer
som inte respekterar bolagets uppförandekoder.

Sämre arbetsmiljö
standard för leverantörernas anställda. Försämrat rykte
och svagare finansiell ställning.

Reviderad plan för
leverantörshantering. Granskning
av leverantörer och
entreprenörer.
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Risk

Riskbeskrivning

Potentiell
påverkan

Åtgärd för att
minimera risken

Upphandling av
varor och
entreprenader inom
bygg och
fastighet

Produktion av
byggmaterial,
rätten till skälig
lön, rättvisa och
gynnsamma arbetsvillkor, rätten att
organisera sig, inte
bli diskriminerad.
Bristande hälsooch säkerhetsrutiner, extrema arbetstider, bristande
fackliga rättigheter
och ingen anställningstrygghet.

Försämrad hälsa,
välbefinnande och
livsvillkor. Legala
konsekvenser samt
försämrat anseende.

Tydlighet vid upp
handlingar med
rutinmässiga uppföljningar inom
arbetsvillkor, korruption, miljö och
miljörisker, arbetsmiljö, lagkrav med
mera.
Arbetsplatskontroller.

Ökat antal
projekt i
projektportföljen
samt
skenande
projektkostnader

Antalet projekt
kommer att öka
i portföljen med
risker som förseningar, resursbrister
inom verksamheten, ökade
byggkostnader och
verksamhetens krav
att hantera flera
projekt.

Ökade kostnader,
negativa effekter
med försämrat
rykte/anseende.
Risk för sämre resultat än väntat och
negativ påverkan
på verksamhetens
övriga leveranser.

Samtliga projekt
följer projektmetod
med kontrollpunkter TG0, TG2 och
TG5. Projektportföljstyrning med
styrning, ledning
och uppföljning av
hela portföljen och
respektive projekt
med fokus på tid,
kostnad, kvalitet
samt resursförsörjningen för samtliga
projekt.
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PLATSUTVECKLING
I SAMVERKAN
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vårt övergripande mål är att öka vårt marknadsvärde realt och genom
platsutveckling i samverkan ökar vi både fastigheternas lönsamhet
och attraktionskraften till de olika stadsdelarna i Botkyrka kommun.
Idag är Alby, Fittja, Norsborg och Storvreten klassade som särskilt
utsatta eller utsatta områden av Polisen. Vårt mål är att Alby, Fittja
och Norsborg plockas bort från listan över särskilt utsatta områden
senast år 2025.
En plats för alla i det offentliga rummet
Det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla och upplevas som
tryggt, trivsamt och attraktivt. Vi skapar levande och attraktiva samhällsmiljöer med stark identitet som attraherar och lockar människor
och företag.

Vi gör detta genom att:
• vi tar hand om stadsdelsmiljöerna
• vi förädlar och utvecklar stadsdelarna
• vi attraherar och lockar
• vi stärker civilsamhället
• vi samverkar och skapar delaktighet
• vi följer upp
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I miljöer där kvinnor och barn trivs och känner sig trygga, trivs alla
Det handlar om att titta på det offentliga rummet med perspektivet
att kvinnor och barn ska känna sig trygga, säkra samt trivas i våra
stadsdelar. Vi prioriterar trygghets- och trivselskapande insatser för
kvinnor och barn i våra offentliga miljöer.
			
Stadsdelarnas visioner och strategier
Stadsdelarnas visioner beskriver vart vi ska och strategier pekar ut
riktningen för att komma dit. Arbetet med att ta fram dessa visioner har involverat samtliga anställda och hyresgästerna i respektive
stadsdel. Vi använder visionerna i vår fastighetsförvaltning, förädling
och utveckling. Våra visioner förenas med övriga platsvisioner som
Botkyrka kommun har.
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VISION FÖR ALBY,
HANDELSSTADEN
Alby kommer fortsätta vara en starkt växande stadsdel med nya bostäder och attraktiva arbetsplatser. Utbudet av kultur och idrottsliv
med närhet till gröna parker och natur ger möjlighet till ett hälsosamt
friluftsliv för stora och små. Norra Botkyrka kommer successivt växa
ihop med Stockholms stads närliggande stadsdelar och Alby kommer
uppfattas som en mångkulturell, inbjudande och attraktiv stadsdel
med närhet till allt. Som ”Handelsstaden” kommer Alby att kunna
erbjuda ett tryggt, öppet och levande centrum med en blandning av
restauranger, handelsplatser, saluhandel, näringsliv och ett blomstrande föreningsliv. Vår stad – dygnet runt – varje dag.

