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2020 har varit ett annorlunda år för oss alla, såväl 
 nationellt som i Eskilstuna kommunkoncern. Pandemin 
har präglat året och ställt oss inför utmaningar. Samtidigt 
har vi en i grunden stark kommun där utvecklingen går åt 
rätt håll.

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla som slitit 
inom äldreomsorg, skolor, förskolor och socialt arbete. Det 
har inte varit lätt under detta år av omställning, men vi har 
gjort ett fantastiskt jobb tillsammans. Jag hoppas att alla 
medarbetare känner stolthet över de starka insatser som 
gjorts.

Vi har varit väl rustade för att hantera pandemin i vissa 
delar, till exempel genom vårt arbete med att öka tjänst-
göringsgraden och få bort delade turer inom äldreom-
sorgen. Det har gjort att vi har klarat oss bättre än många 
andra kommuner. Nu måste vi också dra lärdomar och vara 
redo för kommande kriser, oavsett vilken form de kommer 
att ta. Under Corona-pandemin har våra styrkor framför allt 
visat sig genom samarbete, kreativitet och flexibilitet. De är 
 viktiga erfarenheter som vi kan ta med oss.

Sociala skillnader och arbetslöshet har sedan länge varit 
prioriterade frågor för Eskilstuna kommun. Det är områden 
som aktualiserats ännu mer under detta år. Arbetslösheten 
stiger, inte minst i de grupper som var utsatta redan innan 
pandemin. Ökad arbetslöshet bidrar till att skapa otrygghet 
och sociala utmaningar. Under 2020 fattades beslut om en 
stor social satsning på 30 miljoner för att minska kriminali-
teten bland unga. Det är ett viktigt beslut som kommer att 
få genomslag under 2021.

Det är samhällets ansvar att skapa möjligheter för individen 
genom till exempel utbildning och arbetsmarknadsinsatser. 
Samtidigt är det också varje enskild individs ansvar att rusta 

Ett annorlunda år kantat av fantastiska insatser

 Kommunstyrelsens ordförande

sig för att kunna tillvarata dessa möjligheter. Att få fler i egen 
försörjning är avgörande för att vi ska kunna klara välfärden 
på sikt när de äldre och yngre blir allt fler. Inflyttningen till 
kommunen har sjunkit under pandemin och det kan ses 
som en brytpunkt – Eskilstuna behöver växa, men den ut-
vecklingen ska ske långsiktigt och hållbart.

Vi har haft många etableringar under året, inte minst i 
logistikparken. Våra befintliga företag är hoppfulla och 
har fortsatt framtidstro. Under 2020 fick vi också det 
efter längtade beskedet om att Eskilstuna kommer att bli 
en  universitetsstad. Det är en milstolpe i en tid då våra 
 industrier kräver mer forskning och utbildning för att kunna 
utvecklas och omvandlas. Universitetet kommer att stärka 
Eskilstunas attraktionskraft.

Det finns mycket gott att bygga vidare på när vi lämnar 
2020 bakom oss och blickar framåt. 

Jimmy Jansson (S),  
kommunstyrelsens  
ordförande
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Ett utmanande år med många ljusglimtar

  Kommundirektören

äldreomsorgens stärkta resultat kopplat till motivation. Allt detta 
under ett år där pandemin har utsatt oss för prövningar som vi 
aldrig tidigare varit med om.

Ytterligare händelser som vi inte får glömma är Expressens 
utnämnande av äldreboendet Skogsgläntan till Sveriges bästa 
äldreboende och priset som årets kommun inom Employer 
branding. En rad etableringar har under året landat i Eskils-
tuna. Mest omtalad var kanske Amazons lager och roligast är 
nog IKEAS second hand-butik i Re-Tuna, men störst är etable-
ringen av COOP:s nationella varudepå som innebär upp till 
500 nya arbetstillfällen, vilket gör det till sannolikt den största 
etableringen i Eskilstuna någonsin. Det inger optimism, lik-
som regeringens besked om att Mälardalens högskola ska bli 
 Sveriges nästa universitet. Om alla beslut fattas som de ska så 
blir Eskilstuna universitetsstad i januari 2022.

Jag vill i år rikta ett extra stort tack för alla insatser under året 
och under pandemin för att få Eskilstuna att fungera dygnet 
runt, året om. Tillsammans har vi klarat de utmaningar vi ställts 
inför. 

Tommy Malm,  
kommundirektör

2020 var ett år som utmanade oss, såväl på jobbet som 
privat, och det är lätt att förlora sig i pandemin när man 
ska summera året. Samtidigt var det ett år med händelser 
och beslut som kommer vara avgörande för Eskilstunas 
framtid.

Få av oss kunde ana att våra olika verksamheter under 2020 
skulle komma att så genomgripande och i grunden utmanas 
och påverkas av en pandemi. Våren var tuff för många av våra 
verksamheter, inte minst inom vård- och omsorg. Flera av våra 
verksamheter har fått stänga för besökare och på olika sätt 
ställa om sin verksamhet. Vi är också många som har jobbat en 
längre tid på distans.

När vi blickar mot år 2021 så är önskan given: att genom fort-
satta restriktioner och med hjälp av vaccineringen så småning-
om få återgå till en mer normal vardag. Att vi successivt kan 
öppna upp Eskilstuna och att vi under årets andra halva kan 
driva våra verksamheter som vanligt.

Men det kommer finnas ett före Corona och ett efter  Corona. 
Pandemin har tvingat oss att snabbare än vi kunnat ana digi-
talisera delar av våra verksamheter och vi kommer med all 
säkerhet att behålla nya arbetsformer, rutiner och digitala lös-
ningar. Men nu som ett medvetet och valfritt val.

Apropå före Corona så är det nästan svårt att tänka sig att det 
vi i uppstarten av året genomförde två gigantiska evenemang 
i STIGA Sports Arena. För första gången genomfördes en del-
tävling i melodifestivalen i Eskilstuna. Folk och Kultur arran-
gerades för tredje gången i Eskilstuna och är nu ett etablerat 
kulturpolitisk konvent som lockar många makthavare och 
kulturarbetare till kommunen, denna gång med kronprinsessan 
som beskyddare och invigningstalare.

Årets medborgaundersökning visar på ett ökat förtroende för 
våra verksamheter. Vi har genomgående förbättrade värden 
för alla våra verksamheter. Vi har också på övergripande nivå 
haft stabila värden i medarbetarenkäten. Särskilt glädjande är 
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 Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning

Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer 
verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling och 
effektiv organisation.

Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma 
för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation beskriver 
hur perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi 
utförs och med vilka resurser. 

Enligt kommunallagen ska kommunen bedöma om lagens krav 
på god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Eskilstuna kommuns 
bedömning grundas på en sammanvägning av utfall avseende 
de strategiska målen, utfall avseende processområden, andra 
viktiga resultat som uppnåtts under året samt utfall avseende de 
finansiella målen.

Eskilstuna kommun bedömer att kravet på god ekonomisk 
hushållning är uppfyllt. De ekonomiska resultaten når inte riktigt 
alla målen, men det viktiga resultatmålet uppnås. Samtliga 
strategiska mål är nära sina mål. Tre processområden upp-
når resultatmålen medan sju processområden delvis uppnår 
resultat målen.

Redogörelse av hur kommunen utvärderar mål och resultat 
finns under rubriken styrning och uppföljning av den kommu-
nala verksamheten. 

Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet 
där vård, skola och omsorg är de största områdena. Varje 
dag ansvarar verksamheterna för runt 200 000 möten när 
exempel vis flickor och pojkar möter lärare, när gamla får hjälp 
av hem tjänsten och när föräldrar lämnar och hämtar sina barn i 
förskolan. Det goda mötet mellan invånare och medarbetare är 
avgörande för att uppnå bra resultat och skapa värde för skatte-
pengarna. Koncernens resultat efter elimineringar för bland 
annat utdelning uppgår till 860 miljoner kronor men här ingår 
rea resultat netto på hela 498 miljoner kronor. För  sjuttonde 
året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott. Årets 
resultat för kommunen uppgår till 288 miljoner kronor  inklusive 
rea resultat på 21 miljoner kronor. Ökning av de generella 
stats bidragen och ersättningar från staten med anledning av 
Covid-19 och stora exploateringsvinster har haft stor påverkan 
på resultatet. Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 588 
miljoner kronor. Före skatt är resultatet 747 miljoner kronor 
inklusive rearesultat på 625 miljoner kronor. Det förklaras 
främst av att Eskilstuna Kommunfastigheter har avyttrat delar 
av sitt fastighetsbestånd. I en sund kommunal ekonomi ska det 
finnas ett överskott som kan utgöra grunden för  investeringar 
i infrastruktur, kommunika tioner, bostäder, äldreboenden, för-
skolor, arena och badhus. Med en stark ekonomi över tid kan vi 
fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid.

De mandatperiodsprojekt där kommunfullmäktige beslutat 
om en särskild satsning pågår. Det är satsningar som arbets-
marknadsåtgärder i form av jobbcentrum, trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande åtgärder, digitalisering för förbättrad 
service och tillgänglighet, anläggningslyft samt trygga och 
trivsamma skolmiljöer.

STRATEGISKA MÅL

Höjd utbildningsnivå

Fler i jobb

Tryggt och självständigt liv

Miljö- och klimatsmart

Attraktiv stad och landsbygd

HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION

Berikande kultur och fritid

Vård och sociala tjänster

Utbildning

Perspektiv
PROCESSKVALITET

Värna demokrati

Perspektiv
MEDARBETARE

Samhällsskydd och beredskap

Näringsliv och arbete

Hållbar samhällsbyggnad
Perspektiv

EKONOMI

PROCESSOMRÅDEN
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Måluppfyllelse strategiska mål

Måluppfyllelse strategiska mål
De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som  kommunfullmäktige 
vill uppnå under mandat perioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen. 
Indikatorer används för att visa om målet är på väg att nås. I detta avsnitt redovisas en kort 
sammanställning av de viktigaste resultaten kopplat till dessa mål. En bedömning görs om 
målet uppnåtts genom en samlad bedömning av organisationsindikatorerna.

Måluppfyllelse Trend

Målet delvis 
uppfyllt

Sämre än 
föregående år

Det strategiska målet Fler i jobb bedöms vara delvis upp-
fyllt. Målet när det gäller nöjd-kund-index uppnås och 
Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme är nära 
uppsatta målnivåer. Likaså antal platser för arbetsmark-
nadsinsatser och andelen hushåll med bidrag. Andelen 
som fått jobb efter yrkesutbildning och antalet skapade 
arbetstillfällen genom etableringar når inte upp till målet 
men det har naturliga förklaringar kopplade till pandemin.

Återkoppling utifrån fokusområdena för året:

• Arbetslösheten ökade till 14,1 procent i december. För 
ungdomar är värdet 16,7 procent och för utrikes födda 31,7 
procent.

• Utbildningsmäklarna ser över behovet av riktade utbildningar 
direkt mot olika branscher. Det blir grunden för att utbild-
ningsanordnare söker yrkeshögskoleutbildningar (YH) som 
sedan etableras i Eskilstuna. I dagsläget har Eskilstuna cirka 
20 olika utbildningar på YH-nivå.

• I december fanns totalt 739 elever inskrivna på en yrkes- eller 
lärlingsutbildning. Uppföljning visar att 74 procent var i arbete 
eller vidare studier sex månader efter avslutad utbildning. 
Yrkesutbildningarna anordnas numera endast mot yrken där 
arbetskraft behövs.

• En stor mängd kompetenshöjande insatser för att förbereda 
arbetslösa till egen försörjning har gjorts, till exempel arbets-
marknadsanställningar och arbetsmarknadsinsatser.

• Ett stort omstruktureringsarbete både för arbetsmarknads-
insatserna och för hur försörjningsstödshandläggarna arbetar 
pågår. Exempelvis e-tjänsten för ansökning om försörjnings-
stöd, automatiseringsarbete och arbete för att förhindra 
felaktiga utbetalningar av stöd.

• Kommunen ska vara en möjliggörare för tillväxt. Därför pågår 
arbete med att lyfta det kommunala engagemanget, utmana 
befintliga processer och hitta nya metoder och arbetssätt för 
att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa.

• Företagsservicen utvecklas med till exempel inflyttarservice, 
dialogmöten, utvecklingsgrupper, samordningsmöten och 
nätverkskontakter.

• Säkrade etableringar av företag inom e-handel, logistik och 
dagligvaruhandel ger på sikt över 1000 arbetstillfällen. 

Ortsindikatorer Kön Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Arbetslöshet totalt,  
andel (%)

14,1 % 12,0 %

13,8 % 12,4 %

14,4 % 11,8 %

Arbetslöshet 18-24 år, 
andel (%)

16,7 % 13,4 %

14,6 % 12,0%

18,7 % 14,8 %

Arbetslöshet utrikes 
 födda, andel (%)

31,2 % 30,3 %

33,4 % 32,8 %

29,4 % 28,3 %

Arbetslöshet utrikes 
 födda 18-24 år, andel (%)

31,1 % 31,6 %

32,0 % 32,6 %

30,6 % 30,9 %

Organisationsindikatorer Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Svenskt  Näringslivs 
 sammanfattande  omdöme, 
skala 1-6

3,3 3,5

Nöjd Kundindex  Stockholm 
Business Alliance, SBA

77 77

Arbetsmarknadsinsatser,  
antal platser

800 800

Genomgått yrkes utbildning 
och fått jobb inom 6 månader, 
andel (%)

74 % 90 %

Skapade  arbetstillfällen genom 
företags etableringar, antal

189 300

Bidragshushåll  ekonomiskt 
bistånd per 1000 invånare

37 34

Notering: Nöjd-kund-index, SBA; har en eftersläpning av till-
gängliga data så därför sker en bedömning och trendangivelse 
utifrån mål och senaste utfall från år 2019.

Arbetsmarknadsinsatser, antal platser; kan ej mätas på samma 
sätt som tidigare. Därför sker en bedömning och trendangivelse 
utifrån senaste utfall från år 2019.

Fler i jobb
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Måluppfyllelse Trend

Målet delvis 
uppfyllt

Oförändrat mot 
föregående år

Det strategiska målet Höjd utbildningsnivå bedöms vara 
delvis uppfyllt. Målet uppnås inom förskolan medan resul-
taten för gymnasiebehörighet och gymnasieelever med 
examen inom fyra år ligger nära uppsatta målnivåer.

Återkoppling utifrån fokusområdena för året:

• Alla barn erbjuds plats i förskolan inom det uppsatta målet på 
fyra månader. 

• Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne 
i grundskolan 2019 är 62,8 procent, vilket är lite mer än tre 
procentenheter ifrån målet. Förklaringen är brist på behöriga 
lärare inom vissa ämnen, framförallt inom matematik, natur-
vetenskapliga ämnen och praktiska ämnen. 

• Elever i årskurs 6 med hemkommun Eskilstuna som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser uppgår till 67,5 
procent, vilket är en nedgång med mindre än en procent-
enhet från 2019, här finns inget mål att jämföra med då målet 
i den strategiska inriktningen är satt efter lägeskommun och 
på grund av ändrade sekretessregler finns inte detta värde 
tillgängligt 2020. 

• För eleverna i Eskilstunas grundskolor inklusive friskolor är 
gymnasiebehörighet 79,8 procent, vilket är samma nivå som 
föregående år. Andelen för pojkar är 78 procent vilket är en 
minskning med två procentenheter mot föregående år. Där-
emot har andelen flickor som har behörighet ökat med mer 
än två procentenheter till 82 procent. 

• Andelen gymnasieelever som studerar i Eskilstuna kommun 
och har en examen inom fyra år är 65,6 procent, vilket är 
nästan två procentenheter ifrån målet. Flickor som har en 
 examen inom fyra år är tre procentenheter högre än för 
pojkar, men skillnaden har minskat betydligt mot föregående 
år då det skilde över 13 procentenheter. 

• Det sker samverkan kring professionsutveckling (aktions-
forskning) tillsammans med Hässleholms kommun, 
NTI-gymnasiet Sverige samt Kunskapsskolan Sverige. Ett 
skolchefssamarbete för att bryta de negativa effekterna av 
segregationen drivs tillsammans med Södertälje, Norrköping, 
Boden, Halmstad och Göteborgs samskola.

• I stort sett samtliga kurser inom vuxenutbildningen finns 
nu i digital form och kan kombineras med närundervisning. 
Arbete med att digitalisera administrativa processer har också 
inletts under hösten 2020.

• Barn och utbildningsförvaltningen ser en tydlig koppling 
mellan god undervisning och ökad trygghet och trivsel, 
men ser inga tydliga belägg för att det automatiskt bidrar till 
goda kunskapsresultat. Trygghetsarbetet börjar i klassrum-
met med tydliga vuxna som har en god relation till eleverna. 
Under 2020 har flera förvaltningar kraftsamlat kring området 
omkring Fristadsskolan. Vidare har grundskolan gått in i en 
fördjupad samverkan med Socialtjänsten och Ung Fritid i 
satsningen Trygga Unga. Samservicen kommer att ge nya 
redskap och ny kraft i arbetet med att bli en attraktiv stad att 
bo och leva och i. Den kan också ge goda förutsättningar för 
ökad måluppfyllelse inom skolans samtliga läroplansmål.

Ortsindikatorer Kön Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

25-30 -åringar som har 
minst eftergymnasial 
 utbildning som högsta 
nivå, andel (%)

36,0 % 35,4 %

44,0 % 43,1 %

28,4 % 27,8 %

Organisationsindikatorer Kön Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Barn erbjuds plats i 
förskolan inom fyra 
 månader, andel (%)

100 % 100 %

Lärare med lärar - 
legitima tion och behörig-
het i minst ett ämne i 
grundskola, kommunala 
skolor, andel (%)

62,8 % 66,0 %

Elever i årskurs 6 som 
uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen (som eleven 
läser), lägeskommun, 
andel (%)

67,7 % 72,2 %

69,8 %

65,7 %

Elever i årskurs 9 som 
är behöriga till yrkes-
program, lägeskommun, 
andel (%)

79,8 % 84,5 %

81,9 %

78,0 %

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
 lägeskommun, andel (%)

65,5 % 67,5 %

67,2 %

64,1 %

Notering: Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i 
alla ämnen: Ingen tillgänglig data finns för 2020 på grund av 
 ändrade sekretessregler. Därför sker en bedömning och trend-
angivelse utifrån mål och senaste utfall från år 2019.

Höjd utbildningsnivå

• Under året har det främjande och förebyggande arbetet 
kopplat till ökad närvaro för barn och elever reviderats och 
ett nytt metodstöd arbetats fram. Den så kallade närvaro-
trappan anger roller och ansvar samt vilka insatser som ska 
sättas in i samband med att oroande frånvaro uppmärksam-
mas. Närvarotrappan skulle implementeras fullt ut under 
hösten 2020 och fortbildning ska ges via utvecklingsenheten 
och Skolnärvaroteamet. Denna plan har delvis fått skjutas 
upp till våren 2021 då pandemin gjort att det inte varit möjligt 
att genomföra alla delar under 2020. Förebyggande arbete 
kring mäns våld mot kvinnor har utökats till samtliga hög-
stadieskolor och planering pågår för att genomföra utbild-
ningen tillsammans med tjejjouren Meja.

• Arbetet för att förverkliga Mälardalens universitet fortsätter 
och regeringen meddelade i december 2020 att Mälardalens 
högskola (MDH) blir nästa universitet med start den 1 januari 
2022. Samverkan sker med MDH kring lärar utbildning, verk-
samhetsförlagd utbildning, Modellskola och Rik Matematik.

Notering: Andel 25-30 -åringar som har minst eftergymnasial 
utbildning som högsta utbildningsnivå har en eftersläpning av 
tillgängliga data. Därför sker en bedömning och trendangivelse 
utifrån mål och senaste utfall från år 2019.

Förvaltningsberättelse
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Det strategiska målet Attraktiv stad och landsbygd bedöms 
vara delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att fem 
organisations indikatorer ligger nära målet; antalet färdig-
ställda bostäder, invånarnas nöjdhet om hur kommunen 
sköter verksam heter och anläggningar, möjligheten till 
kultur och inflytande. Kommunfastigheter AB når inte målet 
med antal färdig ställda bostäder. Fyra av sex indikatorer har 
en positiv trend.

Återkoppling utifrån fokusområdena för året:

• Stadsbyggnadsprocessen har utvecklats och totalt har 540 bo-
städer färdigställt, målet var 600. 136 bostäder har färdigställt 
av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, målet var 300. Målet 
med 300 per år bedöms dock uppnås under mandat perioden. 
Under året har 1 277 startbesked lämnats och detaljplaner 
antagits som möjliggör byggande av 1 350 nya bostäder.

• Tillgång till bredband ökar och 2019 hade 93,5 procent av 
hushållen möjlighet att ansluta till bredband med minst 100 
Mbit/s. (Det är ett års eftersläpning i Post- och telestyrelsen 
redovisning, resultatet för 2020 kommer i mars månad).

• Jämställdhetsperspektivet blir alltmer integrerat i styrning, 
planering och uppföljning av verksamheten. Arbetet med 
modellförvaltning och benchmarkingträffar har påverkats av 
pandemin och en inplanerad resultatkonferens är framflyttad 
till mars 2021.

• För att kunna tillgodose behovet av anläggningar med god 
 standard och skapa förutsättningar för barn och unga inom 
breddidrotten har mandatperiodssatsningen anläggnings-
lyft  varit ett prioriterat område under 2020. Arbete med 
akuta åtgärder har utförts och arbete på prioriterade an-
läggningar har också startat. Exempel på insatser kopplat till 
anläggnings lyftet är lokaler för gymnastik i Vilsta och Skjulsta 
och ridanläggning i Ekeby.

• I december 2019 utökades tågtrafiken för Svealandsbanan, 
sträckan Arboga-Eskilstuna-Stockholm. Sedan december går 
även halvtimmestrafik i rusningstid på sträckan Sala- Västerås-
Eskilstuna-Katrineholm-Linköping. Nya tåg har satts i drift.

• Arbete med utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp och 
Fröslunda pågår och ska beslutas 2021. Stadsläkningsarbetet 
är en viktig del i arbete med den upplevda tryggheten. Eskils-
tuna kommun är en av fyra pilotkommuner inom Sveriges 
kommuner och regioner som genom medborgardialog i 
komplexa frågor arbetar med trygghet.

• Ytterligare exempel på att Eskilstuna ligger i en expansiv 
region är ombyggnation och nybyggnation av Mälarsjukhuset 
samt nybyggnation av polisstation och tingsrätt.

• En rad insatser har gjorts i linje med det så kallade kultur-
klivet. Eskilstuna Musikskola har blivit Eskilstuna Kulturskola. 
En kulturinventering har genomförts i Torshälla för att till-
varata de kulturella resurserna och detta fungerar som en 
pilot för större genomförande i hela Eskilstuna. I Palatzet 
i Skiftinge sker arbete med ett litet ”kulturhus”, där kultur-
skolan, biblio teket och fritidsgård och mötesplats samverkar. 
Uppbyggnaden av ett nytt museimagasin pågår vilket kom-
mer att ge tillgängligare kulturarv och innebära att kultur-

Attraktiv stad och landsbygd

Måluppfyllelse Trend

Målet delvis 
uppfyllt

Bättre än 
föregående år

Ortsindikatorer Kön Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Befolkningsförändring, 
antal (ack)

116 1 000

Befolkningsförändring 
inrikes flyttningsnetto, 
antal (ack)

-106 100

Nöjd Region-Index  
—  Invånare som är nöjda 
med Eskilstuna som en 
plats att bo och leva på

52 55  

55 58

50 52

Nöjd Region-Index  
— Trygghet

38 45

38 42

38 47

Nöjd Region-Index  
— Kommunikationer

64 62

65 64

62 60

Hushåll med möjlighet 
att ansluta till bredband 
minst 100 Mbit/s,  
andel (%)

93,5 % 92,0 %  

Organisationsindikatorer Kön Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Nöjd Inflytande-Index, NII 41 43

41 43

41 42

Färdigställda bostäder, 
Eskilstuna totalt, antal

540 600

Färdigställda bostäder, 
Eskilstuna Kommunfast-
igheter AB, antal

136 300

Nöjd Medborgar-Index 
— Kultur

64 69

66 69

62 68

Nöjd Medborgar-Index 
— Idrott- och motions-
anläggningar

60 64

60 65

59 63

Nöjd Medborgar-Index 
— Invånare som är nöjda 
med hur kommunen skö-
ter sina verksamheter

56 57

59 58

54 55

Måluppfyllelse strategiska mål

arvet bevaras bättre. Arbete med kongress- och kulturhus 
har drivits vidare tillsammans med näringslivsaktör för att 
undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och kulturhus 
på fastigheterna Vestalen och Våghalsen.
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Måluppfyllelse Trend

Målet delvis 
uppfyllt

Oförändrat mot 
föregående år

Det strategiska målet Tryggt och självständigt liv bedöms 
vara delvis uppfyllt. Genom samordnat arbete i samverkan 
med andra aktörer har kommunens roll stärkts. Trygghets-
arbetet är ett viktigt perspektiv för alla kommunkoncer-
nens verksamheter och det sker långsiktigt och målmed-
vetet utifrån framtagna strategier och program för bland 
annat kris beredskap, äldreomsorg och medborgardialog.

Återkoppling utifrån fokusområdena för året:

• Flerårigt fokus och satsningar på prioriterade stadsdelar 
fortsätter bland annat genom att verksamheter samlokali-
seras och skapar naturliga mötesplatser i stadsdelarna. I Årby 
har verksamheter samlokaliserats och mötesplatsen  fungerar 
som plattform för uppsökande verksamheter. Fröslunda 
planerar att öppna mötesplats 2021. En tryggare uppväxt för 
barn och unga är viktigt för att öka tryggheten och för att 
motverka negativa effekter av utanförskap. Det pågår en sär-
skild satsning på Trygga Unga och ett samlat trygghetsarbete 
i samtliga skolor startar 2021.

• Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats och ska verka 
för att brottsligheten ska minska och att tryggheten ska öka. 
Särskilt fokus läggs på flickor och pojkar som ges stöd i att 
motverka negativa effekter av utanförskap. Arbetet sker i 
samverkan med skolan, fritidsverksamheten, socialtjänsten 
och polisen.

• Samordnade insatser för flickor, pojkar, kvinnor och män 
fortsätter att utvecklas i samverkan med hem, skola, social-
tjänst och andra aktörer. Barn och unga har fått fler alter-
nativ till stöd och vård på hemmaplan och vuxna skapar en 
gemensam mottagning och fler stödboendeplatser förutsätt-
ningar för att på sikt kunna leva ett självständigt liv.

• Eskilstuna kommun är bland de kommuner som kommit 
längst vad gäller användningen av digitalisering och välfärds-
teknik i vården. Den pågående pandemin har medfört att 
verksamheterna tagit ett större kliv i utvecklingen.

• Ett handlingsprogram för skydd mot olyckor antogs av 
kommunfullmäktige och är delvis ansvarsfördelat. Stads-
byggnadsförvaltningen samordnar trafiksäkerhet, vård- och 
omsorgsförvaltningen fallolyckor och räddningstjänsten 
förebyggande brandskydd.

• Krisberedskapen och vikten av kontinuitetsplaner har verk-
ligen prövats under året. Förmågan att ställa om för att 
kunna utföra ordinarie verksamhet och säkra bemanningen 
i verksamheterna har fungerat väl. En nyinrättade material-
försörjningsnod i ett tidigt skede av pandemins utbrott kunde 
tillgodose behovet av skyddsutrustning och skyddsmaterial 
till verksamheterna.

• I äldreomsorgen fortsatte ett teambaserat arbetssätt att 
utvecklas inom ramen för intensiv hemrehabilitering, Nära 
vård och inom hemtjänst i ordinärt boende. Resurserna för 
intensiv hemrehabilitering har fördubblats under året. Notering: Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 

avslutad utredning eller insats och indikatorn brukarbedömning 
individ- och familjeomsorg har inga resultat att redovisa för år 
2020 eftersom ingen mätning har genomförts.

Tryggt och självständigt liv

• Brukarnöjdheten bland äldre når inte målnivåerna och har 
försämrats jämfört med föregående år. Bland brukare med 
särskilt boende är det bemötandet och hänsyn till åsikter och 
önskemål som är områden att förbättra. Brukare med hem-
tjänst pekar på information om förändringar och möjlighet att 
påverka tider som områden att förbättra.

Notering: Barn i befolkningen som ingår i familjer med lång-
varigt ekonomiskt bistånd har en eftersläpning av tillgängliga 
data. Därför sker en bedömning och trendangivelse utifrån 
senaste utfall från år 2018.

Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har 
en eftersläpning av tillgängliga data. Därför sker en bedömning 
och trendangivelse utifrån senaste utfall från år 2019.

Ortsindikatorer Kön Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Elever i årskurs 7 som 
mår bra eller mycket bra, 
andel (%)

68 % 80 %

84 % 88 %

Elever i årskurs 7 som 
är nöjda med sin fritid, 
andel (%)

79 % 85 %

90 % 89 %

Barn i befolkningen 
som ingår i familjer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%)

5,3 % 4,8 %

Vuxna biståndsmottagare 
med långvarigt ekono-
miskt bistånd, andel (%)

43,5 % 37,8 %

45,4 %

41,6 %

Organisationsindikatorer Kön Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Barn 1-5 år inskrivna i 
förskola och pedagogisk 
omsorg, andel (%)

90 % 91 %

Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%)

— 70 % — —

Brukarbedömning 
 individ- och familje-
omsorg totalt — helhets-
syn, andel nöjda (%)

87 % — —

Brukarbedömning 
 hemtjänst äldreomsorg  
— helhetssyn, andel 
nöjda (%)

82 % 84 %

82 % 84 %

81 % 84 %

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg  
—  helhetssyn, andel 
nöjda (%)

72 % 80 %

75 % 80 %

67 % 80 %

Förvaltningsberättelse
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Måluppfyllelse Trend

Målet delvis 
uppfyllt

Oförändrat mot 
föregående år

Det strategiska målet Miljö- och klimatsmart bedöms vara 
delvis uppfyllt. Energianvändningen i  verksamhetslokaler 
och kommunägda bostäder fortsätter att minska och 
andelen fossilfri körning med personbilar ökar.  Installerad 
effekt av solceller ökar även om målnivåerna inte nås. 
Tillsammans med näringsliv, organisationer och invånare 
fortsätter utvecklingsarbetet med att skapa förutsätt-
ningar för ett klimatpositivt Eskilstuna år 2045.

Återkoppling utifrån fokusområdena för året:

• Arbetet med att nå målen i den gällande klimatplanen har 
fortsatt. Kommunkoncernen använder förnybar el och värme 
till verksamhetslokaler och har bara miljöfordon i fordons-
flottan. Men två utmaningar som återstår är att öka tankning 
med förnybara bränslen till 100 procent och att bygga ut sol-
el på fler tak. De tak på verksamhetslokaler som är lämpliga 
för solceller har eller kommer att få solceller inom det kom-
mande två åren. Målet 2,5 MW kommer att nås när Eskils tuna 
Energi och miljö AB bygger en planerad solcellspark på Lilla 
Nyby. Samtidigt pågår arbetet med en ny klimatplan för hela 
Eskilstuna som ska vara klart 2022. Under 2020  arbetade 
temagrupper utifrån de sju största utsläppsområdena med 
förslag på åtgärder som behövs för att göra Eskilstuna klimat-
positivt 2045.

• Måltidsservice har tillsammans med upphandlingsansvariga i 
kommunen arbetat med dialoger med det lokala näringslivet 
kring möjligheter för lokalproducerad mat. En definition på 
”Nära mat” har arbetats fram tillsammans med 4 Mälarstäder. 
Andelen ekologisk mat har sjunkit något men låg i slutet av 
året på 45 procent.

• Ett förslag på grundvattenskyddsområde för Hyndevad 
 skickades på remiss under 2020 för att Kommunfullmäktige 
skulle kunna besluta om det i början av 2021. Skyddsföre-
skrifterna för grundvattnet säkerställer skyddet för dricks-
vattentäkten i Eskilstuna. Eskilstuna Energi och Miljö AB har 
fortsatt arbetet med att hitta en lösning för reservvattentäkt.

• Verksamheten vid Energy evolution center har utvecklats 
vidare. Kontrakt för en lokal för verksamheten är tecknad och 
inflyttning kommer att ske inom ett år. NRGIZE, ett projekt 
med fokus på startups inom energieffektivisering i fastighets-
branschen har startat. Syftet är att öka konkurrenskraften hos 
de lokala fastighetsägarna och att locka till etableringar av 
innovativa företag i Eskilstuna. Ett effektoptimerings projekt 
har dragits igång tillsammans med Eskilstuna Strängnäs 
 Energi och Miljö AB, ESEM, med syfte att kapa effekttoppar 
och hitta sätt för elanvändare att samarbete. Syftet är att 
frigöra eleffekt så nya företag kan etablera sig i Eskilstuna. 
Energistråket, en väg visning från centralstationen till Energi-
myndigheten och Energy Evolution Center är invigd.

Notering: Fossilfri körning med personbilar avser endast 
 kommunen.

Miljö och klimatsmart

Notering: Utsläpp till luft av växthusgaser har en eftersläpning 
av tillgängliga data så därför sker en bedömning och trend-
angivelse utifrån senaste utfall från år 2018.

Ortsindikatorer Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Utsläpp till luft av växthusgaser, 
ton CO2- ekvivalenter/invånare

2,78 2,67

Hushållsavfall som går till 
 förbränning, kg/invånare

147 170

Organisationsindikatorer Utfall Mål Målupp- 
fyllelse Trend

Specifik energi användning i 
 kommunens verksamhets-
lokaler, kWh/kvm och år

149,2 151,5

Specifik energianvändning  
i  kommunägda bostäder,  
kWh/kvm och år

115,6 119,8

Fossilfri körning med person-
bilar, kommun koncernen, 
andel (%)

55 % 50 %

Installerad effekt solceller  
i hela Eskilstuna, MW

9,6 10,0

Installerad effekt solceller i 
 Eskilstuna kommun koncern, 
MW

1,6 2,5

Bussresor med stads-  
och landsortstrafik,  
antal miljoner resor

5,5 8,0

Måluppfyllelse strategiska mål
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Bedömning processområden Förvaltningsberättelse

HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION

Berikande kultur och fritid

Vård och sociala tjänster

Utbildning

Perspektiv
PROCESSKVALITET

Värna demokrati

Perspektiv
MEDARBETARE

Samhällsskydd och beredskap

Näringsliv och arbete

Hållbar samhällsbyggnad
Perspektiv

EKONOMI

Bedömning processområden

Nästan alla verksamheter i kommunkoncernens sker i proces-
ser. Vi grupperar dessa i processområden och de grundar sig i 
förvaltningarnas och bolagens uppdrag och lyfter fram kom-
munkoncernens kärnverksamheter. 

Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för 
invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling ingår sju 
processområden; Värna demokrati, Utbildning, Vård och  sociala 
tjänster, Berikande kultur och fritid, Hållbar samhällsbyggnad, 
Samhällsskydd och beredskap samt Näringsliv och arbete.

Effektiv organisation beskriver hur de perspektiven process-
kvalitet, medarbetare och ekonomi utförs och med vilka 
resurser. I figuren nedan visas den samlade bedömningen av de 
utåtriktade processområdena inom hållbar utveckling och de 
inre perspektiven inom effektiv organisation.

Redogörelse av hur kommunen utvärderar och bedömer 
 processområden finns under rubriken styrning och uppföljning 
av den kommunala verksamheten.
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Värna demokrati

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1

Invånarnas nöjdhet
med möjlighet till
inflytande

41
Index

(Kvinnor 41 / Män 41, mål 43)

Antal synpunkter
från invånarna

600
Invånarnas
upplevelse
av trygghet

 
 

38
Index

(Kvinnor 38 / Män 38, mål 45)

Resultaten i medborgarundersökningen visar att upp-
levelsen av inflytande har förbättrats medan upplevelsen 
av trygghet är fortsatt låg. Båda är viktiga utvecklings-
frågor för Eskilstuna. Det finns en risk för att pandemin 
leder till en försämring av trygghetsläget. Ekonomiska 
svårigheter, ökad psykisk ohälsa, våld och att redan utsatta 
drabbats än hårdare under pandemin kan ge minskad 
trygghet till följd. Sammantaget bedöms demokrati-
processen delvis uppnå resultatmålen.

Det långsiktiga och samordnade trygghetsarbetet i kommunen 
ger bra förutsättningar för att motverka utanförskap och skapa 
trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull 
fritid, trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och 
inflytande samt att den offentliga närvaron ökar i stadsdelarna.

I Årby har öppen förskola, jobbcentrum, fritidsgård och biblio-
tek samlokaliserats till en gemensam mötesplats. På mot-
svarande sätt pågår arbete för samlokalisering i Fröslunda, 
med inflyttning under 2021. Det pågår även en satsning på 
den  fysiska miljön i prioriterade stadsdelar med syftet att öka 
trygghet och attraktivitet. Mötesplatserna fungerar också som 
plattformar för uppsökande verksamheter i stadsdelarna.

Skolan, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet arbetar riktat till 
flickor och pojkar i syfte att förebygga och fånga upp barn och 
unga med behov av stöd. En kartläggning av kommunens upp-
sökande arbete ligger till grund för en förvaltningsövergripande 
satsning på ”Trygga Unga”.

För att öka trygghet i skolan genomförs riktade insatser för att 
motverka negativa effekter av skolsegregation. Där ingår bland 
annat säkra skolmiljöer och en utbyggd elevhälsa med psyko-
social kompetens. Grundskolor i de prioriterade stadsdelarna 

Bedömning Trend

Uppnår delvis 
resultatmålen

Oförändrat mot 
föregående år

har riktad resursförstärkning för att främja trygghet, studiero 
och för att öka likvärdigheten i skolresultaten.

Jämställdhet är en förutsättning för ett demokratiskt sam-
hälle. Invånare får inte begränsas i sina demokratiska rättigheter 
på grund av rädsla. Kommunfullmäktige har beslutat om en 
plan mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Planen blir viktig i arbetet med att minska flickors och 
kvinnors otrygghet och hantera effekter av coronapandemin.

Öka möjligheten till delaktighet och inflytande
Eskilstuna kommun är en av fyra pilotkommuner i Sveriges 
Kommuner och Regioners i utveckling av medborgardialog i 
komplexa frågor med fokus på trygghet. Arbetet genomförs 
i Fröslunda med omnejd och pågår till och med juni 2021. 
 Arbetet är långsiktigt och kommer att ligga till grund för fram-
tida planering i trygghets- och stadsdelsarbetet.

Samtidigt pågår ett arbete för att öka kompetensen när det 
gäller genomförande av medborgardialoger, dels genom del-
tagandet som pilotkommun, dels genom framtaget av stöd-
material. Utöver det genomförs ett arbete för att tillgängliggöra 
påverkansvägar för invånare via eskilstuna.se.

Under 2020 påbörjade kultur- och fritidsförvaltningen arbetet 
med UNIK (Ungt Nutida Inflytande i Kommunen) som ska leda 
till att fler flickor och pojkar ska och vill komma till tals. Cirka 
500 ungdomar mellan 12 och 20 år kan nu påverka via en 
sms-panel i olika frågor, exempelvis klimatplan 2045.

FN:s konvention om barnets rättigheter blev lag den 1 januari 
2020 i Sverige. Under året har nämnder fått information och/
eller utbildning kring den nya lagen och vad det innebär för de 
kommunala verksamheterna.

Insyn och enhetlig ärende- och beslutsprocess
Digitaliseringen ger nya möjligheter till ökad tillgänglighet 
och insyn i kommunen men ställer också helt nya krav på en 
 fungerande informationsförvaltning. Information och data ut-
gör grunden i digitaliseringsarbetet. Arbetet inför införandet av 
nytt e-arkiv har påbörjats där informationshanteringsplaner är 
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Förvaltningsberättelse

Huvudprocesser Bedömning Trend

Delaktighet och jämlikt inflytande

Insyn

Skapa förutsättningar för en tydlig 
ärende- och beslutsprocess och ge 
stöd till förtroendevalda

Trygghet

Värna demokrati

Möjlighet att vara 
delaktig

 
 

61
Delaktighets-
index

en grundförutsättning. Behoven av en sammanhållen informa-
tionsförvaltning i kommunen är fortsatt stora, men arbetet är 
försenat på grund av coronapandemin.

Beslutsunderlag ska vara rättssäkra, finansierade och tydliga. 
Beslut har fattats om att samla nämndadministrationen inom en 
enhet och det kommer att underlätta arbetet med att utveckla 
och standardisera ärende- och beslutsprocessen. En arbets-
modell har tagits fram för att säkra att beslutsunderlag tydligt 
belyser konsekvenser för jämställdhet, jobb och trygghet.

Arvodes- och ersättningshantering till förtroendevalda har 
 centraliserats för att minska sårbarhet och för att uppnå en 
 säkrare hantering. Pandemin har även påverkat förtroende-
valdas förutsättningar att delta i sammanträden. 

Källa: SCB:s medborgarundersökning

Källa: SCB:s medborgarundersökning

Nöjd region-index — Trygghet

5538

Sämst Bäst

33 73

Eskilstuna
Medel

Index

Nöjd inflytande-index — Helheten

4041

Sämst Bäst

29 58

Eskilstuna
Medel

Index

Åtaganden

Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för att 
motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, 
stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- 
och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att 
det offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. Nämnder och bolag 
förväntas göra prioriteringar inom ram för att bidra till arbetet. 
(KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SN, VON, ÖFNES, KFAST)

Kommentar: Det långsiktiga och samordnade trygghets arbetet 
ger bra förutsättningar för att motverka utanförskap och skapa 
trygghet. I Årby har verksamheter samlokaliserats, en mötes-
plats som också fungerar som plattformar för uppsökande 
verksamheter. Öppethållandet har påverkats av Covid-19. 
 Fröslunda planerar att öppna mötesplats 2021. Medborgar-
dialog i komplexa frågor med fokus på trygghet pågår och ett 
samlat trygghetsarbete i samtliga skolor startar 2021.

Samtliga nämnder och bolag ska i samverkan aktivt arbeta 
med information och kommunikation till invånarna för att öka 
kännedomen om koncernens verksamheter, platsens utveckling 
samt politiska beslut. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Arbetsformer för kommunkoncernens högst prioriterade frågor 
har etablerats. De flesta rapporterar att åtagandet är klart. 
 Servicewebben eskilstuna.se lanseras i april 2021. Åtgärder ut-
ifrån Effektivare administration kan leda till effektiviseringar och 
en förbättrad kommunikationsfunktion.
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Utbildning

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1

90%

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola 
och pedagogisk omsorg

(Mål 91%)

78,3%

Andel elever 
som har 
gymnasie-
behörighet

(Flickor 81% / Pojkar 76%, 
mål 84,5%)

88%

Andelen elever som tar 
examen på de nationella 
programmen ska vara 
lika med eller högre 
än rikssnittet

(Flickor 90% 
Pojkar 87%)

Bedömning Trend

Uppnår delvis 
resultatmålen

Oförändrat mot 
föregående år

Inom området utbildning har stora omställningar gjorts under 
året för att anpassa sig till snabba förändringar och ändrade 
arbetssätt med anledning av pandemin. Förskolan uppnår sina 
mål men har haft större frånvaro än tidigare och har arbetat 
för att få barnen att närvara i högre omfattning. Betygsmålen 
nås inte fullt ut men gymnasiebehörigheten har stigit jäm-
fört med föregående år. Inom de nationella programmen på 
gymnasiet är kunskapsresultaten på nästintill samma nivå som 
föregående år. Trots pandemin är kunskaps resultaten i nivå 
eller högre än föregående år. Behovet av vuxenutbild ningen 
är stort med en högre andel elever med minimal skolbak-
grund. Sex månader efter avslutad yrkesutbildning har över 74 
procent arbete eller är vidare i studier. Sammantaget bedöms 
processområdet delvis uppnå resultatmålen.

Förskola
Det är svårt att förutse hur förskolan på både kort och lång sikt 
kommer att påverkas av pandemin. Förskolan har följt Folkhälso-
myndighetens rekommendationer genom att ha social distansering 
på förskolan. Föräldrars nöjdhet med förskolan är 3,51 på en  
4-gradig skala ligger på samma nivå som 2019. Det är en högre 
frånvaro av barn i de socioekonomiskt utsatta områdena och 
 under hösten startade en arbetsgrupp vars syfte var att öka när-
varon på förskolorna. Detta skedde i samverkan med familje central 
och socialförvaltningen.

För att utveckla lärandet arbetar förskolan med ett kollegialt läran-
de. Ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation i syfte att 
skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära 
pågår. Under året har 18 förskolor ingått i projekt med ReTuna åter-
bruksgalleria kring återbruksmaterial. Stärkt arbetsliv i förskolan är 
ett treårigt projekt som pågår för att skapa hälsofrämjande arbets-
platser och på sikt minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Modellförskolor har i arbetet kopplat till jämställdhet provat olika 
metoder och arbetssätt och kommer sprida och förankra fram-
gångsrika metoder till övriga förskolor. Fyra förskolor ingår i sam-
verkan för bästa förskola i samarbete med Skolverket för en ökad 
medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt i mötet med barnen.

Grundskola
Under pandemins första våg drabbades grundskolan av hög elev- 
och personalfrånvaro. Lektioner ställdes in på flera skolor eftersom 
det inte fanns kapacitet att genomföra dem. Den garanterade 
undervisningstiden gick inte att upprätthålla på alla skolor. Pande-
min har påskyndat ökningen av den digitala kompetensen och 
under året utvecklade skolorna en beredskap för att klara av digital 
distansundervisning

Gymnasiebehörigheten för årskurs 9 i höstterminsbetygen har 
stigit till 78,3 procent. Flickornas behörighet går upp med cirka 
fyra procentenheter medan pojkarnas går ned 3,3 procenten heter. 
Det har i år inte gått att göra relevanta jämförelser med andra 
 kom muner då Skolverket inte längre publicerar modellberäkningar 
i SALSA, Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser.

En utvecklingsorganisation har arbetat med ökat fokus och 
kraft och tillsammans med grundskolans ledning gett stöd till 
de skol enheter som gick in i 2020 med en ekonomi i obalans. 
Föränd ringar och minskningar i statsbidragsramen var en starkt 
på verkande faktor. Även lokalfrågan har präglat 2020. Det stora 
inflödet av elever har gett effekten av att vissa skolor nått  gränsen 
för sin kapacitet och ytterligare temporära skollokaler har fått 
ordnas. En annan faktor med stark påverkan på måluppfyllnaden är 
den allt högre andel elever med oroande frånvaro. Det främjande 
och förebyggande arbetet har reviderats och ett nytt metodstöd 
har arbetats fram.

Den större sociala kontexten är en viktig faktor som har stor på-
verkan på skolornas resultat och arbete kring framförallt upplevd 
trygghet och studiero. Det gemensamma arbetet i prioriterade 
stadsdelar är viktigt och god samverkan med andra kommunala 
aktörer är en förutsättning för att komma tillrätta med den upp-
levda otryggheten. SOG (strategisk operativ grupp med deltagare 
från Barn och utbildning-, Socialtjänst- och Kultur och Fritids-
förvaltningen) har arbetat fram ett förslag ”Trygga unga” inom 
ramen för arbetet med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). 
Det är en stor satsning för att komma tillrätta med den upplevda 
otryggheten där skolan kommer att vara en bas att utgå ifrån.

Gymnasieskola
Gymnasieskolorna har haft distansundervisning sedan i mars 2020. 
Under våren på heltid men under större del av höstterminen på 
deltid. Elevhälsan fick förändra sitt arbetssätt genom uppsökande 
verksamhet för elever som inte kom till det digitala klassrummet. 
Det handlar om att hitta nya sätt att stödja elever som inte mår 
bra eller de som inte klarar av studier på distans. Flera elever som 
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Förvaltningsberättelse

Utbildning
Huvudprocesser Bedömning Trend

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

74,1%

Andel av de 
som avslutat 
en yrkes-
utbildning 
under 2020 
som efter 
6 månader 
har gått vidare 
till studier eller 
arbete

J F M A M J

(Kvinnor 75% / Män 73,6%, mål 90%)

Källa: SCB och Skolverket

Källa: Skolverket

Källa: SCB och Skolverket

Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg,
andel (%)

87 91

Sämst Bäst

77 94

Eskilstuna
Medel

Procent

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

8476

Sämst Bäst

54 100

Eskilstuna
Medel

Procent

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

7061

Sämst Bäst

16 94

Eskilstuna
Medel

Procent

i vanliga fall har stor frånvaro har på ett mycket bra sätt kunna 
genomföra sina studier då det har varit på distans. Ytterligare en 
lärdom att ta med. Särskolan på både grundskolan och gymnasie-
skolan har under hela tiden haft sin undervisning på plats i skolan.

Kunskapsresultaten för de nationella programmen ligger nästintill 
på samma nivå som föregående år, 88 procent. Resultaten på de 
högskoleförberedande programmen har försämrats och något 
färre elever når gymnasieexamen. I juni 2020 var det 89 procent 
och rikets medelvärde var förra året 91 procent. Det genomsnitt liga 
betygsmedelvärdet 2020 var 14,6 vilket är en liten sänkning från 
föregående års värde på 14,7. 2020 års betygmedelvärde på yrkes-
programmen är 13,3 vilket ligger över rikets medelvärde som förra 
året var 13,2. Examensgraden har minskat med en procentenhet till 
86 procent. Förra årets nationella värde låg på 88 procent.

Kopplat till arbetet i de prioriterade stadsdelarna arbetar gymnasie-
skolorna med att öka elevnärvaron. Två vägvisare har anställt till 
Fristadshus med medel från satsningen på de prioriterade stads-
delarna.

Alla gymnasierna ingår i arbetet med det treåriga modellskolekon-
ceptet. Arbetet med gymnasieskolans omorganisation har bedrivits 
under året. Programflytt mellan gymnasieskorna och invigning av 
det nya Zetterbergsgymnasiet sker höstterminen 2021.

De tio särskilda resursenheterna har utretts våren 2020 och det 
ledde fram till ett nämndbeslut att sammanföra dessa enheter till 
en gemensam ledningsfunktion med en rektor.

Vuxenutbildning
Målgruppen som söker sig till Vuxenutbildningen har under året 
förändras drastiskt. Allt större andel av nuvarande elever har ringa 
om ens någon skolbakgrund och unga vuxna med ofullständiga 
grundskolebetyg eller gymnasieexamen ökar. Behovet av vuxen-
utbildning är därmed fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt 
SFI (svenska för invandrare) och grundläggande kurser i svenska 
som andra språk. Behovet av stödinsatser är mycket påtagligt på 
alla  nivåer och köerna är långa, och för många av eleverna är till-
gången till relevant stöd i olika former avgörande för om de ska 
klara sina studier eller inte.

Betygen för de kurser som avslutades i juli till december upp-
visar ett betydligt bättre resultat än tidigare för internt anordnade 
gymnasie kurser. Samtliga övriga studienivåer och former har ett 
resultat i paritet med vårens. Av de som avslutade en yrkesut-
bildning under 2020 är vid uppföljningen efter sex månader 74,1 
procent i arbete eller vidare studier.

Omställningsarbetet inom vuxenutbildningen som ska ge elev-
en fler möjligheter, leda till bättre måluppfyllelse och maximera 
genomströmningshastigheten i utbildningarna har nu genomförts. 
I mitten av augusti flyttade verksamheten in i nya lokaler och är nu 
samlokaliserad. 

Åtaganden

Öka närvaron för barn och elever för att höja kunskapsresultat i 
våra verksamheter. (FSN, GSN, GN, SN, KFN, AVN)

Kommentar: Förskolenämnden ser en stor frånvaro av barn i 
förskolan, främst i de socioekonomiskt utsatta områden och där 
har vi under hösten arbetat för att barnen ska komma tillbaka till 
undervisningen på förskolan. Ett oerhört viktigt arbete för att bar-
nen ska få sin utbildning för att klara sin fortsatta skolgång. Även 
grundskolan har tidvis haft stor frånvaro av elever. Ett stort arbete 
har gjorts för att upprätthålla en bra undervisning med ändrade 
förutsättningar.  I de prioriterade stadsdelarna samverkar aktörer 
från förskola, familjecentral och socialförvaltningen för ökad när-
varo. Gymnasieskolan har bedrivit sin verksamhet mer eller mindre 
på distans sedan pandemin startade i mars. Det har gjort att det 
ordinarie arbetet med öka skolnärvaron har blivit svårt att genom-
föra. Däremot är det intressant att konstatera att frånvaron inte har 
ökat generellt under pandemin jämfört med ett normalår. Arbete 
med modell för att fånga upp elever med hög frånvaro pågår.
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Vård och sociala tjänster

1
HÅLLBAR UTVECKLING

2 3 4 5 6 7 11

Andel elever 
i årskurs 7 
som mår 
bra eller 
mycket 
bra

(Flickor mål 80%, 
Pojkar mål 88%)

84%
Pojkar

68%
Flickor

82%

Andel äldre 
som är nöjda 
med hemtjänsten

(Kvinnor 82% / Män 81%, mål 84%)

72%

Andel äldre som är nöjda 
med sitt särskilda boende
(Kvinnor 67% / Män 75%, mål 80%)

Pandemin har haft en stor påverkan på vård och sociala 
tjänster. Äldreomsorgen tillsammans med övriga verk-
samheter har visat på stor förmåga att snabbt ställa om 
utifrån nya förutsättningar. Utbyggnaden av stöd och vård 
på hemmaplan pågår vilket möjliggör för flickor, pojkar, 
 kvinnor och män att bo kvar i sin närmiljö och på sikt leva 
ett självständigt liv. Nya verksamheter har startat upp 
under året och på så sätt har fler boendeplatser till skapats 
för äldre och personer med  funktionsnedsättningar. 
 Sammantaget bedöms processområdet delvis uppnå 
resultatmålen.

Stöd och vård till barn och unga
Att skapa förutsättningar för att flickor och pojkar i Eskilstuna 
utvecklas och får det stöd de behöver sker samordnat mellan 
hem, skola, socialtjänst och i samverkan med andra myndig-
heter och instanser. Fler barn och unga har under året fått 
insatser jämfört med föregående år och det har i huvudsak varit 
i form av öppenvårdsinsatser.

Satsningar på heldygnsvård i egen regi i form av HVB (hem 
för vård eller boende) för barn och unga har varit utmanande. 
Särskilt vad gäller satsningen på nytt HVB för unga 14-18 år där 
utmaningen legat i att matcha insatsen till rätt målgrupp och 
tillräckligt snabbt för att bedriva ekonomiskt försvarbar vård.  
I slutet av 2020 hade ansträngningarna gett resultat och HVB 
har nu full beläggning.

Stödboendeverksamheten har utvecklats och det finns idag fler 
platser att tillgå, vilket möjliggör vård på hemmaplan. Det var-
dagsnära teamet som stöttar föräldrar och barn med komplexa 
behov av insatser har utökats. Under året har verksamheten 
StoppCentrum startat för målgruppen barn och vuxna som 
utsatts för eller utövat våld i nära relation.

Stöd och vård till vuxna
Satsningen med att utveckla hemmaplansvården har inne-
burit att antalet boendeplatser för vuxna har utökats och nya 
arbetssätt har införts som också har börjat ge positiva resultat. 
Stödboendena för målgruppen unga vuxna har haft en fortsatt 
hög beläggning. Totalt har antalet stödboendeplatser utökats 
med 18 platser, varav ett nytt stödboende och ytterligare till-
skott på satellitlägenheter. Behovet av extern vård har ändå ökat 
under året. Det ökade behovet beror främst på sammansatt och 
komplex problematik samt behovet av skyddsplaceringar på 
annan ort.

Den gemensamma mottagningen är en viktig ingång för 
målgruppen med missbruksproblematik och behovet av fler 
gemensamma insatser blir allt tydligare. Lagen om valfrihets-
system (LOV) har införts för externvård, missbruk för vuxna från 
och med 26 år och inneburit att avtalstroheten ökat för den typ 
av vård.

Möjligheterna till sysselsättning och coachning för att komma 
vidare ut på arbetsmarknaden har stärkts och ett Jobbcafé med 
jobbsökaraktiviteter och möjlighet till praktikplatser under vård-
tiden startades under våren. Detta har resulterat i att 44 brukare 
har erbjudits enskild praktik, varav tolv var mellan 16-25 år.

Ny gruppbostad med sex boendeplatser har öppnat för brukare 
inom socialpsykiatrin. En översyn av insatserna boendestöd och 
hemtjänst inom socialpsykiatrin är genomförd och ett för-
ändringsarbete är inlett i syfte att säkerställa att rätt målgrupp 
beviljas rätt insats utifrån framtagna kriterier. Gruppbostad med 
sex boendeplatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har tillkommit under året. Brukarunder-
sökningen för målgrupperna visar på mycket goda resultat.

Stöd och vård till äldre
Under året öppnade vård- och omsorgsboendet Bolinder-
gården med 60 platser som i huvudsak ersatte tidigare perma-
nenta platser på Trumslagargården. För att tillgodose äldres 
behov av demensboende påbörjades en omstrukturering av 
platser från äldreboende till demensboende inom Lagersbergs-
gården, Tunagården och Bolindergården. Brukarnöjdheten har 

Bedömning Trend

Uppnår delvis 
resultatmålen

Oförändrat mot 
föregående år
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Förvaltningsberättelse

Vård och sociala tjänster
Huvudprocesser Bedömning Trend

Barn och unga

Vuxna

Äldre

försämrats jämfört med föregående år och hänsyn till åsikter 
och önskemål är områden att förbättra.

Trygg hemgång efter sjukhusvistelse har fortsatt att fungera väl. 
Intensiv hemrehabilitering har fördubblats och teamsamverkan 
är även igång inom hemtjänsten. Ett specialistteam för demens 
har startat och stödjer verksamheten att ge en god vård och 
omsorg till äldre med demenssjukdom. Förenklat beslutsfat-
tande via e-tjänst vad gäller vissa serviceinsatser är verkställt. 
Ett utvecklingsarbete har inletts i syfte att förebygga ensamhet 
hos äldre och för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom.

Brukarnöjdheten har försämrats jämfört med föregående år 
 visar brukarundersökningarna. Bland brukare med särskilt 
boende är det bemötandet, hänsyn till åsikter och önskemål 
som är områden att förbättra. Brukare med hemtjänst pekar 
på bland annat information om förändringar och möjlighet att 
påverka tider som områden att förbättra.

Med anledning av pandemin har det varit en ökad grund-
bemanning inom äldreomsorgen och nya verksamheter har 
byggts upp i form av beredskapsteam inom hemtjänsten, 
Covid-19-team samt en mellanvårdsenhet. Digitala mötes-
platser och matlag för äldre har utvecklats. Arbetet för att upp-
nå en hög nivå av digital mognad kommer att fortsätta och här 
har pandemin bidragit till att snabba upp utvecklingstakten och 
förändrat kulturen kring exempelvis digitala möten. 

Källa: SKR

Källa: Socialstyrelsen

Källa: Socialstyrelsen

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS — 
brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

73 83

Sämst Bäst

33 92

Eskilstuna
Medel

Procent

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg — 
helhetssyn, andel (%)

8172

Sämst Bäst

52 100

Eskilstuna
Medel

Procent

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg — 
helhetssyn, andel (%)

8882

Sämst Bäst

65 100

Eskilstuna
Medel

Procent

Åtaganden

Nämnderna ska utveckla barn- och ungdomsinsatser på 
 hemmaplan. (SN, FSN, GSN, GN, AVN, KFN, VON)

Kommentar: En samverkansrutin har skapats mellan social-
nämnden och kultur-och fritidsnämnden. Den belyser hur 
nämndernas medarbetare ska komplettera varandras kom-
petenser genom att visa på i vilka situationer samverkan ska 
ske och hur kontakt tas. Medarbetare från barn- och utbild-
ningsförvaltningen, kultur och fritid samt socialförvaltningen 
har samarbetat praktiskt omkring bland annat sommartorgen 
och i mötesplatserna. Föräldrautbildningar, ledarskapsträning 
för tonårsföräldrar (LFT) kunde inte slutföras som planerat på 
grund av pandemin.

Nämnderna ska utveckla samordnade vårdinsatser för kvinnor 
och män på hemmaplan. (SN, VON, AVN)

Kommentar: Gemensam mottagning och gemensamt boende-
stöd sker i samarbete med socialförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen. Planeringen för ett gemensamt hem för 
vård och boende som en nybyggnation pågick och beräknas bli 
klar i september/oktober 2021. Socialförvaltningen har påbörjat 
anpassningen för att bättre motsvara vårdbehoven hos vuxna 
brukare med komplex problematik och samsjuklighet.
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Berikande kultur och fritid

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1

64
Nöjd-
medborgar-
index, kultur

60

Nöjd-medborgarindex, 
idrotts- och motions-
anläggningar

Andel elever i 
årskurs 7 som är nöjda 
med sin fritid

92%
Pojkar

79%
Flickor

Bedömning Trend

Uppnår 
resultatmålen

Oförändrat mot 
föregående år

Kultur och fritidsverksamheterna har ställts inför tuffa 
utmaningar under 2020 på grund av Coronapandemin. 
Några stora evenemang såsom Melodifestivalen och Folk 
och Kultur hann genomföras innan Coronapandemin 
gjorde evenemang omöjliga. Eskilstuna kommun har 
beslutat om extra stödinsatser för föreningslivet på olika 
sätt. Viktiga händelser under året är anläggningslyftet och 
start av den nya kulturskolan. Antalet besök på bibliotek 
och museer och mötesplatser har minskat men samtidigt 
har steg tagits i den digitala utvecklingen. Satsningen på 
lovaktiviteter och arbetet i våra stadsdelar har även detta 
år varit framgångsrikt. Sammantaget bedöms process-
området uppnå resultatmålen.

Meningsfull fritid i våra stadsdelar
Arbetet med att utveckla områdesbaserade arbetssätt för att 
skapa meningsfull fritid och goda livsvillkor har växlats upp. 
Fokus har varit delaktighet och inflytande, anställningsbarhet 
och samverkan vilket skapar inkludering, framtidstro samt ökad 
trygghet.

På grund av pandemin har Ung Fritid och mötesplatsers verk-
samheter fått ställa om. Öppen verksamhet har fortsatt bedrivas 
i de prioriterade områdena. Mötesplatserna har fortsatt med 
samhällsservice och fritidsgårdarna har arbetat med digitala 
aktiviteter samt med uppsökande verksamhet utomhus.

Lovaktiviteterna i samverkan med föreningslivet är en viktig 
del för att skapa meningsfull fritid i Eskilstuna under sommar-
lovet för barn och unga. Sommartorgen har varit välbesökta 
och har bidragit till en lugn sommar och gör skillnad i det 
 sociala  klimatet. Drygt 38 000 barn och unga deltog i sommar-
aktiviteterna (43 procent flickor och 57 procent pojkar).

En undersökning över hur nöjda pojkar och flickor i årskurs 7 är 
med sin fritid visar att nöjdheten ökar. Pojkarna är mer nöjda än 
flickorna.

Kulturen har ställt om
Pandemin har drabbat biblioteks- och museiverksamheten hårt. 
Verksamheterna ställde om, förseningsavgifter på boklån togs 
bort, e-medier marknadsfördes och e-medielånen ökade med 
45 procent. Samtidigt har steg tagits i den digitala utvecklingen. 
Digitala konstvisningar, live-streamade konserter och digital 
undervisning är några exempel.

Eskilstuna Musikskola har blivit Eskilstuna Kulturskola.   
Förutom musik så erbjuds verksamhet inom dans, bild, teater 
och  järnsmide.

Arbetet med offentlig konst i prioriterade stadsdelar fortsätter 
och flera verk har invigts under året, exempelvis verk av Saadia 
Hussein i Lagersberg, Niklas Mulari i Skiftinge, John Rasimus 
i Torsharg samt Anna Svensson i Krusgårdsparken. Ett stort 
 renoveringsarbete av Tors bockar genomfördes även under 
hösten.

En målbild för Eskilstuna och Torshällas kulturkliv håller på att 
arbetas fram. Arbete har blivit fördröjt och kommer att slutföras 
under det första kvartalet 2021.

Den undersökning som gjorts kring hur invånarna i Eskilstuna 
ser på kultur visar ett något lägre omdöme jämfört med 2020 
års underökning. Pandemins effekt återspeglas troligen även här.

Anläggningslyft för både bredd och elit
För att kunna tillgodose behovet av anläggningar med god 
standard och skapa förutsättningar för barn och unga inom 
breddidrotten har ett anläggningslyft varit ett prioriterat om-
råde under 2020. Arbete med akuta åtgärder har utförts och 
arbete på prioriterade anläggningar har också startat. Exempel 
är gymnastik hall i Vilsta och Skjulsta, ridanläggning i Ekeby, 
skid liften i Vilsta och utveckling av badplatser. Samtidigt är 
elit idrotten viktig för Eskilstuna kommun och bland annat har 
Tunavallen fått nytt konstgräs.
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Förvaltningsberättelse

Berikande kultur och fritid
Huvudprocesser Bedömning Trend

Fritidsverksamhet

Anläggningar för kultur, idrott och 
rekreation

Kulturverksamhet

Samla och tillgängliggöra kulturarvet

Stöd och sponsring till civilsamhället

 Källa: SCB:s medborgarundersökning

Källa: SCB:s medborgarundersökning

Under andra halvåret stängdes inomhusanläggningarna, 
sam tidigt som besöksantalet ökade i friluftsområden och 
på utomhusanläggningar. Eskilstunaborna ger idrotts- och 
motions anläggningarna ett lägre betyg än föregående år, men 
är fortsatt nöjda med dem.

Evenemang – från storslagen inledning till 
 nedsläckning
År 2020 inleddes i stor stil och avslutades med ett nöjesliv som 
i stort sett släcktes ner helt. I början av året genomfördes ett 
antal riktigt stora evenemang i Eskilstuna. Kulturkonventet Folk 
och kultur, Melodifestivalen, musikalen Robin Hood, konserter 
med Takida och Jill Johnsson för att nämna några.

Konventet Folk och Kultur genomfördes för tredje året i rad 
och avslutades i ett fullsatt Stiga Sports Arena med konserten 
 ”Queen in concert”. Antalet besökare har ökat varje år och 2020 
uppskattades det till totalt cirka 10 000.