DE ÖVERGRIPANDE STRATEGIERNA
Musik och kultur i Alby
I Alby 2020 kan man utveckla sitt musikaliska intresse, djupdyka i
kulturen, konsten eller varför inte prova på något annorlunda som till
exempel cirkus. I Alby finns många intressanta möjligheter att skapa
framtidsdrömmar för alla.
Upplyst stadsdel
Ny områdesbelysning i kombination med säsongsbelysning kommer
ge ett inbjudande och ljust intryck av Albydalen. Här kommer vi att
med innovativa lösningar belysa träd, parker och fasader för att ge en
ljusare och öppnare stadsdel.
Trivsamt och tryggt
Tryggt och trivsamt i Alby, detta når vi bland annat genom att inkludera hyresgästerna i vårt trygghetsarbete och arbeta vidare med
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samverkan med kommun, polis, med flera. Arbetet med proaktiva
insatser, levande centrum, aktiva, ljusa gårdar/miljöer och fräscha
entréer har också bidragit till ökad trygghet och mindre brottslighet.
Inbjudande gårdar och miljöer
Helt, rent och välskött är förutsättningen för att få en fin känsla i
Alby. Därför kommer arbetet med den yttre miljön i samarbete med
andra aktörer såsom kommun och fastighetsägare att utökas. Vi
skapar och underhåller nya gröna oaser, attraktiva gårdar med upprustade aktiverande lekplatser, sällskapsplatser med grillplatser som
inbjuder till gemenskap och trygghet.
Alby C – handelsstad och levande centrum
Alby Centrum kommer att utvecklas och profileras till ett mer levande centrum med torghandel. Nybyggnation med lägenheter, butiker,
inflyttning av Botkyrkabyggens huvudkontor och torgattraktion gör
Alby Centrum till en mer tillgänglig, öppen och trygg plats.
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VISION FÖR FITTJA, DEN
KREATIVA STADEN
Fittja ska utvecklas till en levande stadsdel med ett kreativt välkomnande som inspireras av och med de boende för ökad trygghet och
trivsel. Visionen om en hållbar och kreativ stadsmiljö med ökad närvaro i det offentliga rummet skapar ökad tillgänglighet, trivsel och
attraktivitet.  
Dynamiken mellan boendemiljön, parkmiljöerna och det kreativa
samspelar till en attraktiv och hoppfull livsmiljö för barn och unga, en
plats där man vill leva och bo.

DE ÖVERGRIPANDE STRATEGIERNA
Centrumstråket
Stråket runt Fittja Centrum fortsätter utvecklas till en trygg, urban
och attraktiv plats där boende och besökande vill besöka, leka, handla
och vistas.
Vår stadsdel – varje dag – året runt
Med delaktighet och engagemang hos de boende skapas liv och kreativitet i livet mellan husen och de attraktiva parkområdena. Här hålls
platserna levande genom aktivitetsstöd, delaktighet av de boende och
lokala aktörer.
Varsam renovering med tillval för de som önskar
Vi renoverar varsamt och erbjuder tillval för de som önskar och har
möjligheten.  
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Ansvar för klimat och resurser
Vi skapar förutsättningar för de boende att kunna agera klimat- och
miljövänligt med fokus på avfallssortering och delaktighet i eko
systemtjänsterna i boendemiljöerna.
Samverkan
Vi stärker Fittja genom platssamverkan, delaktighet och insatser för
att stärka civilsamhället med fokus på barnkonventionen och FN:s
globala mål, Agenda 2030. Vi sätter även fokus på att lyfta fram
unga tjejer i de offentliga miljöerna och integrera unga människor i
olika events i parkområdena.
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VISION FÖR NORSBORG,
TRÄDGÅRDSSTADEN
Norsborg ska utvecklas till en levande trädgårdsstad, den första trädgårdsstaden i ett miljonprogram. Vi attraherar och lockar människor
med intresse för stadsodling, trädgård och socialt sammanhang. I
mötet mellan höga hus, parker, trädgårdar och stadsodling skapas
inbjudande promenadstråk och attraktiva platser i området. Norsborg
blir en del av Botkyrka med närhet till allt och goda kommunikationer.
Här skapas en levande och dynamisk livsmiljö med stor potential för
både biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