Under vecka 8 gästades Eskilstuna för första gången av Melodi-
festivalen. Under veckan arrangerades tre i princip utsålda före-
ställningar i Stiga Sports Arena som sågs av drygt 2,5 miljoner 
TV-tittare.

Våren och resterande tid av året präglades av pandemins på-
verkan på evenemang och arrangörer i Eskilstuna. En rad stora 
evenemang ställdes in eller flyttade till 2021.

Pandemin har fått stora konsekvenser för invånarnas tillgång 
till berikande kultur och fritid, för föreningslivet och för de 
verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Samtidigt har 
det gett möjlighet att pröva nya sätt och hitta nya lösningar. 
Erfarenheterna och situationen behöver analyseras under kom-
mande år för att utvärdera hur kommunen och dess bolag kan 
bidra till en återstart av kultur, idrott och fritidsaktiviteter. 

Åtaganden

En plattform tas fram som tydliggör konkreta insatser under 
2020-2022 för Eskilstunas kulturkliv. Plattformen utgår från 
den kulturpolitiska planen och genomförandet ska ske i nära 
samverkan mellan nämnderna, bolagen och de kulturella och 
kreativa näringarna. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, 
VON)

Kommentar: Arbetet har blivit fördröjt och kommer att slutföras 
under det första kvartalet 2021.

Nöjd medborgar-index — Kultur

60 64

Sämst Bäst

45 75

Eskilstuna
Medel

Index

Nöjd region-index — Idrotts- och motionsanläggningar

6060

Sämst Bäst

38 71

Eskilstuna
Medel

Index
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Hållbar samhällsbyggnad

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1

Antal 
startbesked
för bostäder  

 

1 277

Andel produktion av el från sol och vind

48%
SolVind

1,8%Befolknings-
förändring +116

Bostadsbyggandet nådde rekordnivåer och investerings-
takten för ny- och tillbyggnation av verksamhetslokaler 
var hög. Flera strategiska dokument som är viktiga för 
natur och vattenvård har antagits och ytterligare steg togs 
för att nå målen i avfallsplanen. Restriktioner för resande 
och arrangemang gjorde att allt fler utnyttjade tätortsnära 
rekreationsområden. Kollektivtrafiken har haft en kraftig 
minskning av resandet till följd av pandemin. Samman-
taget bedöms processområdet hållbar samhällsbyggnad 
uppnå resultatmålen.

Översiktsplanering, stadsutveckling och byggande
Bostadsbyggandet har haft en stark utveckling i Eskilstuna för 
såväl påbörjade som avslutade byggnationer. Under året gavs  
1 277 startbesked för nybyggnation av bostäder och 540 slut-
besked för inflyttningsklara bostäder. Under året har 13 detalj-
planer antagits varav 9 planer möjliggör bostadsbebyggelse för 
totalt cirka 1 350 bostäder. Stort fokus har satts på detaljplanen 
för Munktellskolan och genom att kraftsamla och prioritera 
resurser i hela kommunkoncernen kunde tiden för att ta fram 
planen kortas till cirka ett år.

Investeringstakten för ny- och tillbyggnation av k  ommunala 
verksamhetslokaler är hög: vård- och omsorgsboende i 
Skiftinge, Nyforsskolan, Skogsängsskolan (tillbyggnad förskola 
och tillbyggnad kök), ombyggnation av Trumslagargården och 
Skiftinge grundskola etapp 2. Skiftinge förskola för 240 barn 
blev inflyttningsklart under våren 2020. Lokalförsörjnings-
processen har kartlagts inom ramen för projektet ”Effektivare 
administration” och arbetet med att förbättra och tydliggöra 
den fortsätter.

Revidering av översiktsplanen har fortsatt och kommun-
styrelsen fattade beslut om att ställa ut översiktsplanen 2030 
för granskning i slutet av året. Utvecklingsplanen för Kvicksund 
antogs i maj och arbetet med att slutföra utvecklingsplanen för 
Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp fortsatte.

Materialkretslopp
Pilotprojektet ”Pedagogiskt återbruk till förskolan” avslutades 
vid årsskiftet för överlämning till barn- och utbildningsförvalt-
ningen som fortsätter under 2021 i egen regi. Projektet föll väl 
ut trots begränsningar på grund av pandemin. I slutenkäten ville 
93 procent av förskolelärarna i deltagande förskolor se en fort-
sättning inom återbruk. Merparten svarade också att återbruks-
material haft en positiv inverkan på barnens lek med avseende 
på samspel, kreativitet och fantasi.

Eskilstuna kommunfastigheter AB har gjort en satsning inom 
nollvision för avfall tillsammans med ESEM AB inom flera bo-
stadsområden. Under året genomfördes lyckade pilotprojekt för 
matavfalls- och textilsortering.

I höstas valde IKEA att öppna sin första butik för återbruk i 
ReTuna återbruksgalleria där de ska testa nya cirkulära koncept. 
Återvinningscentralen på Retuna har ökat sitt besöksantal och 
omskyltning på plats har resulterat i minskad mängd avfall som 
går till förbränning. Återvinningsstationerna har också komplet-
terats med textilkärl från Eskilstuna Energi och Miljö AB. Under 
året fick färgsorteringen ett nytillskott i den svarta påsen för 
restavfall.

Natur- och vattenvård
En effekt av pandemin med restriktioner för resande och 
arrangemang är att allt fler har utnyttjat tätortsnära rekreations-
områden. Friluftsområden och naturreservats har haft ett ökat 
antal besökare. Behovet av skötsel och underhåll har därmed 
ökat. Entréer och anläggningar för friluftsliv i naturreservaten 
har upprustats under året. Skötsel i naturreservaten sker dels 
för naturvård men också för att stimulera till besök i reservaten. 
Under året har betydelsen av tillgång till tätortsnära rekreations-
områden blivit tydlig.

Flera strategiska dokument, viktiga för natur och vattenvård, 
har antagits. Grönplan, dagvattenpolicy och dagvattenplan för 
Eskilstuna kommun har antagits. Modellberäkning för fiskväg 
vid dammarna vid Hyndevad och Skjulsta har tagits fram.

Processen med att ta fram nytt grundvattenskyddsområde för 
Hyndevad dricksvattentäkt har pågått under året. Myndighet- 
och sakägarsamråd har färdigställts och slutgiltigt förlag till 
nytt grundvattenskyddsområde har tagits fram. Beslut beräknat 
under tas 2021. Arbetet med sjögullsbekämpning i Mälaren har 

Bedömning Trend

Uppnår 
resultatmålen

Oförändrat mot 
föregående år
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Förvaltningsberättelse

Hållbar samhällsbyggnad
Huvudprocesser Bedömning Trend

Planerad markanvändning

Bostäder, lokaler, utemiljöer och 
infrastruktur

Drift och underhåll av bostäder, 
 lokaler, utemiljöer och infrastruktur

Energiförsörjning, dricksvatten-
produktion och avloppsrening

Transporter

Natur- och vattenvård

Materialkretslopp

Andel bilresor med 
fossilfria bränslen

55%

pågått under sommaren. Tack vara ökade resurser med statligt 
stöd från havs och vattenmyndigheten har bekämpningen 
av sjögull kunnat intensifieras. Under året har en minskning i 
utbredning skett.

Hållbara transporter
Med anledning av covid-19 införde Sörmlandstrafiken nya 
rutiner för den allmänna kollektivtrafiken med buss. Rutinen 
innebar bland annat att framdörrarna på bussen stängdes 
av för påstigande den 19 mars 2020 och att validering av 
 biljetter ej har kunnat genomföras. På grund av den rådande 
 situationen och vidtagna åtgärder för att minska smittsprid-
ning har detta resulterat i minskat antal registrerade resenärer 
under året.  Resandet i kollektivtrafiken med buss uppskattas ha 
 minskat med cirka 24 procent under 2020 totalt sett, inklusive 
fria skolresor och övriga fria resor. Undantas de fria resorna 
märks  istället en ökning av påstigande med 23 procent under 
 december 2020 jämfört med 2019.

Trots pandemins utmaningar fortsatte de mer strategiska 
satsningarna på mer attraktiv kollektivtrafik. Till de viktigaste 
händelserna i tågtrafiken hörde infasningen av Mälartåg på 
Svealandsbanan (Arboga-Eskilstuna-Stockholm) där även ut-
budet förbättrades redan från och med december 2019. Innan 
årsskiftet påbörjades också utbytet av de äldsta motorvagnarna 
på stråket (Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping), 
även dessa ersätts av Mälartåg. 

Källa: SKR och SCB

Källa: Miljöfordon Sverige

Källa: Avfall Sverige

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, 
antal per 1 000 invånare

7 10

Sämst Bäst

0 43

Eskilstuna
Medel

Antal

Miljöbilar i kommunorganisationen, 
andel (%)

42 64

Sämst Bäst

1 89

Eskilstuna
Medel

Procent

Insamlat hushållsavfall totalt, kilo per person

503 415

Sämst Bäst

779 273

Eskilstuna
Medel

Kg

Åtaganden

Bidra till en effektivare stadsbyggnadsprocess och lokalförsörj-
ningsprocess. (KS, SBN, MRN, VON, FSN, GSN, SN, KFN, KFAST, 
EEM)

Kommentar: För stadsbyggnadsprocessen har en över-
gripande processkartläggning genomförts. En ”prio 1” plan 
har genomförts på mycket kort tid där det har kraftsamlats 
från kommunkoncernens alla delar vilket visar att det går att 
få riktigt snabba detaljplaner klara. Lokalförsörjningsprocessen 
har också kartlagts och den är även föremål för utredning om 
effektivare administration. Fokus för det fortsatta arbetet är att 
genomföra åtgärder som förtydligar mandat, ansvar och beslut 
i stadsbyggnadsprocessen. Kommunledningskontorets roll som 
beställare av översiktlig planering förtydligas och utvecklingen 
av ett gemensamt projekt, Gunnarskäls näringslivsområde, med 
en projektledare för hela processen har startat upp.
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Samhällsskydd och beredskap

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1

Antal utvecklade 
bränder i byggnader 
per 1 000 invånare

 

 0,45
(Mål 0,38)

87%

Insatstid inom
10 minuter

(Mål 80%)

Andel utförda
tillsyner/kontroller

(Mål 90%)

83%

Stora delar av året har präglats av att minska smittsprid-
ningen av Covid-19, säkra samhällsviktig verksamhet och 
att mildra pandemins ekonomiska effekter. Det har med-
fört att förebyggande arbete och tillsyn har blivit efter-
satta. Årets undersökningar visar att invånarna är mycket 
nöjda med räddningstjänsten och att företagarna är nöjda 
med kommunens myndighetsutövning. Det som oroar 
invånare och företag är den upplevda otryggheten. För att 
öka den upplevda tryggheten har kommunen tillsammans 
med många andra i samhället startat upp ett långsiktigt 
arbete. Sammantaget bedöms processområdet delvis 
uppnå resultatmålen.

Krisberedskap
Det pågående pandemiutbrottet visar på vikten av kontinuitets-
planering för att exempelvis säkra bemanning och  leveranser 
samt skapa nya arbetssätt och rutiner. Utifrån risk- och sår-
barhetsanalysen som gjordes 2019 samt erfarenheter från 
coronapandemin är bedömningen att kommunkoncernen har 
en grundläggande förmåga att hantera samhällsstörningar. 
Kommunkoncernens förmåga att leda i kris har utvecklats och 
robusta strukturer har skapats. Nya arbetssätt har exempelvis 
skapats genom en försörjningsnod som har säkrat kommunens 
försörjning av skyddsmaterial. Kontinuitetsplanering för flera 
försörjningsaspekter såsom bemanning, el, nödvatten, livs-
medel och drivmedel behöver göras och kommunen behöver 
ta sin roll i totalförsvaret. Inför sommaren gjordes en scenario-
analys som även tog hänsyn till parallella händelser som elbort-
fall/avbrott, omfattande storm och värmebölja.

Kommunikationsinsatserna under året har varit betydelsefulla 
för att skapa lugn och uthållighet i samhället samt förmedla hur 
koncernens verksamheter fortsatt har bedrivits trots rådande 
läge.

Skydd mot olyckor
I början av året beslutade kommunfullmäktige om ett hand-
lingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023. Åtgärderna 
i programmet är ansvarsfördelade förutom för  olyckstyperna 
drunkning och suicid, vilka behöver fördelas snarast. Den 
brandförebyggande verksamheten gick i stort sett enligt plan 
fram till mitten av mars då effekterna av Covid-19 blev på-
tagliga med exempelvis inställda utbildningar, övningar med 
samverkansparters och hembesök. Från hösten har anpassade 
övningar genomförts.

Utryckningsverksamheten har haft färre larm än normalt. 
Främst är det trafikolyckorna som är färre, troligen beroende på 
en mild vinter och minskad trafik. Även antal bränder är färre, 
vilket skiljer sig från andra städer. En person har omkommit och 
tre skadats lindrigt i samband med bränder.

Inre befäl har utbildats i en ny teknikplattform under för-
sommaren. Det för att bättre kunna samarbeta med andra 
räddningscentraler i samband med mycket stora insatser eller 
vid många samtidiga larm.

Tillsyn och kontroll
Även tillsyn och kontroll har påverkats av pandemin. 83 procent 
av planerade tillsynsbesök och kontroller har genomförts inom 
olika områden. Företagens och verksamheternas utsatta läge 
och önskemål har påverkat möjligheten att genomföra tillsyn. 
Det positiva är att nya och digitala arbetssätt utvecklats för att 
kunna möta företag och verksamheter.

I juli övertog kommunen ansvaret att genomföra trängsel-
kontroller från smittskyddsläkaren. Trängselkontroller har 
haft effekt och det har varit få avvikelser. Det nya uppdraget 

Bedömning Trend

Uppnår delvis 
resultatmålen

Oförändrat mot 
föregående år
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Förvaltningsberättelse

Samhällsskydd och beredskap
Huvudprocesser Bedömning Trend

Bedriva tillsyn och kontroll

Förebygga och minska  konsekvenser 
av olyckor

Upprätthålla krisberedskap

64%Andel invånare 
som är nöjda med 
information om 
samhällsstörningar

har medfört omprioriteringar i verksamheten. Ett antal stora 
 ärenden har tagit tid, bland annat hanteringen av farligt batteri-
avfall.

Inför 2021 har insatser gjorts för att komma ikapp med tillsyner 
och kontroller. Erfarenheterna visar att samordnat arbete inom 
kommunen, exempelvis med bemötandet och med att stärka 
företagsklimatet, ger effekt.

Brottsförebyggande arbete
Det brottsförebyggande arbetet utvecklas och utformas i två 
inriktningar, social brottsprevention och situationell brotts-
prevention. Det nya lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ger 
bra förutsättningar för arbetet liksom ett gemensamt arbetssätt 
som håller på att implementeras.

Kommunfullmäktige antog ett nytt samverkansavtal med 
 polisen i maj. Avtalet ger inriktningen för samverkan till och 
med 2023 och kompletteras med ettåriga handlingsplaner.

Särskilt fokus läggs på flickor och pojkar. Samverkan sker på 
individ- och gruppnivå med mål och syfte att stödja elever, barn 
och unga för att motverka negativa effekter av utanförskap. 
Skolan, polisen, socialtjänsten och fritidsverksamheten arbetar 
bland annat för säkra skolmiljöer genom lokalanpassningar, 
kameraövervakning och gemensamma insatser i områden som 
upplevs som otrygga. Det har även gjorts personalförstärk-
ningar med uppdrag att förebygga otrygghet i skolan. 
 Insatserna inkluderar även en väl utbyggd elevhälsa. 

 Källa: SOS alarm

Källa: SCB:s medborgarundersökning

Andel nöjda med kommunens vidtagna åtgärder
med anledning av coronapandemin, (%)

5650

Sämst Bäst

35 77

Eskilstuna
Medel

Procent

Larmbehandlingstid för räddningstjänst,
mediantid i minuter

1,81,9

Sämst Bäst

3,0 1,1

Eskilstuna
Medel

Minuter

Åtaganden

För att säkra kommunkoncernens förebyggande arbete med 
skydd mot olyckor ska alla nämnder och bolag implementera 
de åtgärder som framgår i handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2020-2023. Handlingsprogrammet kommer att färdig-
ställas under 2019. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Kommentar: Handlingsprogram för olycksförebyggande verk-
samhet beslutades av kommunfullmäktige i januari. Åtgärder i 
programmet är delvis ansvarsfördelade. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen samordnar trafiksäkerhet, vård- och omsorgsförvalt-
ningen fallolyckor, räddningstjänsten förebyggande brand-
skydd. Olyckstyperna drunkning och suicid är inte åtgärdade 
enligt plan på grund av omprioriteringar och otydlig ansvars-
fördelning, hanteras under 2021.

Varje nämnd och bolag ska säkerställa att kontinuitetsplaner 
finns för samhällsviktiga verksamheter. Syftet är att kommunen 
ska minska sårbarheten i sina verksamheter och ha en god 
förmåga att hantera olika krissituationer. Kommunen uppnår 
därigenom en grundläggande förmåga till civilt försvar. (KS, alla 
nämnder, alla bolag)

Kommentar: Alla förvaltningar och bolag har arbetat med 
 kontinuitetsplanering. Fler försörjningsaspekter behöver säkras 
så som bemanning, livsmedel, nödvatten, drivmedel och el.
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Näringsliv och arbete

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1

Antal skapade 
arbetstillfällen
genom företags-
etableringar 189

14,1%

Arbetslöshet

Företagares nöjdhet med 
kommunens service

 

 

77
Index

Eskilstuna ligger i en expansiv region som attraherar 
nationella och globala etableringar, inte minst det senaste 
året. Trots det är sysselsättningen i jämförelse med riket 
låg. Sysselsättningsgraden skiljer sig kraftigt åt, beroende 
på parametrar som var man är född och utbildningsnivå. 
De indikationer på en försvagad konjunktur som inledde 
året, har tillsammans med effekterna av pandemin för-
sämrat läget för att få fler i jobb. Ett antal lokala åtgärder 
sattes för att stötta näringslivet i Eskilstuna. Sammantaget 
bedöms processområdet delvis uppnå resultatmålen.

Kommunen gick in i 2020 med ett försiktigt hopp, konjunkturen 
hade hittat en ny platå och ökningen av arbetslösheten hade 
stannat av. Eskilstunas företag investerade och tog sats för att 
kunna växa och det planerades för ytterligare ett år av aktivite-
ter med fokus på att stärka näringslivsklimatet. Men dessvärre 
kom pandemin och förändrade allt. Många av företagen fick 
byta fokus från tillväxt till överlevnad. En företagsakut för att 
vägleda i lokala stödåtgärder och statens åtgärdspaket sattes 
in. Exempel på lokala åtgärder var anstånd med betalningar, av-
giftsfria markupplåtelser, snabbare utbetalningar till leverantörer 
och take away-luncher till kommunala gymnasieelever.

Affärsplan Eskilstuna, den gemensamma plattformen mellan 
näringslivet och det offentliga, har varit mycket viktig under 
de tuffa utmaningar som det lokala näringslivet ställts inför. 
Genom kontinuerliga möten med näringslivsaktörerna har flera 
stöttande aktiviteter identifierats och genomförts.

Trots pandemin har etableringsarbetet varit mycket lyckosamt. 
Flera viktiga etableringar har landat i Eskilstuna Logistikpark 
som på sikt skapar välbehövliga arbetstillfällen. De företag som 
är aktuella verkar främst inom e-handel, logistik och daglig-
varuhandel. Totalt bidrar dessa sju etableringar med mer än 
1 000 nya jobb över tid.

Stöd till företag och företagande
Under året har fokus varit att på olika sätt stimulera nyföreta-
gande och entreprenörskap ur ett jämlikhets - och jämställd-
hetsperspektiv. Women executive program har genomförts 
och nära samarbeten med UNG Drive och Ung företagsamhet 
(UF) samt Nyföretagarcentrum har fortsatt. För att stärka unga 
företagare startades Young Executive. Ansökningsfabriken för 
att stötta företag att hitta externt kapital har startats. För att 
öka företagens tillväxt och för att hitta nya affärsmöjligheter 
har kommunen stöttat företagare att delta i olika program som 
Swedish scaleups och SörmX.

Resultatet vid en bedömning av kommunens myndighetsutöv-
ning var fortsatt högt och en bedömning av företagsklimatet 
visade på en marginell nedgång. För att stärka näringslivskli-
matet genomfördes en näringslivsdialog under senhösten. En 
ny omgång av utbildningen Service- och näringslivskunskap 
för tjänstepersoner inom kommunen som möter näringslivet 
genomfördes digitalt. Inflyttarservice lanserades på företagar-
webben. Det är en service till arbetsgivare för att kunna hitta 
kompetens som saknas i Eskilstuna. Trots pandemin har fler 
viktiga etableringar landat i Eskilstuna som skapar välbehövliga 
arbetstillfällen.

Högre arbetslöshet
Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög. Det är många 
människor som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara 
sin försörjning. Många av hushållen med försörjningsstöd har 
mera omfattande behov än tidigare och hushållen har behov av 
försörjningsstöd längre perioder. Pandemin har försämrat möj-
ligheterna på arbetsmarknaden då antalet extra anställningar, 
timjobb, praktik och så vidare varit mycket begränsat. Företag 
avvaktar med att anställa även om behov finns. Samtidigt har 
flera branscher, inte minst inom service och upplevelse, varit 
nedstängda eller gått på mycket kraftig sparlåga.

Stort behov av insatser och förändrat arbetssätt
Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesut-
bildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort, speciellt för utrikes 
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födda och människor med låg utbildningsnivå. Att arbeta med 
ett individuellt stöd som anpassas till det individen kan, vill och 
klarar av och där hela individens situation beaktas ger det klart 
bästa långsiktiga utfallet.

Ett omstruktureringsarbete för arbetsmarknadsinsatserna och 
för hur försörjningsstödshandläggarna arbetar pågår. Trots att 
pandemirestriktionerna inneburit hinder i detta arbete och med 
en svag och avvaktande arbetsmarknad, så är antalet människor 
som vägletts till egen försörjning högt. En ny funktion som 
ska kontrollera felaktiga utbetalningar (FUT) har inrättats och 
handläggningsprocessen har delvis automatiserats. Det föränd-
rade arbetssättet, FUT-funktionen och automatiseringen är tre 
grundpelare i förändringsarbetet. E-tjänsten för ansökning om 
försörjningsstöd överträffade i december målet om 70 procents 
användning. Resultatet är mycket bra i jämförelse med andra 
kommuner som infört en motsvarande tjänst.

Yrkesutbildningar levererar
Yrkesutbildningarna fylls och samarbetet med näringslivet gör 
att det är rätt utbildningar som erbjuds. Söktrycket är fortfaran-
de mycket högt. De elever som avslutat en yrkesutbildning har 
i mycket hög grad ett arbete sex månader efter avslutad utbild-
ning. Utfallet skiftar beroende på hur branscherna påverkats 
av pandemin. För vårdutbildningar går flertalet till jobb, medan 
det för andra yrkeskategorier är mer instabilt med avvaktande 
arbetsgivare. De olika inriktningar som har erbjudits under året 
är undersköterska, barnskötare, industriutbildning, yrkesförare 
lastbil, yrkesförare persontransport, kock, vårdbiträde, nätverk-
stekniker, ekonomi- och redovisningsassistent, tågtekniker, 
HR-assistent och administratör. Kompletterande utbildning till 
personal inom vård- och omsorgsförvaltningen har erbjudits, 
det så kallade Äldreomsorgslyftet. 

Åtaganden

Förutsättningar för tillväxt, fler i jobb och kompetensförsörjning 
ska utvecklas vidare tillsammans med näringslivet och andra 
aktörer. (KS, SBN, MRN, AVN, FSN, GSN, GN, TSN, VON, alla 
bolag)

Kommentar: Ett stort antal aktiviteter och dialoger för att stödja 
och uppmuntra företagande har genomförts. Näringslivsav-
delningen har hjälpt företag in i olika tillväxtfrämjande insatser 
och program. Genomfört lokal näringslivsdialog för att stärka 
näringslivsklimatet. I samband med pandemin har aktiviteter 
genomförts i syfte att underlätta och stödja näringslivet. En 
undersökning har också gjorts för att få en bild av hur närings-
livet har påverkats. Inom ramen för Affärsplan Eskilstuna har 
näringslivsaktörerna träffats regelbundet och beslut om evolu-
tionsgrupper har beslutats, Omstartsevolution, Upphandlingse-
volution och Byråkratievolution.

Tillsammans med näringslivet utveckla kommunkoncernens 
service och bemötande med fokus på digitaliseringens möj-
ligheter. Mötet med kommunkoncernen ska upplevas tydligt, 
effektivt, enkelt och utgå från kundens behov. (KS, SBN, MRN, 
SEN, alla bolag)

Kommentar: Verksamheten har i stort genomförts enligt plan, 
med undantag för att möten har anpassats till digitala möten. 
Seminarier i syfte att stödja näringslivet i samband med lokala 
och nationella pandemistödpaket. (Be)stämman och samord-
ningsmöten har genomförts digitalt. Näringslivsdagen EN20 
samt näringsdialoger med hög nivå har genomförts. Arbetet 
med e-tjänster har fortgått, men med lägre tempo under rå-
dande situation.

 Källa: SKR

Källa: Egen undersökning

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) — Totalt, NKI

73 77

Sämst Bäst

59 84

Eskilstuna
Medel

Index

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,
deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

39 100

Sämst Bäst

4

Eskilstuna
Medel

Procent
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Årets medborgarundersökning visar att invånarna är nöjda 
med kommunens verksamheter och nöjd medborgar-
index har ökat från 54 till 56. Även flera kund- och 
brukar undersökningar visar nöjdhet. I den årliga service-
mätningen ligger Eskilstuna kommun i nivå med andra 
kommuner. Projektet Effektivare administration har under 
året genomlyst kommunkoncernens stöd processer. 
 Genom konsolidering, standardisering och  effektivi sering 
ska 50 miljoner frigöras till välfärden. Åtgärderna ska 
 realiseras med start under 2021. Coronapandemin har 
haft stor påverkan på de flesta verksamheter. Pandemin 
har flyttat fram kommunens förmåga att snabbt ställa om 
till nya arbetssätt och digitala lösningar. Erfarenheterna 
av omställningar stärker förmågan att verksamhetsut-
veckla med stöd av digitalisering. Sammantaget bedöms 
 perspektivet Processkvalitet delvis uppnå resultatmålen.

Som både stöd och medel i effektiviseringsarbetet har kom-
munfullmäktige antagit ett program för digital transformation. 
Ett projektkontor med uppdrag att samordna arbetet med 
planerade projekt är under uppbyggnad för att ge stöd i digitali-
seringsarbetet. Parallellt pågår ett arbete med att kartlägga vilka 
steg kommunens organisation behöver ta för att införa portfölj-
styrning. Även nya styrdokument som beskriver förutsättningar 
och styrande principer gällande IT och hur IT-verksamheten 
ska utvecklas har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige i 
februari 2021. Samverkan inom fyra mälarstäder fortsätter efter 
införande av gemensam e-tjänsteplattform.

Service, tillgänglighet och kvalitet
Ett utvecklingsarbete utifrån Eskilstuna kommuns service-
modell ska förbättra service och tillgänglighet. De vanligaste 
 tjänsterna utifrån kunders och brukares livshändelser och 
behov priori teras. Parallellt utvecklas webbplatsen eskilstuna.
se till en service webb för att underlätta invånarnas självservice, 
men även kontakt med kommunen. Webbplatsen kommer att 
lanseras i april 2021.

Ett annat pågående utvecklingsarbete syftar till att öka verk-
samheternas förmåga att analysera avvikelser och systematiskt 
leta och införa framgångsfaktorer i syfte att höja resultatnivåer. 
Under våren har verksamheter fått handledning i en beprövad 
metodik för hur en analys ska genomföras. Ett stödmaterial är 
framtaget och ska implementeras under 2021.

För att kunna få mer träffsäkra tjänster har sju förbättrings-
team, inom skola, vård, bygglov och företagsservice, prövat ett 

nytt arbetssätt för att utveckla tjänster tillsammans med sina 
kunder och brukare. Trots att testet påverkats av pandemin har 
det gett ett positivt resultat och deltagarna har rekommenderat 
arbetssättet.

Eskilstuna vill fortsatt vara Sveriges mest jämställda och 
miljö medvetna kommun och fortsätter att systematisera och 
integrera perspektiven i befintligt planerings– och uppföljnings-
arbete. Arbetet med modellförvaltning och benchmarkingträffar 
har påverkats av pandemin och en inplanerad resultatkonferens 
är framflyttad till mars 2021.

Förbättrad säkerhetskultur
Ett nytt bevakningsavtal har krävt stora insatser från organisa-
tionen under året och har medfört byte av bevaknings bolag, 
larmcentral samt samtliga personlarm. Resultatet av en genom-
lysning i projektet Effektivare administration innebär ny organi-
sering och nya arbetssätt när det gäller personsäkerhet, fysisk 
säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete samt försäkrings-
frågor.

Förändringsledning och tillit
Eskilstuna kommunkoncern står inför stora förändringar och 
utmaningar inom den närmaste framtiden. Under hösten har 
ett stödmaterial tagits fram i förändringsledning och föränd-
ringskommunikation med syftet att ge stöd till både chefer och 
medarbetare i att leda och leva i förändring.

Det kontinuerliga arbetet med att öka tilliten i ledning och 
styrning ska som en naturlig del genomsyra alla kommunkon-
cernens olika verksamheter. Förvaltnings- och bolagsledningar 
arbetar utifrån framtagna handlingsplaner. Exempel där tankar 
med ökad tillit vävts in är i policy och riktlinjer för medarbetar-
skap, chef och ledarskap, och medarbetarutbildningar.

Effektivare administration
Ett omfattande arbete med att genomlysa stödprocesserna 
ligger till grund för det fortsatta arbetet med en effektivare ad-
ministration. Syftet med att effektivisera administrationen är att 
frigöra 50 miljoner kronor till förvaltningarna för att de ska ha 
möjlighet att hålla kvalitet i sina välfärdsuppdrag. I slutet av året 
beslutade därför kommundirektören att samordna stora delar 
av förvaltningarnas stödresurser inom ekonomi, it, hr, säkerhet, 
lokalförsörjning, kommunikation, nämnd och registratur till 
serviceförvaltningen och till kommunledningskontoret. Med-
arbetarna inom stödprocesserna kommer under 2021 att arbeta 
med att utveckla verksamheten, ta fram  standardiserade arbets-
sätt med stöd av digitalisering och införa dem allt eftersom. 
Under 2021 kommer kvalitetsområdet genomföra en fördjupad 
analys och ledningsprocessen ska kompletteras med en ny 
verksamhetsutvecklingsprocess. 

Bedömning Trend

Uppnår delvis 
resultatmålen
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Åtaganden

Genom att fullfölja arbetet med ökad tydlighet och tillit i 
ledning och styrning ska kommunkoncernen se förbättrade 
resultat i medarbetarundersökningar, vilket i slutändan ska 
åstadkomma nöjda invånare. (KS, alla nämnder och bolag) 

Kommentar: Förvaltningarna arbetar med aktiviteter som ska 
leda till ökad tillit. De flesta har rapporterat att åtagandet är 
klart. Uppföljning sker via en medarbetarenkät och resultatet 
visar att ledarskap och styrning är lägre än föregående år, upp-
levelsen av meningsfullhet är bättre än föregående år.

Alla nämnder och bolag skall kunna påvisa nyttan och effekt-
hemtagning av genomförda digitaliseringsinitiativ. (KS, alla 
nämnder och bolag) 

Kommentar: Flera nämnder har börjat ett arbete med att an-
vända nyttokalkylering för att kunna beskriva vilken nytta och 
effekt som ett digitaliseringsinitiativ ska bidra med. Flera initiativ 
är fortfarande pågående och ej överförda till linjearbete så upp-
följning av effekthemtagning kvarstår. Gemensamma metoder 
och arbetssätt för nyttokalkylering och realisering är ännu inte 
etablerat i hela organisationen och behöver förstärkas under 
2021.

Alla nämnder ska öka tillgängligheten och förbättra servicen 
med stöd av beslutad servicemodell och handlingsplan. (KS, alla 
nämnder)

Kommentar: Arbetet blev försenat på grund av pandemin. Ett 
nytt kommunikations- och ärendehanteringssystem för att ta 
emot och hantera ärenden från invånare har upphandlats och 
är driftsatt, liksom ny plattform för e-tjänster. Arbetet med att 
omvandla eskilstuna.se till en mer renodlad servicewebb pågår 
och lansering ska ske i april 2021. Eskilstuna direkt har upp-
daterat sina överenskommelser med samtliga förvaltningar 
utifrån beslutad servicemodell. Arbete kvarstår med att förbättra 
automatisering av kontaktinformation till kommunens med-
arbetare och leva upp till servicenivåerna som finns beskrivna 
i Riktlinjerna för service och tillgänglighet. En ny handlings-
plan för 2021 är framtagen av processteamet för service och 
tillgänglighet.

Alla nämnder och bolag ska arbeta för att utveckla jämställda 
tjänster och service med stöd av modellförvaltning, en bench-
markingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Jämställdhetsperspektivet blir alltmer integrerat i 
styrningen, i planering och uppföljning av verksamhet. Arbetet 
med modellförvaltning och benchmarkingträffar har påverkats 
av Covid-19 och resultatkonferensen är framflyttad till mars 
2021.

 Källa: Undersökning av externt företag

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

5646

Sämst Bäst

26 93

Eskilstuna
Medel

Procent

Indikatorer Utfall Mål Bedöm-
ning Trend

Medborgarupplevelse av 
 kontakt och ärendehantering, 
andel nöjda (%)

85 % 90 %  

Löst ett enklare ärende (faktisk 
lösningsgrad), andel (%)

66 % 70 %  

Digital mognad, DiMiOS (Digital 
mognad i offentlig sektor)

3,0 3,4  

Verksamhetsområden (huvud-
processer) med nöjda brukare 
och kunder som ligger i nivå 
eller över riket i nationella 
 mätningar, andel (%)

62 % 50 %  
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Omvärlden förändras i snabb takt. Under 2020 drabbades 
världen av en pandemi som påverkade verksamheterna 
på olika sätt. Fokus och resurser har kraftsamlats fram-
förallt till att hantera denna situation. Målet var att klara 
verksamheterna och upprätthålla ett hållbart arbetsliv 
med rätt stöd till chefer och medarbetare. Parallellt har 
målet varit att fortsätta stärka kommunkoncernen som en 
attrak tiv arbetsgivare och arbeta för en stabil kompetens-
försörjning. Sammantaget bedöms perspektivet Med-
arbetare delvis uppnå resultatmålen trots utmaningarna 
med att hantera pandemin.

Under 2020 var fokus att fortsätta stärka kommunen som 
attraktiv arbetsgivare när konkurrensen om framtida kompetens 
ökar, både för nuvarande och framtida medarbetare. Hållbart 
medarbetarengagemang är kommunens indikator för att följa 
upp arbetsgivarfrågorna. I kommunen var hållbart medarbetar-
engagemang år 2020 totalt 79, för kvinnor 79 och för män 78. 
Resultatet sjönk något i jämförelse med förra årets HME som 
då var 80. Det kan härledas till verksamheternas ansträngda 
läge med att hantera coronapandemin med följder såsom hög 
arbetsbelastning, ökad sjukfrånvaro och utmaningar med be-
manning. Indikatorn Medarbetare som är stolta över att arbeta 
inom Eskilstuna kommun visade 2020 ett resultat på totalt 90 
procent som var stolta och överträffade resultatet från 2019 (81 
procent stolta).

Heltidsresan
Under 2020 var fokus att skapa förutsättningar för att fler ska 
kunna jobba mer genom att fler arbetar heltid, stannar längre 
i anställningen och gör fler år i yrkeslivet. Sedan några år har 
 arbetet med heltid som norm pågått för att skapa förutsätt-
ningar för samtliga medarbetare att kunna erbjudas och arbeta 
heltid. Regelverk och övergripande bemanningsprinciper har 
arbetats fram, arbetsmiljöåtgärder har identifieras under året 
och ett införande har påbörjats. Under 2021 fortsätter införan-
det heltid som norm i kommunen.

Medarbetarskap och ledarskap
Fokus 2020 var att stärka ett aktivt medarbetarskap och ett 
tillitsfullt ledarskap. Implementeringen av policyn för med-
arbetarskap, chef- och ledarskap påbörjades och fortsätter. 
Nytt stödmaterial för medarbetarsamtal och för med arbetar- 
och chefsöverenskommelse har införts. Chefers förutsätt-
ningar ses över under det kommande året. En viktig del som 
på verkade chefers förutsättningar 2020 var att arbetet med 
att minska antalet styrsignaler och åtaganden fortsatte, samt 
tydliggörande av ledningsgruppers och chefers uppdrag. 

Kommunen fick en utmärkelse inom Employer branding, 
för arbetet med att beskriva och kommunicera arbetsgivar-
varumärket.  Arbetet har bland annat bestått av att utveckla 
webbplatsen jobb.eskilstuna.se. Kommunen har framgångsrikt 
kommuni cerat organisationens kultur, värden och medarbetar-
erbjudandet som arbetsgivare.

Hållbart arbetsliv och systematiskt 
 arbetsmiljöarbete
I kommunen ökade sjukfrånvaron under 2020 till 9,5 procent i 
jämförelse förra årets sjukfrånvaro som var 8,1 procent. I kom-
munkoncernen var sjukfrånvaron cirka 9,0 procent 2020.

Under året lades grunden för ett strategiskt arbete med aktiva 
insatser för att främja ett Hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöfokus var

1. Fördelning av arbetsmiljöuppgift

2. Säker arbetsbetsmiljö, tillbud, olyckor och arbetsskador

3. Trygg arbetsmiljö, fri från hot och våld

En ny riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter antogs 
17 juni 2020 av Kommunstyrelsen. En digital introduktions-
utbildning i arbetsmiljö lanserades. Insatser för en säker arbets-
miljö planeras samt samverkan för friskare arbetsplatser. En 
anvisning för alkohol och droger beslutades och har införts.  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. Arbetet med 
kränkande särbehandling samt utbildning för hjärt- och 
lungräddning har planerats under året och startas upp 2021. 
Likabehandlings arbetet med aktiva åtgärder fortsätter.

Kompetensförsörjningsarbetet
I arbetet med att klara kompetensutmaningen görs löpande 
kartläggning, med lärande och analys av kompetens- och 
rekryteringsbehov samt av strategiskt angelägna insatser de 
närmaste åren. Kommungemensamma områden, på basis av 
förvaltningarnas framtagna kompetensbehov, identifierades:

1. Arbetsmiljö

2. Samverkan med högskola samt

3. Språkutveckling.

Förvaltningarna har till exempel arbetat med arbetsdelning, 
intern rörlighet och karriärvägar samt marknadsföring för att 
locka studenter till organisationen såväl som stärkt samverkan 
med utbildningsaktörer. Språkutvecklingsinsatser pågår på 
 några av förvaltningarna och fortsätter framöver.

Nyttja digitaliseringen
Arbetet med att effektivisera administrationen och nyttja digi-
taliseringen har pågått och övergår i ett genomförande 2021. 
Införandet av ett digitaliserat anställningsavtal har förberetts 
och införs nästa år. En utredning för e-signering, elektroniskt 
personalarkiv och digital avslutshantering har genomförts. 
Utvecklingen av Digitala verktyg för lärande och kompetens-
utveckling har startats upp. En förstudie har genomförts och 
upphandling planerats. Syftet är att främja lärande, kompetens-
utveckling/växling på olika nivåer i organisationen, för att möta 
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 Källa: Egen undersökning

kompetensutmaningen. Målet är en effektivare utbildnings-
administration och e-lärande. Det ska ge stöd till chefers 
kompe tensplanering och medarbetares kompetensutveckling 
med olika lärformer direkt i arbetet.

Sammanfattningsvis, samtidigt som att uthålligt klara verk-
samheterna under pandemin, har kommunkoncernen bedrivit 
insatser inom mandatperiodens fokusområden, med målet att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Nu handlar det om att fortsätta 
utveckla och främja det hållbara arbetslivet med ett syste-
matiskt arbetsmiljöarbete som naturlig del i vardagen. Det 
handlar om att bedriva ett aktivt medarbetarskap, chef- och 
ledarskap samt att bibehålla ett levande kompetensarbete med 
möjlighet till lärande och utveckling där varje medarbetares 
kompetens tas tillvara på bästa sätt. 

Åtaganden

Samtliga förvaltningar och bolag ska systematiskt arbeta med 
att skapa förståelse för beslutade policy och riktlinjer för med-
arbetarskap, chef- och ledarskap. I åtagandet ingår också att 
införa nya arbetssätt och metoder för Modigt ledarskap och 
Modigt medarbetarskap. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Kommentar: En medarbetarutbildning har tagits fram och 
 börjat att implementerats i hela organisationen. Insatsen 
inleddes med ett större engagemang med ett 100-tal chefer 
i organisationen. Fortsatt lansering och införande har pågått 
i förvaltningarna. Rådande pandemi har inverkat på vissa av 
de ordinarie arbetsområdena inom HR såväl som inom de 
 planerade utvecklingsfrågorna. Det har riskerat att resultat och 
effekter för insatserna, att skapa större förståelse för beslutade 
policy och riktlinjer, uppnåtts under året, i den omfattning som 
är tänkt. Under delår 2 beslutades och infördes ett nytt stöd-
material för medarbetarsamtal och nya mallar för medarbetare 
och chefsöverenskommelse.

Indikatorer Kön Utfall Mål Bedöm-
ning Trend

Sjukfrånvaro kommun-
koncernen, andel (%)  9,0 % 7,5 %

 10,3 % 8,5 %

 5,7 % 4,4 %

Sjukfrånvaro kommunen, 
andel (%)  9,5 % 7,7 %

 10,5 % 8,6 %

 5,9 % 4,3 %

Hållbart Medarbeta-
rengagemang HME, 
totalindex

 79 80

 79 80

 78 80

Anställda utrikes födda i 
kommunen, balanstal

0,8 0,8

Medarbetare som är 
stolta över att arbeta 
inom Eskilstuna kommun, 
andel (%)

90 % 83 %

Medarbetarengagemang HME, totalindex
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Ekonomi

1
EFFEKTIV ORGANISATION

2 31

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag är 2,9 procent vilket är väsentl igt bättre än målet 
på 2,5 procent. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden i 
kommunkoncernen är 19,8 procent vilket är mer än 4 pro-
centenheter högre än målet på 15,7 procent och mer än 3 
procentenheter bättre än föregående år, vilket främst förkla-
ras av ett starkt resultat. Självfinansieringsgraden i kommu-
nen är 57 procent vilket överstiger målet på 50 procent men 
är betydligt lägre än föregående år. Minskningen beror på att 
investeringsvolymen har ökat markant de senaste fyra åren. 
Avtals troheten är 91 procent som ska jämföras med målet 
på 83 procent. Det högre värdet avseende avtalstrohet 2020 
beror på justeringar i underlaget samt högre inköpsvolymer 
inom bygg- och entreprenadområdet. Antalet nämnder och 
bolag som har en ekonomi i balans är 17 av 20, här uppnår vi 
inte målet som är att alla nämnder och bolag ska ha en eko-
nomi i balans. Åtgärder för att uppfylla målet under komman-
de år genomförs. Trots att ett mål inte är uppnått bedöms 
perspektivet Ekonomi sammantaget uppnå resultatmålen då 
både soliditetsmålet, målet för självfinansieringsgrad och det 
viktiga resultatmålet uppfylls.

Ett starkt resultat hänförligt till engångsintäkter
Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 860 miljoner kro-
nor, vilket dock inkluderar reavinster netto om 498 miljoner kronor. 
Exklusive reavinster är resultatet 362 miljoner kronor. Kommunens 
resultat exklusive reavinster uppgår till 267 miljoner medan bolags-
koncernen redovisar ett resultat före skatt på 215 miljoner kronor 
exklusive reavinster och nedskrivningar. I kommunkoncernen har 
elimineringar gjorts bland annat för utdelning.

Kommunens resultat uppgår 2020 till 288 miljoner kronor. I resul-
tatet ingår rearesultat med 21 miljoner kronor som är hänförliga till 
försäljningar av tomträtter. Resultat enligt balanskravet blir därmed 
267 miljoner, som ska jämföras med det budgeterade resultatet på 
169 miljoner. För året är resultatet enligt balanskravet 3,9 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det genomsnittliga 
resultatet för de fyra senaste åren uppgår till 2,9 procent vilket 
överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent. I resultatet ingår 
förutom reavinster andra engångsposter, totalt 137 miljoner  kronor. 
Det är exploateringsresultat på 79 miljoner kronor och  övriga 
jämförelsestörande poster. I övriga jämförelsestörande poster ingår 
intäkter och kostnader kopplade till pandemin, som främst består 
av ersättningar för sjuklöner, hyresreducering och ersättning för 
merkostnader för äldreomsorg och funktionshindrade.

Nämndernas resultat är positivt med 48 miljoner kronor och övriga 
delar som består av fastighetsenheten, mark och exploatering och 
kommungemensamma kostnader redovisar ett resultat på minus 
14 miljoner kronor. Den största avvikelsen är skatteintäkter och 
generella statsbidrag som avviker positivt från budget med 91 mil-
joner kronor, det förklaras av att kommunerna fått ökade generella 

statsbidrag för att kompensera prognoserna för minskade skattein-
täkter. Skatteunderlaget minskade drastiskt i prognosen i april vilket 
blev grunden för ökade generella statsbidrag men prognoserna för 
skatteintäkterna återhämtade sig under året vilket bidragit till en 
nettoökning.

Kostnadsutvecklingen visar på en ökning med 3,6 procent jämfört 
med föregående år, samtidigt har skatteintäkterna och de generella 
statsbidragen ökat med 4,3 procent. Alla värden är exklusive jäm-
förelsestörande poster. Utvecklingen där skatteintäkterna är större 
än ökningen av kostnaderna förklaras främst av stora generella 
stadsbidrag kopplat till pandemin. Utvecklingen under fyra år visar 
att kostnadsutvecklingen är 13,9 procent medan ökningen av 
skatte intäkterna och de generella statsbidragen är 11,5 procent. 
Detta visar att kommunen behöver arbeta med ständiga effektivi-
seringar för att klara balanskravet framöver.

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 747 miljoner kronor före 
skatt vilket är 515 miljoner kronor bättre än budget. Detta förklaras 
i huvudsak av att Eskilstuna Kommunfastigheter AB har avyttrat 
fastigheter vilket genererat en reavinst på 625 miljoner kronor.

Högre investeringstakt
Kommunkoncernens nettoinvesteringar inklusive bidrag till statlig 
infrastruktur uppgår 2 198 miljoner, vilket var 731 miljoner kronor 
lägre än budget. Trots den stora avvikelsen är investeringsnivån 
historiskt hög och beror på att både kommunen och bolagen har 
stora investeringsbehov relaterat till befolkningsökningen samt ett 
bestånd som börjar bli föråldrat och där stora reinvesteringar krävs. 
Kommunens investeringar uppgick till 1 151 miljoner kronor medan 
Energi och miljö investerade 456 miljoner kronor och Kommun-
fastigheter 599 miljoner kronor.

Av kommunens investeringar avser 1 087 miljoner kronor anlägg-
ningar såsom fastigheter, gator, parker och likande som beslutats 
av kommunfullmäktige. Här var 1 382 miljoner kronor budgeterat. 
Den höga investeringstakten beror på demografiska faktorer men 
också på reinvesteringar till följd av ett åldrande fastighetsbestånd. 
Investeringar i verksamhetsfastigheter står för den största delen av 
kommunen investeringar, 817 miljoner kronor, en avvikelse mot 
budget med 182 miljoner kronor. 

Självfinansieringsgraden uppgår till 47 procent medan själv-
finansieringsgraden de senaste fyra åren är 57 procent, vilket är 
bättre än målet som är 50 procent.

Fokus 2020
Fokus under mandatperioden är att upprätthålla och utveckla en 
stark och stabil ekonomi för att klara de kommande  investeringar 
som måste göras kopplat till den demografiska utvecklingen. 
Under 2020 har ett omfattande effektiviseringsarbete drivits för 
att effektivisera våra administrativa stödprocesser i syfte att frigöra 
medel till kärnverksamheten. Detta arbete fortsätter under 2021.

Fokus ligger också på att vidareutveckla beslutsstöd för alla chefer 
för att få ett samlat stöd i styrningen, arbetet under året har främst 
varit inriktat på utveckling av budget- och prognoshanteringen 
samt att genom uppgradering utveckla och säkra medarbetar-
statiken. Arbete har även lagts på att ytterligare förenkla arbetet 
med lokala verksamhetsplaner samt att förtydliga nämndernas 
uppföljningsrapporter.

Bedömning Trend

Uppnår 
resultatmålen

Bättre än 
föregående år
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Ekonomi
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Under året har arbete gjorts kring fokusområdet som handlar 
om att säkra kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler. En 
översyn av investeringsprocessen har gjorts, där fokus har legat på 
beslutsunderlagen där krav nu finns på att framtida driftkostnader 
jämförs mellan olika alternativ. 

Åtaganden

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och 
intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommun-
koncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2022. (KS, 
samtliga nämnder och bolag)

Kommentar: Genomlysning av kommunkoncernen i avseende att 
effektivisera, minska administration, öka brukartid samt tillvarata 
digitaliseringens fördelar har inletts. Arbetet har delats upp i flera 
etapper och kommer att fortskrida till 2023.

En genomlysning och en fördjupad analys avseende våra stödpro-
cesser har drivits inom projektet Effektivare administration under 
2020 där den identifierade besparingspotentialen skattats till 74 
miljoner kronor. Projektet levererade en slutrapport den 1 oktober. 
Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut den 10 november 
och delegerade samtidigt till kommundirektören att genom-
driva de föreslagna effektiviseringsåtgärderna. Efter den fackliga 
processen under november-december fattade kommundirektören 
ett beslut den 18 december om att genomföra effektiviseringen 
vilket innefattar en omfattande konsolidering av stödprocesser och 
medarbetare till i första hand Serviceförvaltningen. Beslutet innebar 
också att programmet Effektivare administration etablerades där 
genomförandefasen drivs under första halvåret 2021. Programmet 
består av sju olika delprojekt, samordnas av en programkoordina-
tion och styrs av en programstyrgrupp. Målet är att i enlighet med 
årsplanen realisera besparingar om minst 50 miljoner kronor. Lika 
viktigt är målet att samordningen av stödprocesserna leder till mer 
ensade arbetssätt, professionalisering av våra roller, en minskad 
sårbarhet och en kultur som främjar en ständig utveckling av våra 
stödprocesser.

Effektivisering av kärnverksamheten pågår på samtliga förvaltningar 
i form av olika utvecklingsinitiativ och arbete med ständiga för-
bättringar. Många utvecklingsinitiativ kommer drivas inom ramen 
för programmet för digital transformation som beslutades under 
2020 och som utgör ramverk för kommunkoncernens digitala 
transformation.

Indikatorer Utfall Mål Bedöm-
ning Trend

Resultat i förhållande till 
skatte intäkter och generella 
statsbidrag, kommun i genom-
snitt under de fyra senaste 
åren, andel (%)

2,9 % 2,5 %

Soliditet inklusive pensions-
åtaganden kommunkoncern, 
andel (%)

19,8 % 15,7 %

Investeringarnas självfinansie-
ringsgrad i genomsnitt under 
de senaste fyra åren, andel (%)

57 % 50 %

Avtalstrohet, andel (%) 91 % 83 %

Nämnder och bolag med en 
ekonomi i balans (antal)

17 20

 Källa: SCB

Nettoinvesteringar, totalt kommun, 
kronor per invånare

6 890 8 462

Lägst Högst

326 39 502

Eskilstuna
Medel

Kronor

 Källa: SCB

Årets resultat, kommun, 
kronor per invånare

1 8021 648

Lägst Högst

-7 356 35 450

Eskilstuna
Medel

Kronor

Skattesats
kronor
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Eskilstuna kommun

Landarial (2020) 1 100 km2

Befolkningstäthet (2020) 97,3 invånare/km2

Folkmängd (2020) 106 975
 kvinnor 53 312
 män 53 663

Folkökning (2020) 116

Medelålder (2019) 40,8 år
 kvinnor 41,7 år
 män 40,0 år

Eskilstuna Större städer

2010 2015 2020 2010 2015 2020

0-19 år 23,5 23,9 24,8 23,0 22,7 23,2

  kvinnor 22,9 23,2 24,1 22,3 22,0 22,6

  män 24,1 24,5 25,5 23,7 23,4 23,9

20-64 år 57,8 56,4 55,4 59,4 58,4 58,0

  kvinnor 56,5 55,3 54,5 58,2 57,3 56,9

  män 59,0 57,5 56,2 60,7 59,5 59,0

65-79 år 13,4 14,8 14,7 12,5 14,0 13,8

  kvinnor 13,8 15,3 15,2 13,2 14,6 14,5

  män 13,0 14,4 14,2 11,9 13,3 13,2

80+ år 5,3 4,9 5,2 5,0 4,9 5,0

  kvinnor 6,8 6,2 6,2 6,3 6,1 6,0

  män 3,9 3,6 4,2 3,7 3,7 3,9

Ålderstruktur 2010-2020, andel i procent (%)

Viktiga  förhållanden för resultat och  ekonomisk ställning

Efter en period med dålig befolkningstillväxt under 1990-talet 
har Eskilstuna sedan millennieskiftet haft en god befolknings-
tillväxt. Vändningen beror på flera strukturella förändringar. 
Högskolan flyttade in i nytt campus i början av 1990-talet. 
Kom munikationerna förstärktes med invigningen av Svealands-
banan 1997 och motorvägen mot Stockholm blir klar 1999, 
med en ny förbifart vid Strängnäs 2004. Jämfört med andra i 

gruppen  större städer så har Eskilstunas kvinnor och män ökat 
 procentuellt mer. Sedan år 2000 har kvinnor och män i Eskils-
tuna ökat med 19 respektive 23 procent, jämfört med 19 och 
22 procent i genomsnitt för gruppen större städer. Det är SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) som gör kommungrupps-
indelning.

Under pandemiåret 2020 har befolkningstillväxten tappat fart. 
I Eskilstuna ökade befolkningen med 116 personer eller 0,1 
procent år 2020. År 2019 var folkökningen 935 personer eller 
0,9 procent. Även i gruppen större städer märks en blygsam-
mare folkökning. Från en folkökning på 1,3 procent 2019 till 0,7 
procent år 2020.

Både i Eskilstuna och i större städer utgör den arbetsföra 
befolkningen, personer mellan 20-64 år, den största andelen. 
Därefter kommer gruppen barn 0-19 år, seniorer 65-79 år och 
äldre 80+ år. Den demografiska försörjningskvoten beräknas 
som summan av barn, seniorer och äldre dividerat med antal 
personer i arbetsför ålder. Måttet visar hur många personer 
varje person som arbetar måste ”försörja” förutom sig själv. 
Önskvärt är ett lågt värde. Eskilstunas försörjningskvot 2020 var 
0,8 medan genomsnittet i större städer var 0,7.

Befolkningsutveckling 2000–2020 efter kön
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Andel förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats
i regionen (dagsbefolkning) efter näringsgren

Eskilstuna kvinnor 2019 Eskilstuna män 2019
Större städer kvinnor 2019 Större städer män 2019
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Andel förvärvsarbetande 16+ år 
med arbetsplats i regionen (dags-
befolkning) efter näringsgren

Förvaltningsberättelse

Utrikes födda
Invandringen har bidragit till Eskilstunas folkökning och utgör 
en relativt sett stor andel av vår befolkning. År 2010 låg Eskils-
tunas andel av utrikesfödda kring 20 procent för både kvinnor 
och män. I större städer var genomsnittet omkring 15 procent. 
År 2020 var andelen utrikesfödda kvinnor och män i Eskilstuna 
26,1 och 26,2 procent, jämfört med 19,4 och 19,6 i genomsnitt 
i större städer. Mellan år 2019 och 2020 syns för första gången 
sedan 1990-talet ingen ökning i andelen utrikesfödda. Istället 
uppmättes en minskning med cirka 0,1 procentenheter i både 
Eskilstuna och gruppen större städer.

Invånare med eftergymnasial utbildning
Eskilstuna har jämfört med gruppen större städer en lägre andel 
personer med eftergymnasial bakgrund, men över tid syns 
dock en ökning. Andelen kvinnor och män med eftergymnasial 
bakgrund i Eskilstuna var 42,1 procent och 30,4 procent år 2019 
jämfört med 51,3 och 40,0 i större städer.

Förvärvsarbetande
Eskilstuna är en kommun med starka industritraditioner. Här 
finns flera företag inom tillverkning, inte minst kopplat till tung 
fordonsindustri. Logistik är en bransch som har ökat mycket 
de senaste åren. Vård och omsorg följt av Utbildning är de 
 branscher med högst andel förvärvsarbetande. Här är Mälar-
sjukhuset och kommunen stora arbetsgivare, framförallt för 
kvinnor.

Eskilstuna drabbades hårt av finanskrisen hösten 2008, något 
som tydligt ses i statistiken över arbetslösa och förvärvs-
arbetande. Inom tillverkningsindustrin minskade sysselsätt-
ningen från 8 700 till 7 000 arbetstillfällen på ett år. Återhämt-
ningen påbörjades 2010 och förvärvsintensiteten för både 
kvinnor och män visar en uppåtgående trend fram till 2018.

Från och med referensår 2019 har SCB en ny källa för att be-
räkna antal sysselsatta. Jämförelse av statistik för 2019 mot 
tidigare år bör därför göras med försiktighet. 

Andel förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats
i regionen (dagsbefolkning) efter näringsgren

Eskilstuna kvinnor 2019 Eskilstuna män 2019
Större städer kvinnor 2019 Större städer män 2019
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Händelser av väsentlig betydelse

Totalt satsas 80 miljoner kronor på  arbetsmarknadssatsningar, 
varav 20 miljoner kronor 2020. Syftet med projektet är att för-
valtningar och bolag tillsammans tar ett krafttag för att mot-
verka utanförskap. Målet med projektet är bidra till en levande 
stadsmiljö och välkomnande mötesplatser samt att minska 
arbetslösheten genom stöd, bland annat genom språkför-
beredande verksamheter, till medborgare att få och bibehålla 
egen försörjning. Verksamheten i Årby är igång i Corona-
anpassad form medan verksamheten i Fröslunda beräknas 
komma igång våren 2021.

Kommunen satsar också 37 miljoner kronor på digitalisering, 
varav 7 miljoner kronor var avsatt 2020. Målet är att öka kom-
munens digitala mognad i syfte att tillgodogöra sig nyttorna 
av digitaliseringen. Under året har kommunen arbetat med 
 etableringen av en programorganisation för att kunna sam-
ordna och driva frågor som rör digitalisering med syfte att 
stärka välfärden. Pengar har använts i projekt med syfte att 
automatisera processen för försörjningsstöd. Det har  bidragit 
till att kommunen ökat förmågan att systematiskt arbeta med 
automatisering av processer. Införandet av en kommun gemen-
sam plattform för robotisering är satt i drift. För att stärka 
kommunens möjlighet att tillhandahålla service till Eskilstunas 
invånare har en ny service webb tagits fram under året. Den 
kommer ersätta dagens eskilstuna.se under 2021. Kommunen 
har även implementerat en ny e-tjänsteplattform.

I syfte att höja standarden på idrottsplatser och  anläggningar i 
kommunen satsas 30 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor 
2020, på ett anläggningslyft. Flera arenor i kommunen, till 
exempel Skogsängens IP, Årby IP, Torsharg, Fröslunda IP och 
Smehallen kommer att genomgå en allmän uppfräschning 
genom åtgärder som målning, utomhusmiljöer, golv och i vissa 
fall duschrum. Projektarbetet kom igång något sent så under 
2020 har endast 1,9 miljoner kronor använts.

Vidare har 30 miljoner kronor avsatts för en satsning på att 
höja standarden och genomföra trygghetshöjande åtgärder 
i skolmiljöer. Även här handlar det om en allmän uppfräsch-
ning och att åtgärda eftersatt underhåll. Bland åtgärderna kan 
 nämnas målning, golv, soltak på förskolegårdar samt för-
bättrad belysning för att öka tryggheten. En mängd förskolor, 
grundskolor och gymnasier kommer att få del av åtgärderna. 
Förslagen har arbetats fram i dialog med barn- och utbildnings-
förvaltningen. Ungefär 5 miljoner kronor av de 10 miljoner 
kronorna som var avsatta under 2020 har gått åt.

För trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder 
har 30 miljoner kronor har avsatts. Under året har 5 miljoner 
kronor av de 10 miljoner kronorna som var avsatta förbrukats i 
en satsning på lovstöd. Planering för framtida aktiviteter pågår 
med bland annat utvidgad medborgardialog i Fröslunda och 
satsningar inom trygghetsarbetet för unga. 

Pandemin har haft stor påverkan på alla. Inom många verksam-
heter har det varit ett utmanande år men kommunen har gjort 
ett stort arbete för att lyckas ställa om efter ut maningarna som 
pandemin har fört med sig. Det har även varit nyttiga lärdomar 
och områden som har utvecklats betydligt snabbare än om 
pandemin inte drabbat världen.

Befolkningsökningen i Eskilstuna kommun var under året bara 
116 personer. I antaganden inför år 2020 utifrån befolknings-
prognosen uppskattades ökningen till 1 032 personer. Denna 
faktor är viktig att ta hänsyn till framöver.

Regeringen meddelade i december 2020 att Mälardalens hög-
skola blir nästa universitet, det sker den 1 januari 2022.

Campus med samlade lokaler för Mälardalens Högskola stod 
klart våren 2020. Omkring 4 000 studenter och 300 med-
arbetare kommer att studera och arbeta vid högskolans nya 
campus. Ytan är ungefär 20 000 m².

Flera stora och välkända aktörer, däribland COOP och Amazon, 
har eller är på väg att etablera sig i Eskilstuna logistikpark. Efter-
frågan på mark i logistikparken är fortsatt god.

Kommunkoncernen har historiskt höga  investeringsnivåer, 
över två miljarder. Även de kommande åren är väldigt 
investerings intensiva, vilket kommer att ge en ansträngning 
av själv finansieringsgrad och soliditet. Kommunfastigheter 
har i enighet med ägardirektivet under året sålt av delar av sitt 
fastighetsbestånd. Försäljningen minskar skuldsättningsgraden 
i koncernen och bidrar till att stärka soliditeten och möjliggör 
fortsatt byggnation av 300 lägenheter per år.

Eskilstuna Musikskola har blivit Eskilstuna Kulturskola.  Förutom 
musik så erbjuds verksamhet inom dans, bild, teater och järn-
smide.

Konceptet Trygga unga har under 2020 arbetats fram och stora 
satsningar inom området kommer ske framöver. Det handlar 
bland annat om att förstärka insatser inom skolans elevhälsa, 
förebyggande socialsekreterare och fler fritidsledare. Genom 
ett gemensamt arbete och utökade resurser förstärks insatserna 
för barn och ungdomar.

Två förskolor invigdes under året med ett tillskott på drygt 190 
förskoleplatser. Den pedagogiska omsorg som fanns i Torshälla 
flyttades till Strigeln, där finns kommunens verksamhet som 
erbjuder pedagogiska omsorgsplatser på natten.

Nytt äldreboende invigdes i februari, Bolindergården med 60 
boendeplatser, varav 54 ersätter boendeplatser på Trumslagar-
gården. Ett avtal tecknades om nytt särskilt boende Villa Stall-
gården med 60 boendeplatser till år 2021.

Nytt HVB-hem för flickor och pojkar 14-18 år öppnade samt 
två nya gruppbostäder, Balsta och Ekbacken med vardera sex 
 platser för personer med funktionshinder. Gruppboendet i 
 Balsta var det första av fyra koncepthus som ska byggas.

Mandatperiodssatsningar
I årsplan 2020 beslutades att kommunkoncernen skulle satsa 
totalt 220 miljoner i ett antal utpekade mandatperiodprojekt. 
För 2020 fanns 60 miljoner kronor avsatt. Satsningarna finan-
sieras genom de medel som erhölls från försäljningen av delar 
av kommun fastigheters fastighetsbestånd.
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Översikt över verksamhetens utveckling

2020 2019 2018 2017 2016

Allmänt

Antal invånare per 1/11 107 061 106 733 105 782 104 616 103 292

Totalt skattesats % 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85
— varav  kommunen % 22,02 22,02 22,08 22,08 22,08

Total skattesats, rikssnitt % 32,28 32,19 32,12 32,12 32,10

Andel av medel skattekraften i riket % 87,00 87,00 87,00 87,00 88,00

Personal

Antal tillsvidare anställda,  koncernen 8 936 8 799 8 753 8 655 8 563

Antal tillsvidare anställda,  kommunen 7 910 7 685 7 632 7 618 7 479

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda, koncernen % 9,0 7,7 7,9 7,8 —

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda, kommunen % 9,5 8,0 8,2 8,1 8,6

 Lönekostnader, koncernen (exklusive  sociala avgifter och  pensioner) mnkr 3 811 3 689 3 657 3 579 —

Lönekostnader, kommunen (exklusive  sociala avgifter och  pensioner) mnkr 3 433 3 347 3 258 3 200 3 040

Årets resultat

Koncernen mnkr 860 176 196 473 294

Kommunen mnkr 288 116 123 317 277

Balanskravs resultat,  kommunen mnkr 267 87 110 295 265

Verksamhetens intäkter och kostnader (kommunen)

Verksamhetens intäkter mnkr 1 767 1 779 1 729 1811 1659

 Verksamhetens kostnader  (exklusive avskrivningar) mnkr 8 225 8 086 7 828 7 507 7 061

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter, kommunen mnkr 4 653 4 634 4 500 4 375 4 188

Generella statsbidrag, kommunen mnkr 2 185 1 921 1 809 1 757 1 612

Jämförelse störande stats bidrag och utjämning mnkr 0 0 15 20 42

Nettoinvesteringar exklusive immateriella investeringar

Koncernen mnkr 1 375 1 422 1 367 1 587 1 204

Kommunen mnkr 1 151 585 615 789 366

Avskrivningar

Koncernen mnkr 515 553 526 490 460

Kommunen mnkr 277 258 219 208 206

Nettolåneskuld

Koncernen mnkr 8 619 8 089 7 681 7 181 7 229

Kommunen (exklusive vidareutlåning till bolagen) mnkr 3 030 2 422 2 068 1 627 1 853
 — varav skuld för finansiell leasing mnkr 698 411 120 106 110

Finansnetto

Koncernen mnkr -68 -60 -83 -101 -137

Kommunen mnkr 185 127 116 69 47

Finansiella nyckeltal

Nettokostnads andel,  kommunen % 97,8 99,1 98,2 96,6 96,4

Soliditet,  koncernen  (inklusive pensions förpliktelser intjänade före 1998) % 19,8 16,2 15,6 14,2 11,0

Soliditet,  kommunen (exklusive vidareutlåning och  inklusive pensions förpliktelser intjänade 
före 1998)

% 20,7 19,5 20,4 19,0 14,3

Självfinansie ringsgrad, kommunen % 47,2 59,0 53,5 63,8 128,8

Kassalikviditet, kommunen % 78,7 78,4 88,3 74,0 81,3

Resultat i för hållande till skatter och statsbidrag, kommunen % 3,9 1,3 1,7 4,8 4,5

Resultat i för hållande till skatter och statsbidrag rullande 4 år, kommunen % 2,9 3,1 3,1 2,6 2,2

Definitioner

Medelskattekraft: Eskilstuna kommuns genom-
snittliga beskattningsunderlag per invånare i 
förhållande till snittet i riket.