DE ÖVERGRIPANDE STRATEGIERNA
Vi skapar trygghet och trivsel tillsammans
Genom engagemang och inflytande från hyresgäster i olika typer av
forum skapas motivation, vilket i sin tur ger platsförankring och identitet. Vår målsättning är ökad trygghet och trivsel.
Broken Windows
Trasiga fönster-teorin förutsäger att försämring i ens omgivning kan
leda till att folk tror att lagen inte existerar. Därför är risken högre för
skadegörelse när det inte finns några normer. För oss innebär det att
när vi fått information om klotter så ska det tas bort inom 48 timmar.
Åtgärder mot skadegörelse och liknande ska påbörjas samma dag som
det kommer till vår kännedom. På det sättet visar vi att vi bryr oss om
platsen, vilket mynnar ut i att den upplevda tryggheten i området ökar.
Det ska vara lätt att göra rätt
Nudging, ”beteendepuffar” som leder mot mer hållbara beslut, är ett
arbete som vi kommer att fortsätta jobba med i Norsborg, till exem-
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pel att måla fotspår som leder fram till en papperskorg för att minska
nedskräpningen.
Vi tar ett samhällsansvar
Alla ska med! Vi utvecklar Norsborg till en levande stadsdel genom
att stimulera till aktivitet och social gemenskap. Vi möjliggör trivsel
skapande åtgärder och aktiviteter vilket i sin tur ökar bostädernas
attraktivitet och ökar delaktigheten bland de boende.
Vi skapar attraktiva uteplatser
Vi vill tillsammans med våra hyresgäster öka intresset för urban odling
och skapa attraktiva utemiljöer med hemmakänsla. Målsättningen är
att öka antalet trädgårdsboende i lägenheterna i markplan för hyresgäster med intresse för trädgård och stadsodling. Vi vill att våra hyresgäster ska trivas i Norsborgs trädgårdsstad och vilja bo kvar länge
hos oss.

85

VISION FÖR VÅRSTA OCH
BREMORA, GRÖDINGE
LANDET
Vårsta och Bremora i Grödingelandet ska utvecklas till en plats för
ett centralt boende i landskapet där hyresrätten möter jordbruk,
natur, skog, vatten och villor. Visionen är att det i mötet mellan en
centrumnära plats och naturen uppstår attraktion och synergi
effekter för en dynamisk livsmiljö.
Botkyrkabyggens bestånd i Grödinge består av cirka 300 lägenheter
i centrala Vårsta och Bremora och bostadsområdet ska utvecklas i
samverkan men andra aktörer som är aktiva runt centrala Vårsta.

DE ÖVERGRIPANDE STRATEGIERNA
Centrumplatsen Vårsta utvecklas i samverkan
I samverkan med centrumägaren utvecklar vi utbudet, kundnöjd
heten och aktiviteterna i centrum. Vidare utvecklar vi nedre botten
med attraktivt utbud av produkter och tjänster som attraherar hyresgästerna.
I samverkan
Vi samverkar med andra fastighetsägare och intressenter med målsättningen att tillsammans öka attraktiviteten i centrala Vårsta.
Barn och ungas livsmiljö i mötet mellan nutid och Grödinges landskap
Vi skapar aktiviteter och parkområden för barn och unga som inspirerar till en aktiv fritid med rörelse och lek.
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VISION FÖR STORVRETEN,
DEN LJUSA STADEN
Storvreten ska utvecklas till en levande, dynamisk och ljus stads- och
livsmiljö att växa upp och bo på. En plats som drar till sig barn, unga
och vuxna att bo, leva och uppleva. Storvreten har miljonprogrammets alla fördelar med stora bostäder, generösa grönytor, soliga gårdar och närhet till friluftsliv som ger möjlighet till vattenlek, näridrott,
lek och grannsamverkan.
Stadsdelen gränsar mellan centrala Tumba och friluftsområdet Lida
som präglar platsens utveckling där nya synergieffekter uppstår.