Nettokostnadsandel: Nettokostnader exklusive 
jämförelsestörande poster i förhållande till skatte-
intäkter och generella statsbidrag.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsbe-
redskapen och det finansiella handlingsutrymmet.

Självfinansieringsgrad: Balanskravsresultat och 
avskrivningar i förhållande till  nettoinvesteringar 
och medfinansiering till statlig infrastruktur. 
Beskriver hur väl kommunen kan finansiera in-
vesteringar med egna medel.

Kassalikviditet: Marknadsvärde på kortfristiga 
placeringar, kortfristiga fodringar, kassa/bank och 
outnyttjad checkkredit i förhållande till kortfristiga 
skulder. Beskriver kortsiktig betalningsberedskap 
och finansiellt handlingsutrymme.

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag: 
Resultat enligt balanskrav i förhållande till skatter 
och statsbidrag.
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Balanskravsresultat, mnkr

om till de nya ändrade redovisningsprinciperna. Bolagskon-
cernen redovisar ett resultat på 215 miljoner kronor exklusive 
reavinster vilket understiger det budgeterade resultatet med 18 
miljoner kronor men det är 17 miljoner kronor bättre resultat än 
föregående år.

Lagstiftningen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i 
 balans, med det menas att intäkterna årligen ska täcka kost-
naderna. Eskilstuna kommun uppfyller balanskravet för 2020.

Årets resultat enligt resultaträkningen 288

Reducering av samtliga reavinster -21

Årets resultat enligt balanskravet 267

Resultat och ekonomisk ställning

Lagstiftningen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i 
 balans. Detta betyder att resultatet för kommunen reducerat 
med samtliga reavinster ska vara större än noll. Eskilstuna upp-
fyller balanskravet för 2020. 

Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 860 miljoner 
kronor. Exklusive reavinster blev resultatet på 362 miljoner 
kronor, vilket är en förbättring med 217 miljoner kronor från 
föregående år.

Kommunens delårsbokslut för perioden januari – mars pekade 
på ett negativt resultat på 61 miljoner kronor. Kommunen har 
genom restriktivitet vid anställningar och genom att staten sköt 
till stora generella statsbidrag och ersatte kostnader hänförliga 
till pandemin lyckats vända det prognostiserade underskottet 
till ett positivt resultat på 267 miljoner kronor vid årets slut. 
Avvikelsen mot det budgeterade resultatet är positivt med 98 
miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett överskott på 48 mil-
joner kronor jämfört med budget.

Metod
Grunden till den finansiella analysen är RK-modellen från 
Kommunforskning i Väst. Den bygger på fyra viktiga perspektiv 
ur en kommuns övergripande finansiella horisont: det eko-
nomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden 
och kontrollen över den finansiella utvecklingen. Genom 
att  analysera perspektiven identifieras styrkor och finansiella 
problem vilket visar om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning. Analysen av resultatet visar om det finns  obalanser 
i utveck lingen av intäkter och kostnader för året och över tid. 
Möjligheter att möta finansiella svårigheter på lång sikt visas 
genom analys av kapaciteten. Analysen av risker visar om det 
finns faktorer som kan påverka kommunens resultat och kapa-
citet negativt. Vilken kontroll som kommunen har över den 
ekonomiska utvecklingen avgörs genom att analysera budget-
följsamheten.

Resultat
Årets resultat i kommunkoncernen uppgår 860 miljoner kronor 
medan resultatet exklusive reavinster uppgår 362 miljoner 
kronor. I kommunkoncernen har elimineringarna gjorts bland 
annat för utdelning.

Kommunens resultat uppgår 2020 till 288 miljoner kronor. I 
resultatet ingår reavinster med 21 miljoner kronor för försäljning 
av tomträtter. Resultat enligt balanskravet blir därmed 267 mil-
joner kronor, som ska jämföras med det budgeterade resultatet 
på 169 miljoner kronor. En stor del av den positiva avvikelsen 
förklaras av covid-19 relaterade kompensationer från staten, 
främst i form av generella statsbidrag. För året är resultatet 
enligt balanskravet 3,9 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Det genomsnittliga resultatet för de fyra senaste 
åren uppgår till 2,9 procent vilket överstiger det långsiktiga 
målet på 2,5 procent. Jämförelsetalen har under 2020 räknats 

 Kostnads- och intäktsutvecklingen

Exklusive jämförelsestörande 
poster

Förändring 
senaste 4 åren

Förändring 
2019-2020

Skatteintäkter och  
generella statsbidrag

11,5% 4,3%

Verksamhetens nettokostnader 13,9% 3,6%

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk 
hushållning är följsamheten mellan löpande intäkter och kost-
nader är god. Under perioden 2017-2020 har skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen ökat med 11,5 procent vilket är 
lägre än utvecklingen för verksamhetens nettokostnader som 
är 13,9 procent. Det visar att vi har en negativ utveckling på sikt 
för kostnaderna i jämförelse med intäkterna. Nettokostnadernas 
andel av skatteintäkterna, generella statsbidrag och finans-
netto visar hur stor del av skatteintäkterna som används i den 
löpande verksamheten. En rimlig nivå för att klara ekonomisk 
hushållning är cirka 97 till 98 procent. För 2020 var andelen 
97,8 procent vilket är bättre än föregående år.
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Kontroll

Avvikelse mot budget

Budgeterat resultat, miljoner kronor 169

Skatteintäkter och generella statsbidrag 91

Finansnetto -12

Nämnderna 48

Övriga kommungemensamma kostnader -8

Reavinster -21

Resultat enligt balanskravet 267

Skatteintäkter och generella statsbidrag var 91 miljoner högre 
än budgeterat, det förklaras främst av de generella stads-
bi dragen som är 183 miljoner kronor högre än budgeterat, 
skatte intäkterna är däremot 92 miljoner lägre än budgeterat. 
Förklaringen är att staten under våren kompenserade kom-
munerna då skatteunderlagsprognosen pekade kraftigt neråt 
men under hösten återhämtade sig skatteunderlagsprognosen 
och nettot blev en positiv avvikelse för kommunen. Rea-
vinsterna är hänförliga till försäljningar av tomträtter.

Bland de kommungemensamma kostnaderna kan nämnas 
följande större avvikelser i miljoner kronor:

Sänkta hyror 14

Pensionskostnader 21

Skolpengsfinansiering 7

Kapitalkostnader 7

Högre exploateringsvinster och reavinster 43

Statsbidrag Migrationsverket -41

Försäkring och säkerhet -2

Finansiell leasing -8

Budgetregleringsposter -32

Över/underskott -22

Pensionskostnadernas avvikelse på 21 miljoner kronor förklaras 
av att finansieringen från nämnderna för pensionskostnader 
 varit högre än utfallet för pensioner och pensionsutbetal-
ningarna från ansvarsförbindelser har varit något lägre än 
budgeterat. Stadsbidrag från migrationsverket avviker  nega tivt 

med 41 miljoner kronor, här är den stora kostnaden utbild-
ning i svenska för invandrare. Finansiell leasing gör en negativ 
av vikelse främst på grund av låga elpriser. I posten budget-
regleringsposter ingår obudgeterade engångsanslag till 
nämnderna och över / underskott är det totala beloppet som 
nämnderna har använt av föregående års resultat.

Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller 
 underskott tidigare år

Nämnder, mnkr Budget
 Avvikelse 

mot 
budget

Procent

Kommunstyrelsen 407,2 28,2 6,9%

Arbetsmarknads- och 
 vuxenutbildningsnämnden

447,9 -14,2 -3,2%

Förskolenämnden 654,4 22,8 2,4%

Grundskolenämnden 1 254,9 20,0 1,6%

Gymnasienämnden 389,4 1,6 0,4%

Kommunrevision 3,1 0,6 20,5%

Kultur- och fritidsnämnden 312,9 2,3 0,7%

Miljö- och räddningstjänst-
nämnden

91,5 3,2 3,4%

Servicenämnden *) 671,1 11,3 1,7%

Stadsbyggnadsnämnden 385,9 28,1 7,3%

Socialnämnden 518,1 -101,5 -19,6%

Torshälla stads nämnd 52,3 7,2 13,7%

Valnämnden 3,1 2,5 79,5%

Vård- och omsorgs nämnden 1 884,4 34,8 1,4%

Överförmyndarnämnden 12,8 0,7 5,1%

Summa Nämnder 7 089,0 47,5 0,7%

*) Intäkter 2020

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 28,2 miljoner 
kronor. Åtgärder kring restriktivitet som vidtagits under året för 
att stärka resultatet har haft effekt. Överskottet kan i huvud-
sak hänföras till omprioriteringar av insatser, effektiviseringar, 
lägre personalkostnader på grund av vakanser och ej utnyttjade 
utvecklingsmedel.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden  redovisar 
 totalt ett underskott på 14,2 miljoner kronor jämfört med 
 budget. Den absolut största avvikelsen är för utbetalt försörj-
ningsstöd som redovisar ett underskott på 49,8 miljoner 
kronor. Däremot har nämnden ett överskott gällande vuxen-
utbildningen på 19,7 miljoner kronor, främst kopplat till 
yrkesutbildningarnas ökade statsbidrag, som väger upp en del 
av det stora underskottet på försörjningsstöd. Dessutom har 
nämnden ett överskott gällande personalkostnader med 14,5 
miljoner kronor. Det beror bland annat på personal omsättning 
i samband med organisatoriska förändringar i och med de 
utvecklings- och förändringsarbeten som pågår inom båda 
verksamhetsområdena. Även av vakanthållning av befattningar 
i samband med den administrativa genomlysningen samt ett 
försiktigt förhållningssätt vid rekrytering.
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Förskolenämnden
Förskolenämnden redovisar ett positivt resultat på 22,8 miljoner 
kronor. I resultatet ingår 20 miljoner i överskott från  tidigare 
år. Nämnden har minskade intäkter till följd av ett minskat 
antal barn men får en positiv ekonomisk effekt av ersättningar 
kopplade till pandemin på nästan 12 miljoner kronor,  nämnden 
redovisar också positiva avvikelser på lokalkostnader och mål-
tidskostnader. Den skolpengsfinansierade verksamheten gör 
ett resultat på 17 miljoner kronor och den anslags finansierade 
nästan 6 miljoner kronor, alla belopp inklusive överskott 
från tidigare år. Under 2020 är snittet i antal barn 132 under 
 bud geterat antal barn.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden redovisar ett resultat på 20,0 miljoner 
kronor. Grundskolans resultat är nästan 15 miljoner kronor 
och grundsärskolans resultat precis över två miljoner kronor. 
 Nämnden har också ett överskott på strax över tre miljoner 
 kronor hänförligt till tilläggsbelopp för elever i behov av extra 
stöd. Ersättningar kopplade till pandemin, då främst ersättning 
från staten för sjuklön står för mer än 13 miljoner kronor av 
resultatet. Grundskolenämnden har också positiva avvikelser 
jämfört med budget inom lokalkostnader och kostnader för 
måltid. Trots ett positivt resultat är det flera enskilda enheter 
som inte når upp till budget. Snittet i antal elever är 18 under 
budgeterat antal elever, men grundskolan har ungefär 200 fler 
elever 2020 jämfört med 2019.

Gymnasienämnden
Gymnasienämnden redovisar ett positivt resultat på 1,6 
 miljoner inklusive underskott på 0,7 miljoner kronor från 2019. 
Gymnasie skolan redovisar ett resultat på 1,2 miljoner kronor 
och gymnasiesärskolan 0,4 miljoner kronor. Ersättningar för 
pandemin har påverkat resultatet positivt med 1,2 miljoner 
 kronor. En av gymnasienämndens enheter gör ett stort under-
skott 2020. Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna 
blev 37 elever färre än budget.

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott med 34,8 
miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i maj om ett 
tillskott för nämnden för att bland annat kunna hantera mer-
kostnader till följd av pandemin. Statliga bidrag har tillkommit 
för att täcka merkostnader för personal och skyddsutrustning. 
Kostnaderna har varit högre för ökad grundbemanning inom 
äldreomsorgen, ökade sjuklönekostnader och vikariekostnader, 
kostnad för utrustning samt inrättande av verksamhet i form 
av beredskapsteam inom hemtjänsten, Covid-19 team samt 
mellanvårdsenhet. Lägre kostnader än planerat har det varit för 
minskat behov av hemtjänst och stängda verksamheter.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott med 107,7 miljoner 
kronor. Behovet av vård och stöd till barn, unga och vuxna har 
successivt ökat under året. Underskottet består främst av två 
delar, för det första avseende köp av vård för barn, unga och 
vuxna med cirka 60 miljoner kronor över budget. För det andra 
en obalans i budget med 30 miljoner kronor. Nämndens arbete 
för att åstadkomma en ekonomi i balans utgår från ett åtgärds-
program för åren 2019 – 2023. Åtgärdsprogrammet haft starkt 
fokus att skapa alternativ till stöd och vård på hemmaplan men 
även organisatoriska förändringar har genomförts för att åstad-
komma en rättssäker handläggning och effektiv organisation. 
Kostnaderna för externvård har minskat med drygt 40 miljoner 
kronor jämfört med år 2019 och arbetet med att sänka kost-
naderna ytterligare behöver fortsätta år 2021. Det avser även 

kostnader för egen personal och drift då statsbidrag för ensam-
kommande barn minskat drastiskt mellan åren. Socialnämndens 
budgetram har förstärkts med ytterligare 40 miljoner kronor till 
år 2021 för att klara en ekonomi i balans.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens resultat är ett överskott på 2,3 
miljoner kronor. Åtgärdspaketet till föreningar innebar en 
kostnad på 2,2 miljoner kronor för efterskänkning av timhyran 
i nämndens anläggningar för tiden mars-juni. Ett extrastöd till 
föreningslivet betalades ut i december med 2,0 miljoner kronor. 
Coronapandemin påverkar även genom intäktsbortfall på grund 
av avbokningar. Intäktsförlusten blev 2,6 miljoner kronor i av-
bokade arrangemang och inställda evenemang. Nämnden har 
även lägre personalkostnader med 3 miljoner kronor på grund 
av vakanta tjänster.

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämndens redovisar ett resultat på 
3,2 miljoner kronor. Miljökontoret redovisar ett överskott på 
0,9 miljoner kronor och räddningstjänsten ett överskott på 2,1 
miljoner kronor. Resterande 0,2 miljoner kronor är hänförliga till 
nämndens arbete. Miljökontorets överskott förklaras av statliga 
bidrag för trängseltillsyn med 0,6 miljoner kronor och sjuklöne-
kostnader med 0,2 miljoner kronor. På grund av pandemin har 
tillsynsbesöken begränsats vilket medför en negativ avvikelse 
för taxor och avgifter med 1,6 miljoner kronor.  Bedömningen 
är att cirka en miljon kronor av de minskade intäkterna är 
pandemi relaterade. Räddningstjänstens positiva avvikelse för-
klaras bland annat av en försenad leverans av ett brandfordon. 
Obefogade automatlarm ger ett intäktsöverskott mot budget.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämndens resultat uppgår till 28,1 miljoner 
 kronor. Coronapandemin har påverkat årets resultat nega-
tivt med 16,7 miljoner kronor, bland annat genom minskade 
in täkter i den allmänna kollektivtrafiken, 7,6 miljoner kronor 
netto, och minskade parkeringsintäkter, 6 miljoner kronor. 
Samtidigt har förvaltningen bromsat verksamheterna och 
skjutit på vissa saker för att motverka effekterna av Corona. 
Budgetöverskottet förklaras bland annat av den milda vintern, 
som har  påverkat vinterväghållningen positivt med sju  miljoner. 
Bygglovs in täkterna har ökat till följd av ett stort inflöde av 
ärenden och skapat en positiv avvikelse på 6 miljoner kronor. 
Vidare redo visas överskott inom den särskilda kollektivtrafiken 
om 6  miljoner kronor. Även markupplåtelser och intäkter från 
projektering och byggledning genererar ett överskott.

Torshälla stads nämnd
Torshälla stads nämnd redovisar ett positivt resultat på 7,2 mil-
joner kronor. Det förklaras till största del av att projektet för ut-
byggnaden av hamnen ännu inte genomförts. Vidare redovisas 
positiva avvikelser inom arvoden till förtroendevalda, vinterväg-
hållning och inställda aktiviteter på grund av pandemin.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott med 0,7 miljo-
ner kronor vilket främst kan härledas till minskade kostnader för 
arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare.

Servicenämnden
Servicenämnden redovisar ett resultat på 16,6 miljoner kronor mot 
budgeterade 5,3 miljoner kronor, vilket blir en positiv avvikelse på 
11,3 miljoner kronor. Året har inneburit många extra kostnader 
utifrån coronarelaterade åtgärder men nämnden har samtidigt 
erhållit stora bidrag vilka till stor del balanserat kostnaderna.  
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Dessa ersättningar har varit svåra att fånga upp under året vilket 
bidrar till utfallsnivån. Nämnden har också på grund av både 
pandemin och i väntan på beslut i projektet effektivare admi-
nistration gjort stora kortsiktiga besparingar, exempelvis har 
inga enhetschefer på redovisningsenheten och kommunika-
tionsenheten tillsatts. Likaså har flera enheter ej tillsatt vakanser 
som uppstått då man tillfälligt klarat av verksamheten ändå med 
exempelvis lägre inflöde av uppdrag.

Bolagskoncernen
Kommunföretagskoncernen redovisar ett resultat på 747 mil-
joner kronor före skatt vilket är 515 miljoner kronor bättre än 
budget. Detta förklaras i synnerhet av att Eskilstuna Kommun-
fastigheter AB har avyttrat fastigheter vilket renderat en reavinst 
på 625 miljoner kronor. Kommunfastigheter har även genom-
fört en nedskrivning av bashusfastigheten samt återfört tidigare 
nedskrivning med en nettopåverkan på resultatet med 93 miljo-
ner kronor. Justerat för dessa poster uppgår bolagskoncernens 
resultat till 215 miljoner kronor före skatt vilket är 18 miljoner 
kronor lägre än budget men 17 miljoner kronor bättre än 2019. 
Budgetavvikelsen är i allt väsentligt hänförligt till ett milt väder 
under 2020.

Resultat

Resultat, miljoner kronor Resultat
Avvikelse 

mot budget

Eskilstuna Kommunföretag AB -10,0 0,1

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 599,2 541,2

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen 175,2 -27,7

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 0,1 -0,1

Destination Eskilstuna AB 0,7 0,6

Koncernelimineringar mellan bolagen -17,8 0,5

Summa 747,4 514,6

Eskilstuna Kommunföretag AB
Bolaget redovisar ett negativt resultat på 10 miljoner kronor 
före skatt och erhållna utdelningar och koncernbidrag vilket 
är i nivå med budget och 2019 års resultat. Kommunföretag 
 lämnade utdelning med 176 miljoner kronor till kommunen 
under våren 2020. Under året har innehavet i Energikontoret 
avyttrats till Eskilstuna Kommun.

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen
Energi och Miljö-koncernen redovisar ett resultat på 175 miljo-
ner kronor vilket är 28 miljoner kronor lägre än budget men 8 
miljoner kronor bättre än 2019. Resultatavvikelsen mot budget 
är ytterst en konsekvens av det milda vädret under 2020 som 
medfört att den levererade mängden värme är väsentligt lägre 
än 2019. 2020 levererades 575 GWh värme att jämföra med 
647 GWh 2019. De låga värmeleveranserna kan till dels även 
förklaras av rådande pandemi.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Kommunfastighet AB redovisar ett resultat på 599 
miljoner kronor före skatt. I resultatet ingår en reavinst från 
fastighetsförsäljning med 625 miljoner kronor samt nedskriv-
ning samt återföring av tidigare nedskrivningar med totalt 93 
miljoner kronor. Resultatet exklusive dessa engångsposter 
uppgår till 67 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor bättre 
än budget. Detta förklaras till stor del av lägre vinter- och upp-
värmningskostnader till följd av det milda vädret.

Eskilstuna Logistik & Etablering AB
Eskilstuna Logistik och Etablering redovisar ett resultat på 0,1 
miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Bolaget äger 8 äldre 
fastigheter och under året har underhåll och reparationer ökat 
avseende dessa och avviker från budget.

Destination Eskilstuna AB
Destination Eskilstuna redovisar ett resultat på 0,7 miljoner 
kronor vilket är 0,6 miljoner kronor bättre än budget. Budget-
avvikelsen är ytterst en effekt att bolaget verkar i besöks-
näringen som varit hårt drabbat av pandemin under 2020,  
detta har inneburit att aktiviteter har fått skjutas framåt i tid.

Kommunkoncernens nettoinvesteringar inklusive 
 medfinansiering till statlig infrastruktur

Investeringar, miljoner kronor Utfall
Avvikelse 

mot budget

Fastigheter 817 182

Gator och vägar 115 27

Medfinansiering till statlig infrastruktur 32 -27

Övrigt 29 41

Affärsverksamhet inklusive exploatering 115 71

Summa anläggningsinvesteringar 1 087 294

Inventarier beslutade av nämnden 64 31

Summa kommunen 1 151 325

Energi och Miljö-koncernen 456 158

Kommunfastigheter AB 599 253

Övriga kommunala bolag 5 8

Summa inklusive bolagskoncernen 2 211 744

Kommunkoncernjusteringar -13 0

Summa kommunkoncernen 2 198 731

Kommunkoncernens nettoinvesteringar inklusive bidrag till 
statlig infrastruktur uppgår till 2 198 miljoner kronor, vilket var 
731 miljoner kronor lägre än budget. Trots den stora avvikelsen 
är investeringsnivån historiskt hög och beror på att både kom-
munen och bolagen har stora investeringsbehov relaterat till 
befolkningsökningen samt ett bestånd som börjar bli föråldrat 
och där stora reinvesteringar krävs.  Kommunens  investeringar 
uppgick till 1 151 miljoner kronor medan Energi och miljö 
investerade 456 miljoner kronor och Kommunfastigheter 599 
miljoner kronor.

Av kommunens investeringar avser 1 087 miljoner kronor 
anläggningar såsom fastigheter, gator, parker och likande som 
beslutats av kommunfullmäktige, jämfört med budgeterade 
1 382 miljoner kronor. Trots den positiva budgetavvikelsen är 
årets utfall det med marginal det högsta någonsin i kommunen, 
särskilt om man exkluderar investeringar i affärsverksamhet och 
exploateringar. Den höga investeringsnivån beror på demo-
grafiska faktorer och att kommunen växer men till stor del även 
på reinvesteringar till följd av ett åldrande fastighetsbestånd.  
I och med att kommunen inte har mäktat med att genomföra 
alla planerade investeringar de gångna åren har ett uppdämt 
behov uppstått. Investeringar i verksamhetsfastigheter står för 
den största delen av kommunens investeringar, 817 miljoner 
kronor, en avvikelse mot budget med 182 miljoner kronor.

Inom skola/förskola har fastighetsinvesteringar skett med 367 
miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterade 430 miljoner 
kronor. Övriga fastighetsinvesteringar avviker positivt med 130 
miljoner kronor mot budget.
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Årets avvikelser beror till största del på att projekten är för-
senade. Förseningarna är ofta relaterade till detaljplaner, resurs-
brist när det gäller projektledning, utdragen planering/förstudie 
och ibland har nämnderna dröjt med beslut. Det händer också 
att projekt måste pausas i upphandlingsskedet då kommunen 
inte kan upphandla för många projekt samtidigt eftersom mark-
naden bara kan svälja en viss mängd byggnation samtidigt.

Inom förskolan har 102 miljoner kronor investerats under året, 
vilket är i linje med budget. Domaren 4, Skiftinge hus förskola 
är en nybyggnation som kommer att ge 240 för skoleplatser 
(varav 120 är ersättningsplatser). Projektet har ett utfall 2020 på 
33 miljoner kronor. Totalt förväntas en negativ budgetavvikelse 
för projektet med 5,7 miljoner. Vidare har förskolan i Munktell-
staden tagits i bruk, en finansiell leasing som påverkar utfallet 
med 57 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 45 miljoner 
kronor. Ombyggnation av Hattmakarens förskola har påbörjats 
under året men Fogdegatans förskola är försenad, då förut-
sättningarna för sammanbyggnad med skolan har ändrats.

I grundskolan har 224 miljoner kronor investerats under året, 
vilket är 45 miljoner kronor lägre än budgeterade 270 miljoner 
kronor. Det största utfallet finns på Domaren 3, Skiftingehus 
grundskola som ROT-renoveras. Hittills har 170 miljoner kronor 
lagts ned och här förväntas en negativ budgetavvikelse på 42 
miljoner kronor. Avvikelsen är till största del hänförlig till utgifter 
för kulvert samt brister i den befintliga byggnaden som inte 
hade förutsetts. Vidare pågår stora ny- och ombyggnationer i 
Skogsängsskolan och Forskaren/Björktorp som i stort sett löper 
på enligt plan

Grundskolan är det område där det uppdämda behovet syns 
tydligast. Många elever sitter i tillfälliga lokaler och det finns 
också ett stort reinvesteringsbehov. Investeringsbehovet framåt 
är stort och förutom ovan nämnda projekt har det bland annat 
fattats beslut om projektstart för en ny grundskola i Munktell-
staden samt en stor ombyggnation i Fristadsskolan.

Investeringar i gymnasier uppgår till 22 miljoner kronor jäm-
fört med budgeterade 55 miljoner kronor. Det är i huvudsak 
en ombyggnation av Rekarnegymnasiet för att anpassa för 
byggprogrammet som har genererat utfall.  Ombyggnationen 
blir ungefär 15 miljoner kronor billigare än budgeterat då 
ombyggna tionen inte blir så omfattande som ursprungligen 
planerat.

Investeringar i vård- och omsorgsfastigheter har uppgått till 
367 miljoner kronor. Här ingår det leasade äldreboendet på 
Nätet med 222 miljoner kronor, vilket var 60 miljoner kronor 
mer än budgeterat. Finansiell leasing är i regel dyrare än när 
kom munen bygger och äger fastigheten själv. I övrigt pågår två 
större byggnationer, Skiftinge äldreboende och en ombyggna-
tion av Trumslagargården till korttidsboende. Tillbyggnaden av 
Ekebo äldreboende har inte haft något utfall då förvaltningen 
har valt att inte fortsätta med den planerade utformningen.

Under året färdigställdes Balsta gruppboende med sex boende-
platser. Gruppboendet Ärla-Åstorp kommer att byggas av 
Kommunfastigheter och hyras av kommunen och Skogsgläntan 
kommer inte att genomföras. Hällby-Ökna har stoppats då 
lokaliseringen inte var lämplig.

Investeringsbudgeten för övriga fastigheter var 189 miljoner 
kronor och utfallet blev 59 miljoner kronor. UPMEF ett upp-
rustningsprojekt med energifokus av kommunens verksamhets-
fastigheter. Totalt i projektet ska 210 miljoner kronor investeras 
i energieffektiviseringar och upprustning. Utfallet 2020 var bara 
12 miljoner kronor jämfört med budgeterade 70 miljoner  kronor. 
Vidare var en förskola på Väster budgeterad med 20 miljoner 
kronor och omställning av Rekarneskolan var bud geterad med 
10 miljoner kronor. Utfallet på dessa var noll kronor.

Investeringar i stadsmiljö (gator, vägar etc) uppgår till 94 mil-
joner, en positiv avvikelse på 27 miljoner kronor. Gredbyvägen 
står för drygt en tredjedel av utfallet. Totalt förväntas projektet 
bli 7 miljoner kronor dyrare än budgeterat. Ombyggnationen 
syftar till att avlasta Kungsvägen. Kunskapsstråket är ett annat 
större pågående projekt. Projektet är något försenat men går i 
takt med högskolans byggnation. Kunskapsstråket är ett sam-
lingsnamn för ett antal projekt som ligger utmed en sträcka från 
Nyfors till Kanonhusholmen via Drottninggatan, bland annat 
MDH-platsen.

I begreppet Övriga projekt inryms i huvudsak  investeringar 
inom Kultur- och fritidsområdet. Här var årets budget 65 mil-
joner kronor medan utfallet stannade på 24 miljoner kronor. 
Flera större projekt har blivit förskjutna, exempelvis Skate parken 
där nämnden avvaktar övrig byggnation och att få en plats 
anvisad. Även projektet Fotbollens infrastruktur är försenat, om-
byggnation av omklädningsrum pågår och förväntas vara klart 
våren 2021.
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När det gäller affärs- och exploateringsinvesteringar uppgick 
budgeten till 186 miljoner kronor. Utfallet blev 115 miljoner 
kronor. Flera strategiska och mindre fastighetsförvärv genom-
fördes till ett värde om 86 miljoner. Merparten av inköpen 
syftar till att på lång sikt tillgodose det kommunala behovet 
avseende samhällsservice, företagsetableringar och bostads-
områden. Genom inköpen skaffar sig kommunen rådighet över 
marken och därmed den framtida utvecklingen. Investeringar i 
 exploa teringsområden stannade på 19 miljoner, vilket ska jäm-
föras med budgeterade 81 miljoner. Den huvudsakliga orsaken 
till avvikelsen är att två större projekt, Hyndevad och Ängs-
holmen har förskjutits tidsmässigt.

Hos bolagen sker de största investeringarna i Energi och miljö 
med 456 miljoner kronor och i Kommunfastigheter med 
599 miljoner kronor. Energi och miljös investeringar avser till 
största del VA- och elnätsverksamheten. Kommunfastigheters 
har till största del investerat i bostäder. Här avser 386 miljo-
ner kronor nybyggnation medan 201 miljoner kronor avser 
 moderniseringar och ombyggnationer. 136 nyproducerade 
lägenheter har färdigställts under året medan 370 var i produk-
tionsfas vid årsskiftet. Budgetavvikelsen beror på att projekt 
förskjutits i tid.

Markexploatering
Exploateringsresultatet uppgick till 79 miljoner kronor. Totalt 
såldes exploateringsmark för 164 miljoner medan kostnader 
för såld mark uppgick till 85 miljoner kronor. Bland de större 
försäljningarna kan nämnas COOP:s etablering i Eskilstuna 
logistikpark, vilken förväntas generera omkring 400 arbets-
tillfällen. Totalt såldes mark för 86 miljoner kronor i logistik-
parken. Intresset är fortsatt stort för logistikparken, vars syfte är 
att möjliggöra etableringar inom industri och logistik. och för 
industrimark överlag. Kommunen lockar såväl stora som små 
företag.

Vidare har större försäljningar av fastigheter för bostads-
byggnation skett vid Nystavaren 5-7, Hällby-Ökna, Slagsta 
och Djursta. Inom dessa områden förväntas omkring 200 nya 
bostäder byggas. Eskilstuna har haft en god befolkningsökning 
och en god efterfrågan på bostäder de senaste åren. Under 
2020 har befolkningsökningen avstannat samtidigt som det har 
producerats många bostäder skulle kunna innebära en risk för 
att vi framåt ser en försvagning i efterfrågan på bostäder.

Nettoinvesteringarna i exploateringsområden uppgick till 23 
miljoner, där utbyggnaden av Skiftinge handelsområde var den 
största enskilda investeringen med cirka 14 miljoner.

Bland större exploateringsprojekt som planeras kan nämnas 
Årby norra, där det planeras för cirka 400 bostäder i olika 
 upplåtelseformer.

Självfinansieringsgrad av investeringar
Ett viktigt nyckeltal för investeringarna är självfinansierings-
graden. En självfinansieringsgrad över 100 procent innebär 
att kommunen inte behöver låna medel för att finansiera 
investeringarna. Trots den höga investeringsnivån uppgick 
självfinansieringsgraden i kommunkoncernen till 63 procent. 
Det förklaras av att ett högt resultat som stärktes av Kommun-
fastigheters stora fastighetsförsäljning. I kommunen uppgick 
självfinansieringsgraden till 47 procent, vilket är precis under 
målet på 50 procent. Självfinansieringsgraden de senaste fyra 
åren är 57 procent, en minskning från 73 procent föregående 
år. Den låga självfinansieringsgraden förklaras av den höga 
investeringsvolymen.

Kapacitet

Kommunalskatt

Kommunal-
skatt 2020

Kommun Region Summa
Förändring 
2019-2020

Västerås 20,36 10,88 31,24 —

Södertälje 20,15 12,08 32,23 —

Strängnäs 21,67 10,83 32,50 —

Eskilstuna 22,02 10,83 32,85 —

Uppsala 21,14 11,71 32,85

Örebro 21,35 11,55 32,90 —

Enköping 21,34 11,71 33,05 —

Gävle 22,26 11,51 33,77

Södermanland 21,88 10,83 32,71 -0,01

R9* 32,70 0,19

Riket 20,71 11,56 32,28 0,09

*) R9 = Eskilstuna, Uppsala, Linköping, Norrköping, Jönköping, 
Örebro, Södertälje, Västerås och Gävle

En viktig faktor hos kommunens kapacitet är potentialen att 
höja skattesatsen. I tabellen ovan finns kommunalskatten 
inklusive regionskatten angiven för några av kommunerna inom 
Mälarregionen. Eskilstuna kommun har en skattesats som ligger 
högre än de flesta andra större kommuner i Mälardalen. Det 
innebär en begränsad möjlighet att stärka sina finanser genom 
att höja kommunalskatten. Den genomsnittliga skatten för alla 
kommuner i landet har ökat med 9 öre mellan 2019 och 2020.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalningsbered-
skapen. Den visar hur stor del av tillgångarna som har  finansierats 
med egna medel. Resterande del utgör  kom munens skulder till 
andra finansiärer. Ju högre soliditet desto starkare blir den lång-
siktiga finansiella kapaciteten. Kommunkoncernens soliditet var 
19,8 procent 2020, en förbättring med 3,6 procentenheter som 
till stor del beror på Kommunfastig heters fastighetsförsäljning. 
För kommunen uppgick soliditeten till 20,7 procent, jämfört 
med 19,5 procent föregående år.
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Risk

Riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i 
form av finansiella risker, dels i form av operativa risker.

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte 
ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång 
till medel för betalningar. Kommunkoncernen kapitalförsörj-
ning ska tryggas genom en god diversifiering avseende 
lånens för fallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl 
 avvägda likviditetsreserver. Minst 50 procent av de närmaste 
två  månadernas likviditetsbehov ska täckas genom tillgång till 
likvida medel eller kreditlöften.

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av 
marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto 
 negativt. Kommunkoncernen har utifrån respektive verksam-
heters förutsättningar utformat en strategi för ränte bindning, 
där en förfallostruktur för räntebindningen anges, samt ut-
format en strategi för kapitalbindningen. Riskmandaten anger 
tillåtna avvikelser.

Med operativa risker avses risken att drabbas av förluster till 
följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den 
mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna 
ska begränsas inom kommunkoncernen genom god intern 
kontroll, uppföljning och rapportering.

Skulder
Kommunkoncernens låneskuld definieras som internbankens 
totala upplåning. Den totala upplåningen i kommunkoncernen 
uppgick till 8 273 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020, att 
jämföra med 8 032 miljoner kronor för 2019. Bland de kom-
munala bolagen var det framförallt Eskilstuna Energi och Miljö 
AB som ökade sin låneskuld, medan Eskilstuna Kommunfastig-
heter AB hade ett minskat lånebehov. Den bedömda nyupp-
låningen för kommunkoncernen för 2020 förväntades vara 
2 500 miljoner kronor varav 1 500 avsåg bolagskoncernen.

Kommunens nettolåneskuld definieras som internbankens 
upplåning minskat med vidareutlåningen till bolagskoncernen. 
Utfallet för 2020 var 2 332 miljoner kronor att jämföra med 
2 011 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019. Det innebär 
att nettolåneskulden har ökat med 320 miljoner kronor. Den 
bedömda nyupplåningen för Eskilstuna kommun för 2020 för-
väntades vara 1 000 miljoner kronor.

Kommunkoncernens skulder  
(miljoner kronor)

2020 2019

Eskilstuna kommuns nettolåneskuld 2 331 2 011

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 3 057 3 390

Eskilstuna Energi och Miljö AB 2 030 1 780

Eskilstuna Kommunföretag AB 659 659

Eskilstuna Vindkraft AB 135 142

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 60 50

Summa 8 273 8 032

Finansnetto
Kommunkoncernens finansnetto uppgick till minus 68 miljoner 
jämfört med minus 60 föregående år. Kommunens finansnetto 
uppgår till 185 miljoner, där 176 miljoner utgörs av utdelning 

från den kommunala bolagskoncernen. Kommunens budget-
avvikelse avseende finansnettot var ett underskott om nästan 14 
miljoner kronor. Underskottet kan förklaras av lägre  finansiella 
intäkter och högre räntekostnader än budgeterat med  anledning 
av ett ökat lånebehov samt ett förändrat ränteläge på de 
 finansiella marknaderna. Under 2020 höjdes reporäntan med 
0,25 procent till 0,0 procent, vilket påverkade marknads-
räntorna. Kommunkoncernens genomsnittliga ränta var 1,01 
procent under 2020 och var i nivå med den genomsnittliga 
räntan för verksamhetsåret 2019.

Kommunens finansnetto (miljoner kronor) 2020 2019

Finansiella intäkter 274 216

– varav aktieutdelning från bolagskoncernen 176 116

– varav övrigt 97 100

Finansiella kostnader -89 -89

Summa 185 127

Pensionsåtaganden
Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade bland-
modellen. Det innebär att pensionsrätter intjänade före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse och belastar resultatet i 
takt med att pensionsutbetalningarna sker, medan pensions-
rätter intjänade från och med 1998 belastar resultatet i takt 
med intjänandet. Det innebär att nuvarande generation betalar 
både för sina egna pensioner och även till viss del för  tidigare 
genera tioners pensioner. Bolagskoncernen redovisar sina 
pensions kostnader i takt med intjänandet.

Kommunkoncernens redovisade pensionsåtaganden var 1 906 
miljoner kronor jämfört med 1 931 miljoner kronor föregående 
år. Det är kommunen som står för nästan hela åtagandet, 1 898 
miljoner kronor medan bolagskoncernen har en avsättning på 8 
miljoner kronor.

Årets pensionskostnad i kommunen
Kommunen har under de resultatmässigt goda åren under 
2000-talet gjort så kallad partiell inlösen med totalt cirka 280 
miljoner kronor inklusive löneskatt för att minska ansvarsför-
bindelsen för pensioner. Detta bidrar till lägre pensions-
kostnader kommande år än vad som annars skulle ha varit  fallet. 
Kommunens kostnad för betalning av  ansvarsförbindelsen var 
101 miljoner kronor, vilket är samma nivå som 2019. Ansvars-
förbindelsen har minskat med 34 miljoner under 2020 och 
uppgår till 1 762 miljoner kronor trots en ny pensionsöverens-
kommelse som har påverkat ansvarsförbindelsen negativt med 
ungefär 30 miljoner.

Avsättning för pensioner inklusive löneskatt har ökat med 
cirka 3,5 miljoner kronor, vilket påverkar årets resultat negativt. 
Avsättningen avser främst garantipensioner, särskild ålders-
pension, efterlevandepensioner, visstidspensioner till politiker 
samt intjänade politikerpensioner enligt OPF-KL och uppgår 
till 140 miljoner kronor i kommunkoncernen och 133 miljoner 
kronor i kommunen.

I kommunen var den totala kostnaden för pensioner inklusive 
löneskatt 398 miljoner kronor år 2020, en minskning med 42 
miljoner kronor mot föregående år. Det är framförallt kost-
naden för pensionsförsäkringslösningar avseende förmåns-
bestämd pension som har minskat, vilket beror på att den 2019 
belastades av kostnader för tidigare år. Budgetavvikelsen blev 
positiv med 22 miljoner kronor.
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Förvaltningsberättelse

Kommunens pensionsåtagande inklusive 
löneskatt (mnkr)

2020 2019

Avsättningar inklusive löneskatt – pensioner 
och likande förpliktelser

133 128

Ansvarsförbindelse inkl. löneskatt – intjänad 
före 1998

1 762 1 795

Total redovisad pensionsförpliktelse 1 898 1 923

Pensionsförpliktelse som tryggats i försäkring 584 556

Summa pensionsförpliktelse 2 479 2 479

Totalt pensionsförsäkringskapital 768 713

Överskottsmedel 16 15

Summa förvaltade pensionsmedel 784 728

Återlånade medel 1 695 1 751

Konsolideringsgrad 32 % 29 %

Borgensåtaganden
Kommunkoncernens borgensåtaganden uppgår till 462 mil-
joner kronor, där den huvudsakliga förpliktelsen (460 miljoner) 
avser högskolans hyreskontrakt för Campus Eskilstuna. Därut-
över har kommunen ingått en solidarisk borgen för Kommun-
invest, där kommunens andel av förpliktelsen uppgår till drygt 
9 miljarder medan kommunens andel av tillgångarna uppgår till 
9,3 miljarder kronor. Trots de stora beloppen bedöms riskerna 
vara relativt små. Vidare borgar kommunen för kommunala 
bolags lån och åtaganden om totalt 711 miljoner kronor. 

Väsentliga personalförhållanden

Under 2020 har det fleråriga arbetet pågått så att fler ska 
kunna jobba mer genom att fler arbetar heltid, stannar längre 
i anställningen och göra fler år i yrkeslivet. Sysselsättnings-
graden bland medarbetare med tillsvidareanställning var år 
2020 totalt 97,4 procent, bland kvinnor 97,2 procent och något 
högre bland männen som var 98,5 procent. Sysselsättnings-
graden har totalt sett höjts något i jämförelse med året innan 
som då var 97,1 procent. Sett över en period av fyra år tillbaka i 
tid, har sysselsättningsgraden för bland andra yrkesbefattningar 
som fritidsledare, vårdbiträden och undersköterskor ökat med 
mellan 2–5 procent.

I en tid då världen drabbades av en pandemi har målet varit att 
gemensamt kraftsamla och klara verksamheterna genom att 
upprätthålla ett hållbart arbetsliv med stöd till chefer och med-
arbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortgått som 
en naturlig del i vardagen. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
har skett återkommande med syfte att ta tillvara medarbetares, 
chefers och organisationens erfarenheter och lärande för att 
hantera eventuellt kommande vågor eller andra kriser som kan 
uppstå. I hela kommunsverige visas trenden genomgående vara 
ökade sjuktal under 2020. I kommunen ökade sjukfrånvaron 
till 9,5 procent, bland kvinnor 10,5 procent och bland män 5,9 
procent som följd av pandemin. En ökning av sjukfrånvaron 
har skett både i sin helhet och bland både kvinnor och män 
i jämförelse med året innan (totalt 8,1 procent, kvinnor 9,0 
procent, män 4,8 procent, 2019). Ökningen kopplas i huvudsak 
till ökad korttidssjukfrånvaro. Inte bara pandemin utan även 
andra sjukskrivningsregler har påverkat såsom möjligheten att 
vara sjukskriven utan läkarintyg från dag sju. Under en period 
gick det även att vara sjukskriven fram till dag 21 utan läkarintyg. 

Andra sjukskrivningsregler som kan ha påverkat sjukfrånvaron 
handlar om de förhållningsregler som anger hur länge efter 
symtom som medarbetare ska hålla sig hemma, vilket skiljer sig 
åt mot ett normalår. Det finns även generella indikationer för 
riket som ökad isolering och ökad psykisk ohälsa under 2020 
till följd av pandemin. Risken för nya belastningsskador för de 
yrkes grupper som arbetat hemifrån såväl som både isolering 
och ergonomi påverkar i arbetet och det är nödvändigt att 
kommunkoncernen kontinuerligt fortsätter främja för en bi-
behållen god hälsa hos medarbetare.

Kommunens rekryteringsbehov inom yrkesbefattningar med 
extra utmaningar följs upp som en del av det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet på förvaltningarna. Exempel på 
befattningar där ett stort antal behöver rekryteras de närmaste 
åren är undersköterskor, olika lärarkategorier och nya befatt-
ningar som stödpedagog och specialistundersköterska. Andra 
befattningar är arbets- och fysioterapeuter, enhetschefer 
och olika specialistroller där en stor andel av de som arbetar 
kommer att behöva rekryteras enligt förvaltningarnas prog-
noser. Rekryteringsvägarna kan vara både interna och externa. 
Kommunen har genomförts flera olika kompetensförsörjnings-
insatser under året. Exempel för att behålla och utveckla 
kommunkoncernens medarbetare och ta tillvara befintlig 
kompetens på bättre sätt är arbetsdelning, utbildningsinsatser, 
språkutveckling och kompetenstrappor. Andra exempel som 
rönt framgång är marknadsföringsinsatser och varumärkes-
arbetet, mottagandet av studenter och samverkan med ut-
bildningsaktörer, språkutvecklingsinsatser samt arbete med att 
digitalisera och förändra arbetssätt.
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Personalredovisning
Antal månadsanställda

Kvinnor  
dec 2020

Män  
dec 2020

Totalt  
dec 2020

Kvinnor  
dec 2019

Män  
dec 2019

Totalt  
dec 2019

Förändring 
totalt antal

Förändring  
i procent

Totalt antal anställda 7 029 1 947 8 976 6 892 1 884 8 776 200 2,3 %

Tillsvidareanställda, antal 6 250 1 660 7 910 6 130 1 596 7 726 184 2,4 %

Visstidsanställda, antal 779 287 1 066 762 288 1050 16 1,5 %

Tillsvidareanställda, andel 89,3 % 86,1 % 88,6 % 89,3 % 85,4 % 88,4 % 0,2 % 0,2 %

Visstidsanställda, andel 11,1 % 14,9 % 11,9 % 11,1 % 15,4 % 12,0 % -0,1 % -0,6 %

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda

Kvinnor  
dec 2020

Män  
dec 2020

Totalt  
dec 2020

Kvinnor  
dec 2019

Män  
dec 2019

Totalt  
dec 2019

Förändring  
i procentenheter

Sysselsättningsgrad 97,2 % 98,5 % 97,4 % 96,8 % 98,3 % 97,1 % 0,3

Andel deltid 12,5 % 5,5 % 11,0 % 14,0 % 6,2 % 12,4 % -1,4

Andel heltid 87,5 % 94,5 % 89,0 % 86,0 % 93,8 % 87,6 % 1,4

Åldersstruktur, tillsvidareanställda

Kvinnor  
dec 2020

Män  
dec 2020

Totalt  
dec 2020

Kvinnor  
dec 2019

Män  
dec 2019

Totalt  
dec 2019

Förändring 
totalt antal

Förändring  
i procent

<=29 591 201 792 592 185 777 15 1,9 %

30-39 1 411 395 1 806 1 388 382 1 770 36 2,0 %

40-49 1 646 453 2 099 1 642 435 2 077 22 1,1 %

50-54 1 010 203 1 213 963 206 1 169 44 3,8 %

55-59 845 183 1 028 826 170 996 32 3,2 %

60-64 689 198 887 667 197 864 23 2,7 %

>=65 58 27 85 52 21 73 12 16,4 %

Genomsnittlig ålder 45,6 44,7 45,4 45,5 44,7 45,3 0,1 0,2 %

Personalomsättning, tillsvidareanställda

Kvinnor  
dec 2020

Män  
dec 2020

Totalt  
dec 2020

Kvinnor  
dec 2019

Män  
dec 2019

Totalt  
dec 2019

Förändring  
i procentenheter

Personalomsättning % 13,8 % 13,5 % 13,7 % 15,4 % 16,4 % 15,6 % -1,9

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (medel 12 senaste månaderna)

Kvinnor  
dec 2020

Män  
dec 2020

Totalt  
dec 2020

Kvinnor  
dec 2019

Män  
dec 2019

Totalt  
dec 2019

Förändring  
i procentenheter

Sjukfrånvaro, totalt 10,5 % 5,9 % 9,5 % 9,0 % 4,8 % 8,1 % 1,4 %

Sjukfrånvaro, 0–14 dagar 5,2 % 3,7 % 4,8 % 3,7 % 2,5 % 3,4 % 1,4 %

Sjukfrånvaro, 15–> dagar 5,4 % 2,2 % 4,7 % 5,3 % 2,3 % 4,7 % 0,0 %

Sjukfrånvaro ålder:

0-29 8,2 % 7,1 % 7,9 % 7,1 % 5,1 % 6,7 % 1,2 %

30-49 9,9 % 5,3 % 8,9 % 8,6 % 3,9 % 7,5 % 1,4 %

50-99 11,6 % 6,5 % 10,6 % 9,8 % 5,9 % 9,1 % 1,6 %
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Förvaltningsberättelse

Förväntad utveckling

Våra framskrivningar
Långtidsprognosen grundar sig på följande antaganden:

• Skatteprognosen från februari 2021 ligger till grund för 
 prognosen

• Befolkning den 1 november 2020 utgår långtidsprognosen 
ifrån, sedan räknas befolkningen upp med 500  personer  
per år

• Effektiviseringskrav om 0,7-1,5 procent årligen, vilket motsva-
rar cirka 80 miljoner kronor 

• Affärsmässiga effektiviseringar på 20 miljoner kronor.

• I övrigt förutsätts alla budgeterade effektiviseringar 2021 
genomföras.

• Indexuppräknad resurstilldelning per person i de olika ålders-
grupperna, följer prisindex för kommunal verksamhet

• Räntenivå om 2 procent

• Resultatmålet som är resultat i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag är 2,5 procent

• Utgångsläget är nuvarande servicenivå, det vill säga andelen 
som nyttjar våra verksamheter är konstant

Demografi
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Kostnads- och intäktsutveckling
Kommunen står inför stora utmaningar för att uppnå resultat-
målet, störst utmaningar enligt prognosen är det fram till 2024. 
Därefter avtar kostnadsutvecklingen.

Resultat, 
miljoner 
kronor

Prognostiserat 
resultat i 

 kommun- 
koncernen

 Varav  
prognostiserat 

resultat i  
kommunen

Resultatmål 
i kommunen

Avvikelse mot 
resultatmål 

i kommunen

2022 182 230 179 52

2023 153 132 182 -50

2024 215 140 187 -47

2025 264 183 192 -9

2026 284 203 197 5

2027 318 237 203 34

2028 343 262 209 53

2029 358 277 214 62

2030 361 280 220 60

2031 370 297 226 71

2032 380 305 232 73

Utmaningar
Förändrad demografi med fler yngre och äldre de närmaste 
åren gör att ekonomin blir mer ansträngd för kommunen. Det 
kommer att krävas stora investeringar för att bygga förskolor, 
skolor och äldreboende. Driftkostnaderna växer snabbare än 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Arbetslösheten steg ytterligare 2020. Många av de arbetslösa i 
Eskilstuna står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket leder till höga 
kostnader för försörjningsstöd och vård. Inom kommunen finns 
också stor segregation som behöver brytas.

Digitaliseringen är både en möjliggörare och en utmaning. 
Ambitionen är att minska kostnaderna inom administration 
kostnader med 50 miljoner kronor årligen från 2021 och framåt.

Under de senaste fem åren från 2016 till 2020 har den genom-
snittliga investeringsnivån varit på 701 miljoner kronor per år. 
Under den kommande tre års perioden beräknas den att vara 
1 489 miljoner kronor per år, vilket är en stor utmaning. 
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Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen består förutom av kommunala  förvaltningar  
även av bolag. Kommunföretag AB är moderbolag i  bolagskoncernen.  
Inga större förändringar har skett i koncernen under 2020.

Organisationsskiss

EEM Försäljning AB

SEVAB Energiförsäljning

Eskilstuna Strängnäs  
Energiförsäljning AB

Eskilstuna Strängnäs  
Energi och miljö AB

Eskilstuna Elnät AB

Eskilstuna Ekeby 2:30 AB

Eskilstuna Vindkraft AB

Fibra AB

Kommunfullmäktige

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnd

Stadsbyggnadsnämnd

Grundskolenämnd

Valnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Servicenämnd

Förskolenämnd

Torshälla stads nämnd

Gymnasienämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Miljö- och 
 räddningstjänstnämnd

SocialnämndEskilstuna  
Kommunföretag AB

Eskilstuna Energi  
och Miljö AB

Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB

Destination  
Eskilstuna AB
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Kommunala koncernen
Nämnd Beskrivning

Kommunrevision

Revisorerna och de sakkunniga som 
dessa anlitar är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska 
 instrument för granskning och  kontroll 
av den verksamhet som bedrivs i 
 styrelser, nämnder, fullmäktige-
beredningar och företag.

Kommunstyrelsen

Helhetsansvar för kommunens verk-
samheter, utveckling och ekonomiska 
ställning, leda och samordna förvalt-
ningen av kommunens angelägenheter. 
Uppsiktsansvar över övriga nämnders 
och bolags verksamhet samt åter-
rapportering till kommunfullmäktige.

Arbetsmarknads-  
och vuxenutbildnings-
nämnd

Ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder, 
kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna och svenska 
för invandrare, ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd), mottagande och 
etableringsinsatser för vissa nyanlända 
samt skuldsanering.

Förskolenämnd Ansvarar för skolformen förskola.

Grundskolenämnd

Ansvarar för skolformerna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, samt fritids-
hem och vissa särskilda utbildningsfor-
mer och annan pedagogisk verksamhet.

Gymnasienämnd
Ansvarar för skolformerna gymnasie-
skola och gymnasiesärskola.

Krisledningsnämnd Ansvar för krisledning.

Kultur- och fritids-
nämnden

Ansvarar för kultur- och fritidsverksam-
het inklusive bibliotek (ej  skolbibliotek), 
arkiv, kulturskola samt bidrag till 
 föreningar och studieförbund.

Miljö- och räddnings-
tjänstnämnd

Bedriver räddningstjänst samt miljö- 
och hälsoskyddsarbete, vilket bland 
annat inkluderar tillsyn av livsmedel och 
tobak samt alkoholtillstånd.

Servicenämnden

Tillhandahåller och utför tjänster åt 
 andra nämnder, till exempel måltids-
verksamhet, kontaktcenter Eskilstuna 
direkt, rekrytering, upphandling, löne- 
och pensionsadministration, inkasso, 
IT-drift och förvaltning.

Socialnämnden

Ansvarar för social verksamhet för barn  
och vuxna vilket blanda annat in-
kluderar kommunens socialjour, stöd-, 
vård- och behandlingsinsatser riktade 
till missbrukare, social  stödverksamhet 
för barn, ungdomar och familjer, samt 
mottagande av ensamkommande 
flykting barn enligt överenskommelse 
med Migrationsverket.

Stadsbyggnadsnämnd

Ansvarar för stadsbyggnadsverksamhet 
som bland annat gatu- och  väghållning, 
förordnande av parkeringsvakter, 
detalj  planer och bygglov, skolskjuts och 
färdtjänst, strandskydd och förvaltning 
av naturvårdsskyddade områden.  
Ej inom Torshälla.

Torshälla stads nämnd
Ansvarar för kultur och fritidsverksam-
het och stadsbyggnadsverksamhet 
inom Torshälla.

Valnämnden Hanterar val och folkomröstningar.

Nämnd Beskrivning

Vård- och omsorgs-
nämnden

Ansvarar för äldreomsorgsverksamhet 
med bland annat vård- och omsorgs-
boenden och hemtjänst enligt Social-
tjänstlagen (SoL) samt verksamhet för 
funktionshindrade enligt Lagen om 
särskilt stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS).

Överförmyndarnämnd
Gemensam nämnd med Strängnäs 
kommun. Ansvarar bland annat för 
Gode män.

Bolag Beskrivning

Kommunföretag AB
Moderföretag inom kommunens 
bolags koncern. Leda, styra, samordna 
och ha uppsikt över koncernbolagen.

Kommunfastigheter AB

Främja bostadsförsörjningen i kom-
munen och försörjningen av lokaler 
för kommunal verksamhet och annan 
samhällsservice.

Eskilstuna Energi-  
och miljö-koncernen

Producera energi, driva fjärrvärme-, 
fjärrkyla-, datakommunikations-, va- 
samt el- (i dotterbolag) nätverksam-
het och tillhandahålla därtill hörande 
 energi-, vatten- och avlopps-, avfalls- 
och datakommunikationstjänster.

Destination  
Eskilstuna AB

Utveckla Eskilstuna som ett attraktivt 
mål för besökare och turister såväl som 
för boende och företag att leva och 
verka i.

Eskilstuna logistik  
och etablering AB

Utveckla anläggningar för logistik, be-
driva logistik- och flygplatsverksamhet 
samt utveckla verksamhet för närings-
livet och Eskilstuna kommun.

Privata utförare
Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla viss verk-
samhet och service till kommuninvånarna, men det innebär inte 
att kommunen själv är skyldig att utföra verksamheten. Verk-
samhet kan utföras av kommunen, av kommunala  bolag eller av 
olika privata utförare. I Eskilstuna kommun utförs delar av verk-
samheten i privat regi. I tabellen nedan redovisas hur stor andel 
av kostnaderna och andel av brukarna som har privata utförare.

Verksamhet Andel av 
brukare

Andel av 
kostnad

Större utförare

Förskola 16 % 16 % British mini

Grundskola 18 % 18 %
Internationella 
Engelska skolan, 
British junior

Gymnasieskola 22 % 22 %

Individ- och familje-
omsorg insatser barn 
och unga

— 22 %

Individ- och familje-
omsorg insatser vuxna

— 37 %

Funktionshindrade 
insatser barn, unga 
och vuxna

— 11 %

Särskilt boende äldre 14 % 11 % Attendo

Hemtjänst äldre 11 % 7 % Attendo

Förvaltningsberättelse
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
 verksamheten

Eskilstuna kommunkoncern står under de kommande mandat-
perioderna inför ett antal stora utmaningar. För att använda 
våra resurser effektivt och svara upp mot invånarnas behov 
krävs en gemensam riktning och samordning av våra verksam-
heter. Styrsystemets uppgift är att hålla samman styrningen och 
uppföljningen av alla våra olika verksamheter.

I Eskilstuna kommunkoncern arbetar cirka 10 000 med arbetare 
inom olika förvaltningar och bolag. Vi erbjuder pedagogisk 
verksamhet, vård och omsorg, samhällsbyggnad, rådgivning 
och andra former av service till Eskilstunas invånare. Värdet 
av våra tjänster skapas i våra möten med invånare, brukare 
och kunder. Vi säkerställer både hög kvalitet och utvecklar vår 
löpande verksamhet samtidigt som vi genomför strategiska 
förbättringar för att nå de 4-åriga strategiska mål som beslutats 
av kommunfullmäktige.

Styrsystemet hjälper oss att:

• driva, säkra och förbättra kommunkoncernens löpande 
 verksamhet så att den håller avsedd kvalitet och nå våra 
resultatmål

• uppnå de 4-åriga strategiska målen för de områden där 
kommunfullmäktige vill se strategiska förbättringar under 
mandatperioden

Med hjälp av styrsystemet säkrar vi att verksamheterna 
 fokuserar på sitt grundläggande uppdrag att leverera  tjänster 
till brukare och kunder. Det är för deras skull vi ska uppnå 
goda verksamhetsresultat. I detta avsnitt hittar du bland annat 
beskrivningar av:

• övergripande ansvar och roller

• den långsiktiga styrningen och vår strategiska inriktning 
på fyra års sikt, det vill säga de resultat som ska nås inom 
 mandatperioden

• styrningen under ett år, det vill säga resultat för det  
närmaste året

Övergripande ansvar och roller
Inom Eskilstuna kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt 
styrande instanser  kommunfullmäktige,  kommunstyrelse och 
nämnder samt styrelser för de  kommunala bolagen.

Därtill finns det en tjänstemannaorganisation till stöd för det 
politiska styret och för genomförandet av verksamheten.  
I bilden nedan illustreras struktur och roller för styrning och 
uppföljning inom den kommunala  koncernen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. 
Ledamöterna tillsätts i allmänna val. Fullmäktige styr kommun-
koncernen, bland annat genom att fastställa vision, strategisk 
inriktning, årsplan, ägardirektiv och årsredovisning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar mål och uppdrag 
för kommunkoncernen, har uppsikt över nämndernas och 
 bolagens verksamhet samt följer upp resultaten.

Kommunens förvaltningar styrs av politiskt tillsatta nämnder. 
Formella uppdrag och ansvar anges i regle menten beslutade av 
fullmäktige. I reglementet för en nämnd anges bland annat vilka 
lagar den har att följa och tillämpa.

De kommunala bolagen styrs av bolagsstyrelser som utses av 
kommunfullmäktige. Bolagens syfte och uppdrag anges i en 
bolagsordning för varje bolag.

Lagstiftning - Styrande dokument - Organisationens värden

Invånare
Brukare
Kunder

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Nämnd
Bolagsstyrelse

Förvaltningsledning
Bolagsledning

EnhetGoda
hållbara 
möten

Medarbetare

Så här styrs kommunkoncernen
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Förvaltningsberättelse

Nämnder och bolagsstyrelser gör åtaganden för vad nämnden 
eller bolaget ska utföra och uppnå i enlighet med full mäktiges 
inriktning och mål, medan förvaltningsledning och bolags-
ledning avgör hur resultat ska nås.

Förvaltnings- och bolagsledningar driver verksamheten, säkrar 
utveckling, följer upp och kommunicerar resultat. Enheterna 
kompletterar med egna åtaganden och aktiviteter i sina lokala 
verksamhetsplaner. Varje med arbetare har en medarbetar-
överenskommelse med sin chef och alla ska vara delaktiga i sin 
enhets planering, genomförande och uppföljning.

En samordnad kommunkoncern med starka förvalt ningar och 
bolag, där enheterna lyfts fram, skapar en stark, resultatinriktad 
organisation.

I styrsystemet innebär det att tjänstemännen i förvaltningar och 
bolag ska översätta de politiska visionerna, strategierna, målen 
och uppdragen till operativa mål och konkreta insatser samt 
återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och 
ekonomi utvecklas.

Struktur för styrning av den kommunala koncernen
Eskilstunas vision är vår långsiktiga ledstjärna som också 
 kopplar an till globala målsättningar. För att lyckas nå dit gör vi 
löpande uppföljning och analys av verksamheternas  resultat. 
Vår röda tråd i planering, genomförande, uppföljning och 
 analys går från vision och målbild till:

• 4-åriga strategiska mål och 4-åriga processmål som visar vad 
som ska uppnås under mandatperioden

• nämndernas och bolagsstyrelsernas årliga åtaganden som 
tillsammans med enheternas lokala åtaganden och aktiviteter 
visar vad som ska uppnås under året

• medarbetaröverenskommelser som tydliggör medarbetarens 
bidrag till enhetens resultat

• goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

Styrsystemet utgår från kommunens uppdrag. Uppdraget delas 
in i sju processområden som i sin tur delas in i huvudprocesser.

Genom att uppfylla medarbetaröverenskommelsen, enhetens 
åtaganden och nämndens/bolagsstyrelsens åtaganden bidrar 
varje medarbetare och varje del av kommunkoncernen till att 
de strategiska målen uppnås.

Styrsystemet

Hållbar utveckling    Effektiv organisation

Planering och uppföljning inom den  
kommunala koncernen
Kommunfullmäktige beslutar vart fjärde år om en strategisk 
inriktning. I den beskrivs vilken väg orten Eskilstuna och orga-
nisationen Eskilstuna kommunkoncern ska ta kommande fyra år. 
I den strategiska inriktningen konkretiseras vägen genom 4-åriga 
strategiska mål som ska hjälpa oss att hålla rätt riktning på vägen 
till visionen. Målen speglar de områden där kommunfullmäktige 
vill uppnå strategiska förbättringar under mandatperioden.

Hållbar utveckling och effektiv organisation utgör en grund 
i styrsystemet. Bra verksamhet uppnås genom balans mellan 
hållbar utveckling och effektiv organisation.

Det som kommunkoncernen åstadkommer för invånare, 
 brukare och kunder ska leda till en hållbar utveckling. Det 
ska ske genom att använda tillgängliga resurser på bästa 
sätt.  Hållbar utveckling visar utåt vad som ska göras, effektiv 
 organisation inåt hur det ska ske.

Berikande kultur och fritid

Utbildning

Vård och sociala tjänster 

Näringsliv och arbete

Samhällsskydd och beredskap

Miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Demokrati

Processområden

Vision och
målbild 2030

4-åriga 
strategiska 
mål

1-åriga
åtaganden

1-åriga
åtaganden

1-åriga
åtaganden

MedarbetareEnhetKommunfullmäktige

Aktiviteter

4-åriga
processmål

Medarbetar-
överenskommelse

Nämnd/styrelse

Goda hållbara
möten

Den 4-åriga strategiska inriktningen ligger till grund för årsplan 
och ägardirektiv som visar vilka årliga resultat som ska uppnås.

Som stöd för att bedöma om vi närmar oss de strategiska 
målen använder vi indikatorer. Dessa delas upp i orts- och 
 organisationsindikatorer. Ortsindikatorerna speglar områden 
som kommunkoncernen bara har begränsad rådighet över, 
exempelvis Eskilstunabornas hushållsavfall som går till för-
bränning. Till skillnad från ortsindikatorerna har kommunen 
en högre grad av rådighet över organisationsindikatorerna, 
 exempelvis kommunkoncernens ekonomiska resultat. Indika-
torerna har årliga målnivåer och presenteras könsuppdelade 
när det är möjligt och bedömning av processområden görs 
under avsnittet ”God ekonomisk hushållning”.
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Ekonomiska ramar
I Eskilstuna kommunkoncern bedrivs verksamheter med 
 varierande förutsättningar, vilket innebär att ekonomiska ramar 
och mål inte kan utformas på samma sätt för alla verksamheter.