DE ÖVERGRIPANDE STRATEGIERNA
Grönska för välmående befolkning
Vi människor utvecklas bättre i naturmiljö och området förstärks
med gröna stråk, näridrott i naturmiljön, biologisk mångfald och eko
systemtjänster.
Ljuset som upplevelse
Den ljusa staden attraherar och lockar både de boende, företagande
och besökande varje år med upplevelsen av juletid och den ljusa midsommaren.
Trygghet för våra barn
Tryggheten ska förbättras så att föräldrarna låter barnen gå i skolan i
närheten av bostaden och släpper ut barnen själva för att leka och gå
till skolan.
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Handel hela vägen hem
Här erbjuds attraktiv närhandel, postutlämning samt tillgänglig
e-handel hela vägen hem genom leveransboxar. Självklart ska kvällsmiddagen också kunna beställas och fås hemlevererad.
Bevara och underhålla
Vi ska bevara, underhålla och ta hand om våra hus och gårdar genom
återkommande tillsyn. Känslan av att komma hem ska förknippas med
ett välmående och en trygghet.
Gemenskap
Genom engagemang och delaktighet från hyresgäster i olika typer av
forum som Boendekraft och gårdsambassadörer, skapas motivation
för områdesutveckling och platsidentitet. Här ser vi också mötesplatser för utbyte mellan generationer vilket också skapar en trygghet.
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VISION FÖR TULLINGE,
VILLASTADEN
Botkyrka kommun vill utveckla Tullinge till att bli grönare, få ett ökat
serviceutbud, nya bostäder och parker i samverkan med bygg- och
bostadsföretag. Tullinge har attraktiva kommunikationer och ligger
ett stenkast från nya Flemingsberg som utvecklas starkt. Detta kommer att attrahera fler att vilja bo här.
Vår vision är att bidra till Tullinges utvecklingsplaner med fokus på nyproduktion i centrala Tullinge med hyresrätter och gröna uteplatser.

DE ÖVERGRIPANDE STRATEGIERNA
Stadsutveckling
I samverkan med Botkyrka kommun och andra aktörer bidra med
nyproduktion av hyresrätter.
Riksten, villastaden i mötet med friluftsområden
Riksten fortsätter utvecklas som friluftsstaden med dess närhet till
Lida. Ett område för besöksintensiva aktiviteter samt strövområden.
Vår vision är att bidra till denna framtidsbild genom nyproduktion och
aktiviteter för att fortsätta utveckla friluftslivet i Riksten.
Hamringe
Hamringe ska fortsätta underhållas som ett område som attraherar
ett boende nära sjö, strövområden och det lantliga lugnet.
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VISION FÖR TUMBA,
CENTRALA STADEN
Tumba ska utvecklas i samverkan till en plats med citykänsla som är
trygg, levande och attraktiv. Visionen om en stadsmiljö med en city
känsla som attraherar dagens och morgondagens hyresgäster genom
attraktiva boendemiljöer med mötesplatser.
Botkyrkabyggen äger idag cirka 2000 lägenheter i Tumbaområdet
med omnejd. Platsen ska utvecklas genom förtätning och nyproduktion.

DE ÖVERGRIPANDE STRATEGIERNA
Förtätning i centrala Tumba
Fokus på nyproduktion i centrala lägen.
Ungas livsmiljö
Fysisk utformning av stadsmiljöerna för att attrahera unga till platser
med fokus på en aktiv fritid.
Bygga ihop Tuna med centrala Tumba
Genom att utveckla ytorna mellan Tuna och Munkhättevägen kan
områdena växa ihop och skapa en samhörighet och trygghet.
Samverkan för platsutveckling med fokus på trygghet och attraktivitet
Vi samverkar med kommunen och andra centrumägare för att utveckla platsen.
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Segersjö, en plats med 50-talets charm
Segersjö är en charmig plats byggd på 50-talet. Vi bibehåller och
förädlar dess värden i samverkan med de boende. Segersjöparken
fortsätter att utvecklas tillsammans med de boende så att parken blir
den självklara mötesplatsen som förenar och engagerar.
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