För kommunens skattefinansierade verksamheter (till exempel 
skola, omsorg, gata och park) utgår utifrån föregående budget 
och en analys av utfallet i senaste bokslut och aktuell prognos 
för innevarande år. Detta för att få en bild av de aktuella resurs-
behoven. För att arbeta fram en ekonomisk ram vägs även 
kommunens befolkningsprognos, viktiga indexförändringar, 
ambitionsförändringar samt eventuella effektiviseringsbehov in i 
det slutliga förslaget till resursfördelning.

Kommunkoncernens avgiftsfinansierade verksamheter som är 
reglerade enligt självkostnadsprincipen (vatten, avlopp och ren-
hållning) utarbetar budgetar utifrån fullmäktiges beslut om taxa. 
Som huvudprincip, om inte särskilda omständigheter råder, 
ska dessa verksamheter anpassa kostnaderna i förhållande till 
taxeintäkterna.

För affärsdrivande verksamheter, det vill säga som verkar på en 
konkurrensutsatt marknad, fastställer fullmäktige utdelnings-
nivå, som ligger till grund för budgetarbetet.

Planering för kommande året
De verksamhetsresultat som ska uppnås under året fastställs på 
flera nivåer; i kommunkoncernens årsplan, i ägardirektiv, i verk-
samhetsplaner för nämnder och bolagsstyrelser samt i enheter-
nas lokala verksamhetsplaner. Planering och uppföljning följer 
årshjulet där olika aktiviteter ingår.

Kommunkoncernens årsplanering utgår från strategisk inrikt-
ning. Långsiktiga planer som ska förverkligas under året beaktas 
i planeringen, till exempel planer för omsorg, miljö och infra-
struktur. Ändrad lagstiftning och liknande nya, yttre förutsätt-
ningar för verksamheten vägs också in.

Kommunfullmäktige
Kommunkoncernens årsplanering inleds i januari med en 
strategidag som visar vilka förändringar, trender och tendenser 
som kommer att påverka verksamheten. På den efterföljande 
budgetupptakten presenteras en sammanvägd bedömning av 
kommunkoncernens resultat för föregående år samt jäm-
förelser med andra kommuner. Första tankarna om prioritering 
kommande år presenteras och diskuteras.

På budgetberedningen i början av maj redogör nämnder 
och bolagsstyrelser för vilka prioriteringar de bedömer nöd-
vändiga och vilka behov de har kommande år. Därefter sker 
 politiska prioriteringar, så att årsplanen får den inriktning och 
det innehåll som den politiska majoriteten vill ha. Årsplanen 
och ägardirektiven för kommande år beslutas av kommunfull-
mäktige i juni.

I årsplanen finns ett fåtal åtaganden som är viktiga på en 
kommunövergripande nivå. I åtagandena möts den långsiktiga 
styrningen och den årliga planeringen.

I november fastställer kommunfullmäktige årsplan med 
 kompletteringar.

År 2020 har på många sätt varit ett speciellt år och det fick 
påverkan även för Årsplanearbetet. Ingen årsplan beslutades 
i juni utan istället presenterades tio inriktningspunkter av den 
politiska majoriteten. Den slutliga årsplanen för 2021 beslutades 
i november.

Nämnd/styrelse
Med fullmäktiges årsplan och ägardirektiv som grund färdig-
ställer nämnder och bolagsstyrelser sina verksamhetsplaner 
och budgetar. Verksamhetsplanerna bygger till stor del på 
åtaganden. Dessa kan komma från Årsplan men även tas fram 
av nämnd eller styrelse.

Uppföljning

Genomförd
insats utifrån
medarbetar-
överenskom-
melse

- Versamhets-
  berättelse
- Delårs-
   rapporter

EnhetMedarbetare

- Versamhets-
  berättelse
- Delårs-
   rapporter

Nämnd/ 
Styrelse

Kommun-
koncern

Årsredovisning

Planering

Fullmäktiges
årsplan med
ägardirektiv

Nämndens/
styrelsens
verksamhets-
plan inkl.
åtaganden

Enhetens lokala
verksamhets-
plan inkl. lokala 
åtaganden och 
aktiviteter

Medarbetar-
överens-
kommelse
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Enhet
Varje enhet planerar sitt arbete genom att upprätta en lokal 
verksamhetsplan. Förutsättningarna till verksamhetsplanen är 
enhetens grunduppdrag, den egna nämndens eller bolags-
styrelsens verksamhetsplan och anvisningar från förvaltnings- 
eller bolagsledningen. Här vägs även visionen och de 4-åriga 
strategiska målen in. Som utgångspunkt för planeringen 
identifierar enheten sitt nuläge och tillgängliga resurser. Lokal 
verksamhetsplan och budget inför kommande år godkänns av 
närmast högre chef senast 20 december.

Medarbetare
Medarbetare deltar i den årliga planeringen där det bestäms 
vilka resultat som ska uppnås. Medarbetaröverenskommelser 
upprättas. De tydliggör vad som förväntas av var och en för att 
kunna driva och utveckla verksamheten samt omsätta enhetens 
lokala verksamhetsplan och åtaganden i konkret handling.

Uppföljning under året och efter årets slut

Medarbetare
Medarbetaröverenskommelsen följs upp löpande för att 
 stämma av hur delarna i överenskommelsen drivs framåt och 
hur verksamheten utvecklas mot uppsatta mål och i mötet  
med brukare.

Enhet
Under verksamhetsåret drivs och säkras verksamhetsresultat 
genom fortlöpande uppföljning av ekonomi och verksam-
het. Tre gånger om året summeras ekonomi och verksamhet 
 kopplat till budget och verksamhetsplan. I arbetet med att följa 
upp verksamheten räcker det inte att bedöma resultat genom 
att konstatera att mål uppnåddes eller inte. Att analysera den 
egna verksamhetens resultat är den viktigaste delen i upp-
följningen. Analysen förklarar resultatet och ger en grund för 
beslut om förbättringar, omprioriteringar och åtgärder.

Nämnd/styrelse
Förvaltningar och bolag följer löpande sin ekonomi och verk-
samhet. Tre gånger om året summeras uppföljning och analys 
från underliggande nivåer och nämnd/styrelse fattar beslut om 
dessa delårsrapporter. Utifrån avvikelser och analyser beslutas 
om åtgärder.

Kommunfullmäktige
Årsredovisningen beskriver hur väl kommunkoncernen har 
uppfyllt de mål som fullmäktige har beslutat. Den innehåller 
bland annat en verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. 
Kommunens revisorer granskar årsredovisningen.

Kommunfullmäktige beslutar även om delårsrapport två gånger 
under året.

Dialogkedja
Uppföljning av resultat i verksamheten sker bland annat genom 
dialogsamtal. Det innebär att kommundirektören och berörda 
vid kommunledningskontoret träffar förvaltnings- och bolags-
ledningar i samband med delårs- och årsbokslut.  Förvaltningar 
och bolag har löpande dialogsamtal mellan ledning och 
verksamhets chefer.

Resultat och verksamhetsutveckling diskuteras löpande med 
medarbetare på arbetsplatsträffarna. På så vis genomförs en 
kedja av dialogsamtal om verksamhetens utveckling, från 
 enhetsnivå till koncernnivå.

Förvaltningsberättelse

STRATEGISKA MÅL Symbol Innebörd

Måluppfyllelsen för 
respektive strategiskt 
mål och resultatet av 
arbetet med de strate-
giska målen bedöms i 
årsredovisningen med 
hjälp av organisations-
indikatorerna

Strategiska målet är ej uppfyllt 
på grund av att de flesta 
 indikatorerna visar rött

Strategiska målet är delvis 
uppfyllt på grund av att de 
flesta indikatorerna visar gult

Strategiska målet är uppfyllt 
på grund av att de flesta 
indika torerna visar grönt

INDIKATORER Symbol Innebörd

Måluppfyllelse för 
 indikatorn visar hur 
mycket utfallet skiljer  
mot uppsatt målnivå

Sämre än uppsatt målnivå 
(mer än 10 % från målnivån)

Nära uppsatt målnivå 
(inom 10 % från målnivån)

På eller bättre än uppsatt 
målnivå

PROCESSOMRÅDEN Symbol Innebörd

Bedömningen  grundar 
sig på en samlad 
 bedömning av huvud-
processerna inom 
 processområdet

Processområdet bedöms ej 
uppnå resultatmålen på grund 
av att en övervägande del av 
huvudprocesserna visar rött

Processområdet bedöms 
delvis uppnå resultatmålen på 
grund av att en övervägande 
del av huvudprocesserna visar 
gult

Processområdet bedöms 
uppnå resultatmålen på grund 
av att en över vägande del av 
huvudprocesserna visar grönt

HUVUDPROCESSER Symbol Innebörd

Bedömningen ska visa 
både om processen är 
effektiv och levererar 
resultat. Den koncern-
övergripande bedöm-
ningen grundar sig på 
nämndernas/bolagens 
utvärdering av huvud-
processen. Här görs 
en helhetsbedömning 
som grundar sig på 
processmål, indikatorer 
samt en helhetsbedöm-
ning av verksamheten

Huvudprocessen bedöms ej 
uppnå resultatmålen

Huvudprocessen bedöms 
delvis uppnå resultatmålen

Huvudprocessen bedöms 
uppnå resultatmålen

TRENDPIL Symbol Innebörd

Trendpilen visar hur 
måluppfyllelsen  eller 
bedömningen har 
förändrats jämfört med 
föregående år.  
För indikatorer visar 
trendpilen hur utfallet 
förändrats med före-
gående år

Bättre än föregående år

Oförändrat mot  föregående år

Sämre än föregående år

Metod för utvärdering av mål och resultat
I årsredovisningen förekommer ett antal färgsymboler och 
trendpilar för att visa måluppfyllelse eller bedömningar. Nedan 
ser du en förklaring över deras betydelse samt de bedömnings-
kriterier som används.
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Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den 
kommunala koncernen. Kommunstyrelsen ska:

• Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna 
för verksamheten och ekonomi efterlevs och att kommunens 
löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

• Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga 
 nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den 
 ekonomiska ställningen är under året.

• Följa hur den interna styrningen och kontrollen sköts i 
 nämnderna.

• Två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur 
samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund 
av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret.

• Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter 
som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i 
enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program 
och direktiv.

Kommunledningskontoret stöder kommunstyrelsens upp-
siktsplikt i huvudsak genom styrsystemet utifrån att säkerställa 
att det fungerar i alla delar på avsett sätt, från vision till med-
arbetaröverenskommelse. Fortlöpande analyser och avvikelse-
rapportering är viktiga instrument. Beslut utanför styrsystemet 
hanteras på ett systematiskt sätt. Även löpande dialoger med 
förvaltningsledningar utgör en del i uppsiktsplikten. I alla delar 
är återkoppling till kommunstyrelsen central.

Intern styrning och kontroll
Den interna styrningen och kontrollen är en del av  kommunens 
styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja 
en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, 

utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens 
resultat. Ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och 
mål nås. Kommunstyrelsen har ett övergripande och sam-
ordnande ansvar för intern styrning och kontroll inom hela 
kommunen.

Det innebär att kommunstyrelsen:

• Beslutar om koncernövergripande anvisningar som reglerar 
arbetet med den interna styrningen och kontrollen.

• Säkerställer att det finns övergripande organisation och 
 systematiska arbetssätt för intern styrning och kontroll.

• Inför varje ny mandatperiod genomför en utbildning i 
 riskanalys för nämnder och styrelser.

• Årligen sammanställer och bedömer nämndernas och 
 styrelsernas (moderbolagets) slutrapporter och i de fall det 
behövs ger råd och reviderar anvisningar.

• Årligen bedömer kommunkoncernens samlade system för 
intern styrning och kontroll, och i de fall det behövs förbätt-
ringar, beslutar om sådana eller föreslår kommunfullmäktige 
att besluta om förbättringar i granskningsrapporten.

• Föreslår kommunfullmäktige koncernövergripande kontroll-
moment för samtliga nämnders och styrelsers internkontroll-
planer.

• Årligen, i likhet med övriga nämnder/styrelser, upprättar 
en internkontrollplan samt en slutrapport över kontrollens 
resultat inklusive eventuell en åtgärdsplan avseende den egna 
verksamheten.

Uppföljning av privata utförare
Förvaltningar som har privata utförare har följt upp enligt den 
nya riktlinjen och rapporterar till sina nämnder. Kraven i avtalen 
uppfylls i huvudsak och inga väsentliga avvikelser uppvisades. 

Uppföljning åtgärdsplaner 2020

Kommunfullmäktige beslutade i samband med delår 1 om 
nya resultatkrav för nämnderna. Det nya resultatkravet för 

Nämnder, belopp i mnkr
Nytt budgeterat resultat 

för kommunen, beslut KF
Resultat 2020

Avvikelse mot ny 
 beslutad budget

Kommunstyrelsen 10,0 28,2 18,2

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden -34,5 -14,2 20,3

Förskolenämnden 17,5 22,8 5,3

Grundskolenämnden 0,0 20,0 20,0

Gymnasienämnden -3,4 1,6 5,0

Kommunrevision 0,0 0,6 0,6

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 2,3 2,3

Miljö- och räddningstjänstnämnden 0,0 3,2 3,2

Servicenämnden 5,3 11,3 11,3

Stadsbyggnadsnämnden 0,0 28,1 28,1

Socialnämnden -50,0 -101,5 -51,5

Torshälla stads nämnd 0,0 7,2 7,2

Valnämnden 1,5 2,5 1,0

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 34,8 34,8

Överförmyndarnämnden 0,0 0,7 0,7

Summa nämnder -53,6 47,6 106,5

 nämnderna beslutades till minus 54 miljoner kronor. Resultatet 
vid årets slut är mer än 100 miljoner kronor bättre.
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Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernen ska enligt kommunallagen och aktie-
bolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och kontroll. 
Det interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verk-
samhet, men också att hitta förbättringsområden utifrån risker. 
Kommunen ska även enligt kommunallagen också följa upp 
privata utförares verksamhet med målen att förbättra uppfölj-
ning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens 
insyn i privata utförares verksamhet. Varje nämnd och bolags-
styrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verk-
samhetsområde. Åtgärder och internkontrollmoment tas fram 
av respektive nämnd och bolagsstyrelse och kompletteras med 
de koncerngemensamma kontrollmomenten.

Efter granskning av nämnders och styrelser rapportering be-
döms internkontrollarbetet i stort följa riktlinjer och anvisningar, 
men pågående revideringar av styrdokument och utvecklings-
arbete är nödvändiga. Utvecklingsarbetet syftar till att  integrera 
internkontrollarbetet än mer i planering och uppföljning, 

Intern styrning och kontroll samt uppföljning av  
privata utförare

förtydliga ansvar och roller, förenkla arbetssätt och tydliggöra 
kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Utvecklingsarbetet ska genom-
föras 2021 och kommer i allt väsentligt möta upp de brister 
kommunrevisorerna påtalat i de rekommendationer de lämnat 
under 2020. Granskningen av uppföljning av privata utförare 
visar att nämnder och styrelser arbetar systematiskt, följer upp 
mål, avtal och hantera väsentliga risker. Det går dock inte att 
bedöma om allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet 
har ökat.

Utifrån de koncerngemensamma kontrollerna framkom behov 
av att utveckla kontinuitsplanering och kriskommunikation 
(2020) samt informationssäkerhet (2019). Kommunfullmäktige 
har beslutat om åtaganden 2021 gällande kontinuitet i sam-
hällsviktig verksamhet samt informationsförvaltning där dessa 
två områden helt eller delvis hanteras. Kontrollen av den nya 
rutinen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nya chefer 
föranleder inga ytterligare åtgärder. 
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Redovisningsprinciper för Eskilstuna kommunkoncern  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redo visning 
(RKR) med undantag för finansiell leasing och bidrag till 
gator i exploateringsområden. Av administra tivt praktiska 
skäl redovisas enbart finansiella leasing kontrakt över-
stigande 20 prisbasbelopp. Det är ett avsteg från RKR R5 
som bedöms minska anläggningstillgångar med cirka 50 
miljoner och minska finansiella leasing skulder med samma 
belopp. Påverkan på resultat räkningen bedöms vara nära 0.

Bidrag eller ersättningar som är direkt hänförliga till gator och 
andra allmänna tillgångar i exploateringsområden redovisas 
som en skuld och löses upp under den relaterade tillgångens 
nyttjandetid i de fall Eskilstuna kommun bedömer att förpliktel-
sen att tillhandahålla gatan eller den allmänna tillgången i 
realiteten kvarstår även efter att investeringen är genomförd. 
Det skulle kunna tolkas som en avvikelse mot RKR R2. Om 
bidragen istället skulle intäktsföras direkt när investeringen är 
färdigställd skulle det ha ökat eget kapital med 70,9 miljoner 
kronor samt minskat långfristiga skulder med 70,9 miljoner 
kronor.  Utöver det skulle 2020 års resultat förbättrats med 13,2 
miljoner kronor.

Förändrade redovisningsprinciper
Enligt RKR R2 ska utdelning redovisas enligt kontantprincipen 
från 2019. Eskilstuna kommun redovisar anteciperad utdelning 
från kommunala bolag 2019. RKR R2 beslutades först i novem-
ber 2018 vilket medförde att kommunen inte hann ta höjd för 
effekterna av den nya principen i den ekonomiska planeringen 
för 2019. För att kunna ta ansvar för en god ekonomisk hushåll-
ning behöver kommunen långsiktighet och framförförhållning. 
Från och med årsbokslut 2020 redovisas utdelning enligt kon-
tantprincipen. Avsteget har gjort att jämförelsetalen för 2019 
har räknats om med 60,5 miljoner kronor. Korrigering har skett 
direkt mot eget kapital.

Kommunkoncern och sammanställd redovisning
Eskilstuna kommun upprättar sammanställd redovisning. Syftet 
med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad 
helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av 
i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den kommunala 
koncernen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 
20 procent om de är av väsentlig betydelse.   

Kommunkoncernen bestod under 2020 av följande 
 kommunala koncernföretag

Bolag Ägd andel

Eskilstuna kommunkoncern

Eskilstuna kommun

Gröndal Stadion 1 KB 100 %

Ekängen Arena Fastighetsförvaltning AB 100 %

Tunavallen Fastighetsförvaltning AB 100 %

ELP 4 AB 100 %

Kommunföretagkoncernen

Eskilstuna kommunföretag 100 %

Eskilstuna kommunfastigheter AB 100 %

Eskilstuna Jernmanufaktur 100 %

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 100 %

Destination Eskilstuna AB 100 %

Bolag Ägd andel

EEM-koncernen

Eskilstuna Energi och Miljö 100 %

EEM Elnät AB 100 %

Eskilstuna Ekeby 2:30 AB 100 %

ESEM 75 %

Fibra AB 25,4 %

Eskilstuna Vindkraft AB 100 %

ESEF-koncernen

ESEF AB 63 %

EEM Försäljning AB 100 %

SEVAB Energiförsäljning 100 %

Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan före-
kommande men som är viktiga att uppmärksamma vid jäm-
förelser med andra perioder samt exploatering och rearesultat.

Driftsredovisningen
Lönekostnader har belastats med ett personalomkostnads-
pålägg på 40,2 procent som inkluderar sociala avgifter och 
pensionskostnader. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har belastats 
med verklig avskrivningskostnad och en intern kalkylränta på 
2 procent för årets kapitalbindning. 

Internhyror och externa hyror debiteras respektive verksamhet. 
Omkostnader tillhörande lokal debiteras utifrån verklig för-
brukning/nyttjande.

Kommunen innehar en central IT-enhet varvid IT-kostnader 
debiteras internt utifrån självkostnad.

Kommunen innehar en central måltidsorganisation varvid mål-
tidspriser debiteras internt utifrån självkostnad.

Intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommun-
koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Periodiseringar har skett enligt god redovisningssed. 

Skatteintäkter
Innevarande års preliminära skatteinbetalningar, den prelimi-
nära slutavräkningen för innevarande år samt korrigeringen 
av avräkningen avseende föregående år redovisas som intäkt 
innevarande år.

Utdelningar
Utdelningar redovisas när beslut om utdelning har fattats på 
bolagsstämman. 

Anslutningsavgifter
Elnätsverksamhet: För anläggningar större än 63 A har kom-
munkoncernen ett ej tidsbegränsat åtagande att  underhålla 
och vid behov ersätta investeringar i elnätsanslutningar. 
Anslutnings avgifter intäktsförs med 14,5 procent år 1 och 4,5 
procent år 2-20.

VA-verksamhet: Anläggningsavgifter i VA-verksamheten 
 periodiseras i enlighet med utvecklad praxis, vilket innebär att  
år 1 intäktsförs 11,8 procent medan 1,8 procent intäktsförs 
årligen under år 2-50.
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Bidrag
Prestationsbaserade bidrag som relaterar till om vissa mål upp-
nåtts eller handlingar genomförts periodiseras till den period då 
prestationen har utförts. 

Prestationsbaserade bidrag som avser ett tidsbestämt projekt 
där nedlagda kostnader utgör ersättningsunderlag matchas 
mot de kostnader kommunen lägger ned under den fastslagna 
tidsperioden.

Icke prestationsbaserade bidrag intäktsförs i den period bi-
draget avser. Bidraget intäktsförs i sin helhet även om nedlagda 
kostnader inte motsvarar bidragets storlek.

Bidrag från staten som är hänförbara till en investering redo-
visas som en skuld och intäktsförs i en takt som återspeglar 
anläggningens nyttjande och förbrukning.

Kostnader
Löner och semesterlöneskuld
Lönekostnad redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden. 

Kommunens semesterlöneskuld till den anställde är de in-
tjänade semesterdagar och okompenserad övertid som ännu 
inte tagits ut. Därpå ingår också upplupna arbetsgivaravgifter. 
Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld och 
belastar det år de intjänas.

Avskrivningar
Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är 
färdig att tas i bruk. Avskrivningar sker linjärt och baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Avskrivningstiden anpassas till den aktuella anläggningens eller 
komponentens speciella förutsättningar.

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Uppskrivningar 
är inte tillåtet för materiella anläggningstillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas i normalfallet:

Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen Koncernen 

System/plattformsutveckling 3 år —

Programvara 3-5 år —

Systemlicenser Får ej överstiga  kontraktstiden

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Kommunen Koncernen 

Mark Obegränsad livslängd

Kommunala verksamhetsfastigheter och övrig mark,  
byggnader och tekniska anläggningar
För komponentuppdelade fastigheter används följande 
 komponenter:

Markanläggning 60 år 10-60 år 

Stomme och grund 100 år 50-100 år

Stomkompletteringar 50 år 50 år

Värme/sanitet 50 år 40-50 år

El 40 år 40 år

Fasad 50 år 40-50 år

Fönster/dörrar 40 år 40-50 år

Köksinredning 30 år 25-30 år

Yttertak 40 år 25-40 år

Ventilation, styr, övervakning 25 år 25 år

Transport (hiss m m) 25 år 25 år

Restpost/övrig byggnation 25-50 år

Sanitet 15 år

Kommunen Koncernen 

För icke-komponentuppdelade kommunala verksamhets fastig-
heter och övrig mark, byggnader och tekniska anläggningar 
används följande avskrivningstider:

Exploateringsmark som ej ska 
avyttras Obegränsad livslängd

Civilförsvarsanläggningar 33 år 7-100 år

Bostadshus 50 år 7-100 år

Kajer, stenbryggor, broar, slussar 50 år 50 år

Stationsbyggnader, parkeringshus,  
industrispår 50 år 50 år

Hallar 33 år 33 år

Master, parkeringsplatser 20 år 20 år

Kommunala verksamhetsfastig-
heter, bättre kvalitet 50 år 50 år

Kommunala verksamhetsfastig-
heter, sämre kvalitet 30 år 30 år

Förbättringsutgifter på fastigheter 
ägda av annan (får inte överskrida 
avtalstiden)

5-10 år 5-33 år

Publika fastigheter
Komponentuppdelade publika fastigheter:

Gator

Gatukropp 50-100 år 50-100 år

Ytskikt exkl. toppbeläggning  
(plattor, sådd, kantstöd, skyltar 
etc.)

10-30 år 10-30 år

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 10-50 år 10-50 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

Broar, kajer, torg och parker

Byggnadsverk (bro, kaj, mur) 50 år 50 år

Ytskikt exkl. toppbeläggning  
(plattor, sådd, kantstöd, skyltar 
etc.)

30 år 30 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

Övriga publika fastigheter:

Naturreservat, parkmark, kultur-
reservat Obegränsad livslängd

Trafikleder, belysning 33 år 33 år

Parkanläggningar, planteringar,  
dagvattendammar 10-33 år 10-33 år

Konstgräs 10 år 10 år

Maskiner och Inventarier

Kommunen Koncernen 

Maskiner

 Maskinstegar, slussportar, pråmar,  
 tekniska anläggningar 33 år 33 år

 Övriga maskiner 3-10 år 3-10 år

Inventarier

 Möbler och inredningsartiklar 
 med måttligt slitage 3 år 3 år

 Möbler och inredningsartiklar 
 med större slitage 4-15 år 4-15 år

Bilar och andra transportmedel 5 år 5 år

Konst Obegränsad livslängd
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Redovisningsprinciper för Eskilstuna kommunkoncern 

Leasingavtal
Inga hyresavtal kortare än 20 år redovisas som finansiell leasing. 
Anläggningstillgångar som omfattas av finansiell leasing har 
tillgången och skulden vid leasingavtalets ingående redovi-
sats till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet 
av  minimileaseavgifterna av hela kontraktstidens leasing-
avgifter. Endast kapitaldelen av leasingavgiften har använts vid 
 beräkningen.

Övriga icke uppsägningsbara hyresavtal och inventarier redo-
visas som operativa leasingavtal.

Säsongsvariationer
Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. 
 Semesterlöneskuld och ej ännu kompenserad övertid samt där-
på upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld 
och belastar det år de intjänas. Generellt minskar semester-
löne skulden under vissa perioder när anställda tar ut sina 
semesterdagar och belastar resultaträkningen när de tas ut.

Utdelning redovisas enligt kontantprincipen.

Finansiella tillgångar
Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som an-
läggningstillgång. Innehav ej avsedda för stadigvarande bruk 
redovisas som omsättningstillgång. Utlåning till kommunala 
bolag redovisas som anläggningstillgång. Den del som förfaller 
inom ett år redovisas som omsättningstillgång. 

Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och 
bestående värde, som väsentligt överstiger bokfört värde får 
skrivas upp till högst detta värde. Beloppet får inte tas upp i 
resultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift för både immateriella och materiella 
tillgångar räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre 
år och med ett anskaffningsvärde om minst ett prisbasbelopp. 
Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstill-
gångar i enlighet med RKR R4. 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar och 
 eventuella nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar
För immateriella anläggningstillgångar ska utgifterna beräknas 
på ett tillförlitligt sätt och uppgå till ett väsentligt värde. Därtill 
ska tillgången ge upphov till framtida ekonomiska fördelar som 
sannolikt tillfaller kommunen. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
och tas upp som en tillgång när de sannolikt kommer att med-
föra framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential. Tillägg 
för värdehöjande investeringar ingår också i anskaffningsvärdet. 

Omsättningstillgångar

Exploateringsverksamhet
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. 
Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med 
matchande (schablonkostnad enligt kalkyl) kostnader när 
ägande rätten övergår till köparen. 

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska 
kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång. 

Skuld för överskott i VA-verksamhet
VA-verksamheten regleras i Vattentjänstlagen, där självkost-
nadsprincipen anges som styrande. Om kunderna under 
räken skapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna 
uppstår ett ”överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för  täckande 
av högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida ny-
investeringar eller återbetalas till kunderna inom tre år.  
I förekommande fall är den i VA-särredovisningen redovisade 
investeringsfonden

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen till följd av en inträffad 
händelse har en förpliktelse som härrör sig från ett kontrakt, 
lagstiftning eller annan laglig grund och det är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas samt att utgiften är oviss  
i storlek eller tidpunkt för utbetalning. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Osäkra kundfordringar
Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 5§ ska omsättnings-
tillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet på balansdagen. För kundfordringar innebär det 
att fordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta.

Inom de flesta områdena görs schablonmässiga uppbokningar 
av osäkra kundfordringar. I enskilda fall görs individuella be-
dömningar av förfallna fakturor av väsentligt belopp.

Varulager
Lager inventeras, värderas och tas upp till det lägsta av anskaff-
ningspris och återanskaffningsvärde. 

Finansiella skulder
Finansiella skulder delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. 
Skulder som förfaller till betalning inom tolv månader redovisas 
som kortfristig skuld. Övriga finansiella skulder redovisas som 
långfristig skuld.

Pensioner
Kommunen: 
Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att 
pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 decem-
ber 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräkning av 
pensionsskulden används Sveriges kommuner och landstings 
beräkningsmodell (RIPS19). Utbetalning av pensions förmåner 
som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i 
resultat räkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som 
intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultat-
räkningen och som avsättning i balansräkningen.

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensions-
avtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommunens anställda 
för individuell placering. 

Bolagens pensioner intjänade före 1998 redovisas som en av-
sättning i balansräkningen. 
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 Resultaträkning

Kommunkoncernen Kommunen
Belopp i mnkr 2020 2019 2020 2019 Årsbudget

Verksamhetens intäkter Not 1 3 256 3 347 1 472 1 568 1 879

Jämförelsestörande intäkter Not 2 907 204 295 211 —

Verksamhetens kostnader Not 3 -9 235 -9 126 -8 060 -7 930 -8 427

Jämförelsestörande kostnader Not 4 -303 -153 -165 -156 —

Avskrivningar Not 5 -515 -553 -277 -258 -229

Skatt -19 -38 — — —

Verksamhetens nettokostnader -5 909 -6 319 -6 735 -6 566 -6 776

Skatteintäkter Not 6 4 653 4 634 4 653 4 634 4 745

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 2 185 1 921 2 185 1 921 2 002

Jämförelsestörande statsbidrag och utjämning Not 7 — — — — —

Verksamhetens resultat 928 236 103 -12 -29

Finansiella intäkter Not 8 17 24 267 213 277

Jämförelsestörande finansiella intäkter Not 8 1 3 7 3 -

Finansiella kostnader Not 9 -86 -87 -88 -89 -79

Jämförelsestörande finansiella kostnader Not 9 — — — — —

Resultatet efter finansiella poster 860 176 288 116 169

Extraordinära intäkter — — — — —

Extraordinära kostnader — — — — —

Årets resultat Not 10 860 176 288 116 169

Årets resultat enligt balanskravet N/A N/A 267 87 169

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 256 126 151 58 169

 Ekonomisk redovisning
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Kommunkoncernen Kommunen
Belopp i mnkr 2020 2019 2020 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 25 18 8 6

Materiella anläggningstillgångar

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 14 236 12 785 6 685 5 857

        Maskiner och inventarier Not 13 453 413 316 294

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 101 165 4 563 4 086

Summa anläggningstillgångar 14 814 13 380 11 571 10 244

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15 135 107 135 107

Summa bidrag till statlig infrastruktur 135 107 135 107

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

       Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not 16 233 272 145 192

       Fordringar Not 17 886 889 1 596 2 180

       Kortfristiga placeringar Not 18 — — — —

       Kassa och bank 374 156 371 153

Summa omsättningstillgångar 1 493 1 317 2 113 2 526

Summa tillgångar 16 442 14 805 13 819 12 877

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

       Ingående eget kapital  4 200 4 010 3 293 3 163

       Direkt mot eget kapital -50 14 -50 14

       Årets resultat  860 176 288 116

Summa eget kapital Not 19 5 010 4 200 3 531 3 293

Avsättningar

       Avsättningar för pensioner Not 20 140 136 133 128

       Andra avsättningar Not 21 330 295 22 17

Summa avsättningar 470 430 155 145

Skulder

      Långfristiga skulder Not 22 7 344 6 126 6 999 5 826

      Kortfristiga skulder Not 23 3 618 4 049 3 133 3 614

Summa skulder 10 962 10 175 10 133 9 440

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 442 14 805 13 819 12 877

Ställda panter Not 24 14 14 — —

Ansvarsförbindelser Not 25 2 224 2 257 2 935 2 941

Leasingåtaganden 2 082 474 2 151 1 225

Balansräkning  
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Kommunkoncernen Kommunen
Belopp i mnkr 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 860 176 309 176

Justering för ej likvidpåverkande poster Not 26 -413 478 70 202

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 447 654 379 379

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 2 -3 757 -475

Ökning/minskning förråd och varulager 39 58 47 75

Ökning/minskning kortfristiga skulder -431 632 -480 529

Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 1 341 703 507

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 -8 -3 -5

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar — — — —

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 918 -1 422 -1 126 -610

Investeringsbidrag — — — —

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 822 65 15 29

Förvärv av finansiella tillgångar -76 — -1 —

Avyttring av finansiella tillgångar 140 7 8 3

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 033 -1 357 -1 107 -583

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån — — — —

Ökning av långfristiga skulder 1 218 — 1 173 —

Minskning av långfristiga skulder — -139 — -163

Minskning av långfristiga fordringar — -20 — 72

Ökning av långfristiga fordringar — — -526 —

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 218 -159 647 -91

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur — — — —

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -25 — -25 -9

-25 — -25 -9

Årets kassaflöde 218 -175 218 -175

Likvida medel vid årets början 156 331 153 328

Likvida medel vid årets slut 374 156 371 153

Förändring av likvida medel 218 -175 218 -175

  Ekonomisk redovisningKassaflödesanalys 
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 Kommunkoncernen Kommunen

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Försäljningsintäkter 1 256 1 363 233 243
Taxor och avgifter 461 457 201 196
Hyror och arrenden 807 785 364 394
Erhållna statsbidrag och andra  
bidrag 690 735 674 735
Övriga intäkter 42 8 — —

Summa  3 256 3 347 1 472 1 568

Not 2 Jämförelsestörande intäkter 

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Reavinster vid försäljning av  
materiella anläggningstillgångar 641 30 15 29
Exploateringsintäkter 147 174 164 182
Extra ersättningar pga Covid-19 119 — 116 —

Summa  907 204 295 211

Not 3 Verksamhetens kostnader

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Personalkostnader 3 811 3 689 3 433 3 309
Sociala avgifter 1 281 1 279 1 129 1 122
Pensionskostnader 364 400 334 369
Aktiverade personalutgifter -44 -41 -9 -7
Material och tjänster 2 249 2 238 1 583 1 558
Köp av huvudverksamhet 990 1 017 994 1 021
Lämnade bidrag 584 545 596 557

Summa  9 235 9 126 8 060 7 930

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Exploateringskostnader 71 111 84 115
Realisationsförlust/utrangering 2 2 1 0
Skatteeffekt från reavinst 141 — — —
Kompensation friskola enligt dom — 3 — 3
FÅP kostnader från tidigare år — 37 — 37
Extra kostnader pga Covid-19 90 — 79 —

Summa  303 153 165 156

Not 5 Avskrivningar

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Avskrivningar enligt plan 572 553 277 258
  - varav immateriella tillgångar 6 6 2 1
  - varav fastighet och  
   anläggningar 468 450 210 186
  - varav inventarier 97 90 66 63
Nedskrivning av fastighet  
och anläggningar -56 6 — 7

Summa 515 553 277 258

 Kommunkoncernen Kommunen

Not 6 Skatteintäkter

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Kommunalskatt, preliminär  
skatteinbetalning 4 756 4 677 4 756 4 677
Slutavräkningsdifferens  
föregående år -76 3 -76 3
Preliminär slutavräkning  
innevarande år -27 -45 -27 -45

Summa  4 653 4 634 4 653 4 634

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Inkomstutjämningsbidrag 1 380 1 353 1 380 1 353
Kostnadsutjämningsbidrag 217 235 217 235
Införandebidrag 38 — 38 —
LSS-utjämning 19 18 19 18
Regleringsavgift 109 74 109 74
Kommunal fastighetsavgift 190 184 190 184
Generella bidrag från staten 232 56 232 56

Summa  2 185 1 921 2 185 1 921

Not 8 Finansiella intäkter

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Räntor på lån till kommunala bolag — — 72 72
Övriga ränteintäkter 2 2 0 0
Utdelning från kommunala bolag  — — 176 116
Aktieutdelning i externa bolag 6 15 6 15
Övriga finansiella intäkter 9 7 12 10

Summa 17 24 267 213

Rearesultat 1 3 7 3

Summa jämförelsestörande  
finansiella intäkter 1 3 7 3

Not 9 Finansiella kostnader

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Räntor på lån och finansiell leasing 83 79 85 81
Ränta pensionsavsättning 3 2 3 2
Övriga finansiella kostnader 0 6 0 6

Summa 86 87 88 89

 Ekonomisk redovisningNoter  
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 Kommunkoncernen Kommunen

Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Årets resultat enligt resultat- 
räkningen N/A N/A 288 116
Årets justerade resultat enligt  
resultaträkningen N/A N/A — —
Justering för realisationsresultat N/A N/A -21 -29
Årets resultat efter balanskravs- 
justeringar N/A N/A 267 87

Balanskravsresultat N/A N/A 267 87

Öronmärkta pengar IB UB IB UB
(gäller endast kommunen) 2020 2020 2020 2020

Resultatbuffert N/A N/A 80 80
Modern kommun N/A N/A 15 11
Byggbonus, marksaneringsfond N/A N/A 10 10
Över-/underskott nämnderna N/A N/A 19 28
Välfärds, näringsliv, utbildnings  
och jobbpaket N/A N/A 8 —

Summa totalt N/A N/A 131 129

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 54 61 13 17
Ingående avskrivningar -39 -43 -7 -14
Ingående nedskrivningar — — — —
Ingående bokfört värde 15 18 6 3
Årets nyanskaffningar 4 5 3 5
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde — -12 — -9
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 12 0 — —
Årets avskrivningar -6 -6 -2 -1
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar — 10 — 9
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivning — — — —
Utgående anskaffningsvärde 70 54 16 13
Utgående avskrivningar -45 -39 -8 -7
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 25 15 8 6

Pågående immateriella    
Ingående nedlagda utgifter 3 1 — —
Årets nedlagda utgifter 7 3 — —
Årets omklassificering -10 -0 — —
Årets utrangering och avyttring — — — —

Utgående bokfört värde 0 3 — —

Utgående bokfört värde  
immateriella anläggningstillgångar 25 18 8 6

 Kommunkoncernen Kommunen

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Kommunal markreserv    
Ingående anskaffningsvärde 241 240 241 240
Ingående avskrivningar -23 -21 -23 -21
Ingående nedskrivningar -7 — -7 —
Ingående bokfört värde 211 218 211 218
Årets nyanskaffningar 17 1 17 1
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde — — — —
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — — — —
Årets avskrivningar -2 -2 -2 -2
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar — -7 — -7
Årets återläggning av nedskrivning — — — —
Utgående anskaffningsvärde 258 241 258 241
Utgående avskrivningar -25 -23 -25 -23
Utgående nedskrivningar -7 -7 -7 -7

Utgående bokfört värde 226 211 226 211

Kommunala verksamhetsfastigheter    
Ingående anskaffningsvärde 4 532 4 333 4 532 4 333
Ingående avskrivningar -1 995 -1 906 -1 995 -1 906
Ingående nedskrivningar — — — —
Ingående bokfört värde 2 536 2 427 2 536 2 427
Årets nyanskaffningar 198 202 198 202
Årets utrangering av  
anskaffnignsvärde -6 -3 -6 -3
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde -0 — -0 —
Årets avskrivningar -102 -92 -102 -92
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 5 3 5 3
Årets omklassificering av  
ackumulerade Avskrivningar 0 — 0 —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivning — — — —
Utgående anskaffningsvärde 4 723 4 532 4 723 4 532
Utgående avskrivningar -2 092 -1 995 -2 092 -1 995
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 2 631 2 536 2 631 2 536

 Ekonomisk redovisning 
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 Kommunkoncernen Kommunen

Not 12 forts.

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Publika fastigheter (Gator, vägar, parker) 
Ingående anskaffningsvärde 1 883 1 751 1 883 1 751
Ingående avskrivningar -656 -603 -656 -603
Ingående nedskrivningar — — — —
Ingående bokfört värde 1 226 1 148 1 226 1 148
Årets nyanskaffningar 78 132 78 132
Årets utrangering av  
anskaffnignsvärde — -0 — -0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — — — —
Årets avskrivningar -55 -53 -55 -53
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar — 0 — 0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivning — — — —
Utgående anskaffningsvärde 1 961 1 883 1 961 1 883
Utgående avskrivningar -712 -656 -712 -656
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 1 249 1 226 1 249 1 226

Övriga byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 11 449 10 236 1 545 612
Ingående avskrivningar -3 750 -3 531 -154 -95
Ingående nedskrivningar -114 -116 — —
Ingående bokfört värde 7 584 6 589 1 390 517
Årets nyanskaffningar 627 807 314 933
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -275 -117 — 0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 244 523 — —
Årets avskrivningar -310 -303 -51 -60
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 94 83 — —
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar -10 — — —
Årets återläggning av nedskrivningar 66 1 — —
Utgående anskaffningsvärde 12 045 11 449 1 859 1 545
Utgående avskrivningar -3 966 -3 750 -205 -154
Utgående nedskrivningar -58 -114 — —

Utgående bokfört värde 8 020 7 584 1 654 1 390

Finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört värde om 688,6 mnkr i 
 kommunen och lika värde i koncernen.

Pågående ny-, till- och ombyggnad     
Ingående bokfört värde 1 227 1 588 494 905
Årets nyanskaffningar 1 129 153 431 -404
Årets omklassificering -247 -513 — —
Årets försäljning/utrangering,  
anskaffningar — — — -6

Utgående bokfört värde 2 109 1 227 925 494

Avskrivningstider (genomsnittliga) 37 35 33 32

Utgående bokfört värde  
Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 14 236 12 785 6 685 5 857

    

 Kommunkoncernen Kommunen

Not 13 Maskiner och inventarier

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Maskiner    
Ingående anskaffningsvärde 15 16 15 16
Ingående avskrivningar -8 -7 -8 -7
Ingående nedskrivningar — — — —
Ingående bokfört värde 8 9 8 9
Årets nyanskaffningar 1 0 1 0
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde — -0 — -0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — — — —
Årets avskrivningar -1 -1 -1 -1
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar — 0 — 0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivningar — — — —
Utgående anskaffningsvärde 16 15 16 15
Utgående avskrivningar -9 -8 -9 -8
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 7 8 7 8

Inventarier    
Ingående anskaffningsvärde 1 360 1 379 1 014 1 064
Ingående avskrivningar -957 -1 015 -727 -796
Ingående nedskrivningar -1 -1 -1 -1
Ingående bokfört värde 402 363 285 266
Årets nyanskaffningar 135 127 85 81
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -33 -147 -9 -131
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 2 2 0 —
Årets avskrivningar -96 -88 -64 -62
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 32 147 9 131
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar -0 — -0 —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivningar — — — —
Utgående anskaffningsvärde 1 464 1 360 1 089 1 014
Utgående avskrivningar -1 021 -957 -783 -727
Utgående nedskrivningar -1 -1 -1 -1

Utgående bokfört värde 442 402 305 285

Pågående arbeten, maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 3 3 1 3
Årets nyanskaffningar 2 -0 2 -2
Årets omklassificering -2 — — —
Årets försäljning/utrangering,  
anskaffningar — — — —

Utgående bokfört värde 4 3 4 1

Avskrivningstider (genomsnittliga) 9 8 8 7

Utgående bokfört värde  
maskiner och inventarier 453 413 316 294

Noter   Ekonomisk redovisning
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 Kommunkoncernen Kommunen

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag
E-a Kommunföretag AB — — 11 11
Tunavallen Fastighetsförvaltning KB — — 1 1
Gröndal Stadion1 KB — — — 1
Ekängen Arena Fastighets- 
förvaltning KB — — 0 0
ELP4 — — 0 0
Energikontoret i Mälardalen AB  — — 0 —

Summa — — 13 13

Aktier och andelar i övriga företag    
Kommuninvest ekonomisk förening — 89 57 89
Gjutaren i Torshälla AB — 3 3 3
Bostadsrätter — 15 17 16
Create Business Incubator  
Mälardalen AB — — 0 0
Övriga långfristiga värdepappers- 
innehav 77 1 — —

Summa 77 108 77 108

Utlåning via internbank till kommunala bolag
E-a Kommunfastigheter AB — — 2 567 2 522
Eskilstuna Strängnäs Energi &  
Miljö AB — — 40 100
Eskilstuna Energi & Miljö AB  — — 1 505 935
Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB — — 200 225
Eskilstuna Vindkraft AB — — 129 135
Eskilstuna Logistik AB — — 32 30

Summa  — — 4 473 3 947

Förlagslån    
Kommuninvest ekonomisk förening — 17 — 17

Övriga långfristiga fordringar    
Övriga långfristiga fordringar 24 39 — —

Summa totalt 101 165 4 563 4 086

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Ackumulerat bidrag 144 144 144 144
Ackumulerad upplösning -37 -31 -37 -31
Ingående bokfört värde 107 113 107 113
Årets bidrag till statlig infrastruktur 34 -0 34 -0
Årets indexuppräkning — — — —
Årets upplösning -7 -6 -7 -6

Summa 135 107 135 107

Bidragen avser Citybanan 123 mnkr, GC Sundbyholm 21 mnkr,  
GC Kvicksund 7,2 mnkr, Tågdepån 19,5 mnkr och Genomfart Ea,  
väg 53 5 mnkr, väg 899 Kjula 2,3 mnkr. Bidragen upplöses under 25 år.  
 Kommunkoncernen Kommunen
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Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Förråd, lager  94 81 6 1

Exploateringsområden    
Ingående värde 191 263 191 263
Årets utgifter 33 44 33 44
Omklassificering — — — —
Uttag exploateringsområden -85 -115 -85 -115

Summa  139 191 139 191

Summa total 233 272 145 192

Not 17 Fordringar

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Kundfordringar 158 161 73 65
Statsbidragsfordringar och andra  
fordringar på staten 53 48 53 48
Skattefordringar 5 38 — —
Förutbetalda kostnader/ 
upplupna intäkter 503 479 442 402
Kortfristig utlåning till  
kommunala bolag 15 — 809 1 414
Övriga kortfristiga fordringar 152 163 219 251

Summa 886 889 1 596 2 180

Not 18 Kortfristiga placeringar

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Obligationer, räntebärande — — — —
Aktier i marknadsnoterade företag — — — —

Summa — — — —

Marknadsvärde aktier och  
räntefonder — — — —

Not 19 Eget kapital

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Ingående balans 4 200 4 010 3 293 3 279
Justering IB ändrad  
redovisningsprincip utdelning — — — -116
Justering IB  ändrad  
redovisningsprincip marknads- 
värde och uppskrivning -50 14 -50 14
Årets resultat 860 176 288 176
Justering årets resultat utdelning — — — -61

Summa 5 010 4 200 3 531 3 293

 Ekonomisk redovisning
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 Kommunkoncernen Kommunen

Not 24 Ställda panter    

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

För egna avsättningar och skulder    
Fastighetsinteckningar 14 14 — —

Summa 14 14 — —

Not 25 Ansvarsförbindelser, eventualförpliktelser

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Pensionsförpliktelser    
Pensionsåtagande intjänade  
före 1998 1 402 1 429 1 402 1 429
Löneskatt på pensionsåtagande  
intjänade före 1998 340 347 340 347
Pensionsavtal för förtroende- 
valda (Visstidspension) 16 16 16 16
Löneskatt på pensionsavtal för  
förtroendevalda (Visstidspension) 4 4 4 4

Summa 1 762 1 795 1 762 1 795

Förändring av Pensionsförpliktelser  
intjänade före 1998 2020 2019 2020 2019

Ingående ansvarsförbindelse 1 776 1 799 1 776 1 799
Pensionsutbetalningar -81 -81 -81 -81
Ränte- och basbeloppsuppräkning 43 46 43 46
Förändring av löneskatten -7 -4 -7 -4
Övrigt 11 17 11 17

Utgående ansvarsförbindelse 1 742 1 776 1 742 1 776

Antal visstidspension 2020 2019 2020 2019

Förtroendevalda 7  9 7 9

Borgensåtaganden    
Kommunala bolag — — 711 684
Föreningar och kooperativ 2 2 2 2
Egna hem (förlustansvar  
gentemot staten) 0 0 0 0
Campus i Eskilstuna (hyresgaranti) 460 460 460 460

Summa  462 462 1 173 1 145

Kommuninvest i Sverige AB  
Eskilstuna Kommun har den 20 februari 2007 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvaran-
de och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som 
per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av 
den finansiella effekten av Eskilstuna kommuns ansvar enligt ovan nämnda 
borgensförpliktelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommunin-
vest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501,2 mdkr och totala tillgångar 
till 525,5 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
9 018 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 9 363 mnkr. 

Summa totalt 2 224 2 257 2 935 2 941

Noter   Ekonomisk redovisning

 Kommunkoncernen Kommunen

Not 20  Avsättningar för pensioner

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser 140 136 133 128
Avsättningar för särskild avtals- 
pension, visstidspension med mera — 0 — 0

Summa 140 136 133 128

Antal visstidspension 2020 2019 2020 2019

Förtroendevalda 0 3 0 3
Tjänstemän 0 0 0 0

Förändring av Avsättning  
för pensioner 2020 2019 2020 2019

Ingående avsättning 136 128 128 120
Pensionsutbetalningar -8 -8 -8 -8
Nyintjänad pension 12 12 12 12
Ränte- och basbeloppsuppräkning 3 3 3 3
Förändring av löneskatten 1 2 1 2
Övrigt -3 -1 -3 -1

Utgående avsättning 140 136 133 128

Not 21 Andra avsättningar

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Uppskjuten skatt 308 278 — —
Avsättning för bidrag till  
statlig infrastuktur 5 — 5 —
Övrigt 17 17 17 17

Summa  330 295 22 17

Not 22 Långfristiga skulder

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Lån i banker och kreditinstitut 6 748 5 873 6 189 5 314
Övriga långfristiga skulder 167 139 — —
Kostnadsersättningar och  
investeringsbidrag 112 101 112 101
Finansiell Leasing 316 13 698 411

Summa 7 344 6 126 6 999 5 826

Beviljad checkkredit 500 500 500 500

Genomsnittlig ränta 0,92% 1,04% 0,91% 1,03%
Genomsnittlig räntebindnings- 
tid, år 3,00 2,75 2,94 2,68
Lån som förfaller inom:     
1 år 1 525 2 159 1 425 2 059
1-3 år 2 994 2 376 2 794 2 176
3-5 år 2 034 2 148 1 875 2 048
5< år 1 720 1 349 1 520 1 090

Jämförelseåret i koncernen har korrigerats avseende låneförfall

Not 23 Kortfristiga skulder

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Kortfristiga skulder till  
kreditinstitut  1 554 2 203 1 425 2 059
Leverantörsskulder 429 405 282 268
Övriga kortfristiga skulder 538 441 455 521
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 1 098 999 972 766

Summa 3 618 4 049 3 133 3 614
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 Kommunkoncernen Kommunen

Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster 

Belopp i (mnkr) 2020 2019 2020 2019

Justering för av- och ned- 
skrivningar 515 553 277 258
Justering för avsättningar 40 -53 -7 -47
Justering för utrangeringar — — 1 —
Justering för reavinst, materiella  
anläggningstillgångar -639 -28 -14 -28
Justering för reaförlust,  
finansiella anläggningstillgångar — 0 — —
Justering för reavinst,  
finansiella anläggningstillgångar — — -7 -3
Justering för förändring av bidrag  
till infrastruktur -9 6 -9 —
Justering för upplösning av bidrag  
till infrastruktur 7 — 7 6
Justering för nedskrivning av  
finansiella anläggningtillgångar — — 49 —
Justering för omklassificeringar  
immateriella anläggningstillgångar -12 — — —
Justering för omklassificering  
finansiella anläggningstillgångar — 12 — —
Justering för omklassificeringar  
materiella anläggningstillgångar -246 -12 — —
Justering för Stiga Sport Arena,  
finansiell leasing, netto — — — 2
Justering för årets uppskrivning -19 — — —
Justering för bokning direkt  
mot eget kapital -50 — -226 14

Summa -413 478 70 202

 Kommunkoncernen Kommunen

Övriga tilläggsupplysningar

Pensionsförpliktelser 2020 2019 2020 2019

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP)  
tryggas genom försäkring hos KPA samt Skandia  

Försäkringspremien för FÅP inkl  
löneskatt (mnkr) 584 556 584 556

Överskottsfond hos KPA samt  
Skandia, Utgående kapital (mnkr) 16 15 16 15

Aktualiseringsgrad (%) 96 96 96 96

Leasingavgifter    

Leasingåtaganden 2020 2019 2020 2019

Nominella värden av framtida minimi-leasavgifter,  
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal  
fördelar sig enligt följande:    

Finansiell leasing:    
Förfaller till betalning inom ett år 1 1 29 17
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 3 3 116 70
Förfaller till betalning senare än  
fem år 8 9 553 324

Summa 12 13 698 411

Ej uppsägningsbara  
operationella leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 297 102 198 121
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 728 205 470 285
Förfaller till betalning senare än  
fem år 1 044 154 784 409

Summa 2 070 461 1 453 814

Summa totalt 2 082 474 2 151 1 225

Upplysning om kostnad för  
räkenskapsrevision (tkr) 2020 2019 2020 2019

Total kostnad för räkenskapsrevision — — 349 377
Varav kostnad för de sakkunnigas  
granskning av räkenskaperna — — 200 200

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av 
bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.

 Ekonomisk redovisning



66

NÄMNDER      Avvikelse  inkl. 
   Netto- Budget över-/underskott 
Belopp i mnkr Intäkter Kostnader kostnader helår mot budget

Kommunstyrelsen 51 -446 -395 -423 28

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 198 -667 -469 -455 -14

Förskolenämnden — -2 -2 -3 1

Grundskolenämnden 113 -748 -635 -658 23

Gymnasienämnden 216 -1 451 -1 235 -1 255 20

Kommunrevision 30 -412 -383 -384 2

Kultur- och fritidsnämnden 40 -366 -326 -328 2

Miljö- och räddningstjänstnämnden 23 -112 -89 -92 3

Servicenämnden 671 -654 17 5 11

Stadsbyggnadsnämnden 190 -553 -363 -391 28

Socialnämnden 90 -715 -624 -523 -101

Torshälla stads nämnd 4 -51 -47 -54 7

Valnämnden 0 -1 -1 -3 2

Vård- och omsorgsnämnden 448 -2 318 -1 871 -1 905 35

Överförmyndarnämnden 4 -16 -12 -13 1

SUMMA 2 078 -8 513 -6 435 -6 483 48

KOMMUNENS GEMENSAMMA KOSTNADER         
   Netto- Budget Avvikelse 
Belopp i mnkr Intäkter Kostnader kostnader helår mot budget

Fastighetsenheten 163 -162 1 -3 4

Mark- och fastighet 244 -151 94 53 40

Kommunstyrelsen/centrala poster — — — — —

Badhuset (lämnade bidrag) — -11 -11 -11 0

Stiga arena — -4 -4 -5 1

Hyresreducering — 14 14 — 14

Tilläggsanslag — — — 31 -31

Inköps- och miljöavgifter — 3 3 2 1

Statsbidrag migrationsverket -30 — -30 11 -41

Finansiell leasing 3 -12 -8 — -8

Mandatperiodsprojekt — — — -1 1

Interna räntor/tjänsteköp koncernen — 98 98 91 7

Över/underskott — -22 -22 — -22

Personal 1 -3 -2 2 -4

Personalomkostnader (PO-pålägg) — 2 2 -1 4

Pensionsutbetalningar (netto) — -84 -84 -105 21

Försäkring/skadereglering — -9 -9 -7 -2

Budgetregleringsposter — -4 -4 0 -4

Friskolor och interkommunala ersättningar 95 -498 -403 -403 0

Skolpeng kommunen 62 -2 60 53 6

Justering av interna poster mellan nämnderna -849 849 — — —

S:a övriga kommungemensamma kostnader -310 3 -307 -293 -14

S:a verksamhetens driftnetto 1 768 -8 509 -6 742 -6 776 34

För mer detaljerad information om driftredovisningen se  avsnittet 
resultat och ekonomisk ställning i förvaltningsberättelsen.

Driftredovisning för Eskilstuna kommun  
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KSKF-beslutade      
Nämnd/Förvaltning,  Utgift Inkomst Nettoutgift Budget Avvikelse  
belopp i mnkr     mot budget

Kommunstyrelsen

 Kommunledningskontoret 9 — 9 — -9

 Fastighets- och exploateringsenheten och centrala poster 953 -9 944 1 185 241

 - varav förskoleverksamhet 102 — 102 105 3

 - varav grundskoleverksamhet 224 — 224 242 18

 - varav gymnasieverksamhet 22 — 22 75 53

 - varav gemensam skolverksamhet — — — 35 35

 - varav vård- och omsorgsverksamhet 367 — 367 371 4

 - varav social 0 — 0 — —

 - varav räddningstjänstverksamhet — — — — —

 - varav stadsbyggnadsverksamhet — — — — —

 - varav Kultur- och fritidsverksamhet 1 — — 4 4

 - varav kök(serviceförvaltningen) 42 — — 37 —

 - varav övriga fastigheter och lokaler 60 — 60 130 70

 - varav exploaterings- och markinvesteringar 134 -9 125 186 61

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden — — — — —

Kultur och fritidsnämnden 19 — 19 56 37

Miljö- och räddningstjänstnämnden 5 — 5 5 0

Servicenämnden 0 — — — —

Socialnämnden 0 — — — —

Stadsbyggnadsnämnden 105 -4 100 114 14

 - varav kommunala 92 -4 88 109 21

 - varav medfinansiering till statlig infrastruktur 13 — 13 5 -8

Torshälla stads nämnd 11 — 11 22 11

Summa 1 100 -13 1 087 1 382 295

För mer detaljerad information om investeringsredovisningen se 
 avsnittet resultat och ekonomisk ställning i förvaltningsberättelsen.

  Ekonomisk redovisningInvesteringsredovisning för Eskilstuna kommun 
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 Prognos    Ack utfall  

   Investeringar Projekt-   Investeringar Projekt- 
Belopp i mnkr Inkomster Utgifter (netto)  resultat Inkomster Utgifter (netto) resultat

Pågående arbetsområden/infrastruktur           

48010  Eskilstuna Logistikpark, Kjula  435,2 232,0 285,1 -81,9   242,8 225,6 272,9 -255,7    

48430  Svista  34,4 11,3 17,9 5,2  20,2 11,0 15,2     -6,0    

48433  Skiftinge 1:1 handelsområde  94,9 53,4 31,1 10,4 94,7 52,4 23,3 19,0

48466  Källsta industriområde fom. 2017  65,3 5,3 11,0 49,0 5,6 4,5 3,6     -2,5

48468  Torlunda 1:271 m.fl., Folkesta industriområde  60,0 76,3     -1,5     -14,8 — 11,6 0,1     -11,7

48474  Torshälla 4:45, Gjutaren  8,5 10,8 18,0     -20,3 — 0,7 —     -0,7

48476  Kjula-Blacksta 2:22, Kjulagropen  133,6 38,2 23,8 71,6 — 0,0 —     -0,0

48921  GK Mesta 6:40  0,3 0,5 1,9     -2,1 0,3 0,4 1,9     -2,0

48925  GK Vapnet 3 bostäder äb  — 3,8 0,6     -4,4 — 3,7 0,2     -3,9

48926  GK Vulkanen 3  1,8 0,1 0,1 1,6 — 0,1 0,1     -0,2

48927  GK Hyndevad 22:85 — 1,0 11,8     -12,8 — 0,9 0,6     -1,5

 Pågående bostäder           

48301  Odlaren Trumtorp  32,5 26,7 2,2 3,6 32,9 26,6     -2,9 9,2

48411  Hållsta 6:1 Tandlavägen bostäder  7,3 1,8 3,0 2,5 0,1 0,7 3,6     -4,2

48416  Torshälla 5:8 Granbacken bostäder  26,5 3,9 10,7 11,9 — 1,8 —     -1,8

48421  Gillet 1 endast bostäder  21,0 12,5 6,0 2,5 0,1 8,0 0,0     -8,0

48426  Slagsta 1:13, Olofslund  35,6 2,9 8,2 24,5 6,9 2,9 2,9 1,1

48429  Djursta bostäder  39,1 9,5 17,5 12,1 40,1 8,2 16,2 15,7

48438  Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder  1,8 0,4 0,8 0,6 1,8 0,4 0,9 0,5

48440  Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder  14,6 3,6 5,8 5,2 1,8 7,3 1,3     -6,8

48443  Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder  2,2 1,2 0,0 1,0 — 0,7 0,0     -0,7

48445  Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen  23,4 0,9 1,7 20,8 20,7 0,9 0,0 19,8

48446  Hällby 18:1, Vattentornet bostäder  8,1 1,2 — 6,9 0,1 0,1 — —

48454  Nystavaren 5, 6, 7  bostäder  24,1 2,8 1,0 20,3 24,1 1,8 — 22,3

48455  Eskilshem 4:1, Kapellbacken bostäder  13,0 2,3 5,9 4,8 13,0 1,9 1,6 9,5

48463  Valören 2, bostäder  40,0 7,2 37,0     -4,2 — 2,7 0,0     -2,7

48464  Valhalla 1:1 Notarien 13-18, Årby norra bostäder  84,9 7,7 13,7 63,5 — 5,6 0,2     -5,8

48465  Ängsholmen 1:2, Östra Ängsholmen fritidsomr  100,0 9,6 23,0 67,4 — 0,9 —     -0,9

48467  Nötknäpparen 26 mfl  39,9 43,1 2,1     -5,3 — 17,2 0,1     -17,3

48469  Vilsta 2:1 m.fl., Skogsängen, Vasavägen bostäder  — 1,1 v     -1,1 — — — —

48470  Husby-Rekarne 3.14, 3.78, 3,13, 3.29 bostäder  20,1 3,5 5,8 10,8 — 1,2 1,0     -2,2

48471  Husby-Vreta 1:66 Skogstorp C, bostäder  5,6 3,5 0,3 1,8 — 0,2 -     -0,2

48472  Väduren 23, Gredby 1:1  — 6,1 0,4     -6,5 — 5,7 0,4     -6,1

48473  Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99, 1:100, bostäder  6,5 0,8 3,7 2,0 3,3 0,5 2,2 0,6

48477  Näshulta-Ökna 3:1, äldeboende  2,4 0,6 — 1,8 — 0,4 —     -0,4

48923  GK Nithammaren 8, bostäder  10,6 8,9     -2,0 3,7 10,5 8,6 0,2 1,7

48924  GK Vikingen 15  — 0,6 5,6     -6,2 — 0,6 0,6     -1,2

48928  GK Lagersberg 1:11 Peab/Signum etapp 3  — 0,2 0,4     -0,6 — 0,2 0,9     -1,1

48930  GK Husby-Vreta 1:75 del av bostäder  — 0,1 0,2     -0,3 — — — —

48931  GK Doktorn 1 mfl — 0,0 0,1     -0,1 — 0,1 0,1     -0,1

48932  GK Väduren 18 och 20 — 0,7 —     -0,7 — 0,1 0,0     -0,2

48933  GK Skogsängen Hövdingen 1 mfl  24,0 6,2 12,0 5,8 — 0,8 0,1     -0,9

 Infrastrukturexploatering med extern exploatör           

48922  GK Kv. Nätet bostäder  0,5 0,5 1,5     -1,5 0,5 0,4 3,6     -3,5

 Avslutade och ospecificerade projekt 2020           

48400  Ospecificerat exploatering  — — — — 3,8 7,8 —     -4,0

48402  Vilsta industriområde  — — — — 12,7 3,0 — 9,7

48425  Fristaden 1:10, Kanonhuset bostäder  — — — — 8,2 6,5 — 1,7

48452  Valören 1, myntverket — — — — 15,0 14,1 — 0,9    

Exploateringsredovisning  
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Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
projekt- 
budget 

Total 
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
2020

Budget 
helår 2020 

Avvikelse 
helår 2020 

FASTIGHETSINVESTERINGAR

87576 Domaren 4, skiftingehus fsk, nybyggnad. Inkl kök 5 mkr -115,3 -110,0 -115,7 -5,7 -33,4 -25,0 -8,4

87671 Gillberga-vallby 1:14, flytt fska-paviljong från snickarvägen -11,4 -11,5 -11,5 -1,5 -1,5

87749 Hövligheten 1, hattmakarens fsk, tillbyggn -9,6 -50,0 -48,5 1,5 -9,5 -25,0 15,5

87758 Nätet förskola -57,8 -45,0 -45,0 0,0 -57,8 -45,0 -12,8

87801 Laglydnaden 1 ny/utbyggnad fogdegatans förskola -65,0 -65,0 0,0 -10,0 10,0 10,0

Summa fastigheter förskola (kf) -194,1 -270,0 -285,7 -15,7 -102,3 -105,0 2,7

87706 Domaren 3, gsk, renov omb, etapp 2 -169,8 -240,0 -282,0 -42,0 -116,1 -80,0 -36,1

87707 Domaren 3, gsk, omb kök -25,6 -26,0 -41,1 -15,1 -21,1 0,0 -21,1

87720 Forskaren 1, projektering om o tillbyggnad inkl. Kök -53,7 -190,0 -148,0 42,0 -51,2 -81,0 29,8

87728 Skidåkaren 1, edvardslundsskolan, omb förskoledel till skoldel, -2,5 -2,7 -2,7 -0,3 -0,3

87751 Hövligheten 1, skogsängsskolan, nybyggnad -20,2 -130,0 -185,0 -55,0 -19,9 -55,0 35,1

87755 Kjulaby 9:1 kjula skola 0,0 -57,0 -57,0 0,0 0,0 -7,0 7,0

87815 Talangen 1, tll-och ombyggnad -1,6 -105,0 -105,0 -1,6 -1,6

87818 Ny f-9 ksola väster munktellskolan 0,0 0,0 -20,0 20,0

87820 Ombyggnation fristadsskolan (matsal nybyggnation) -15,0 0,0 15,0 -5,0 5,0

87822 Tegelviken inkl kök med 25 mkr -95,0 -100,0 -5,0 -7,0 7,0

Säkerhetsanpassningar skola -2,5 -5,0 2,5

Verksamhetsanpassning skola -11,4 -30,0 18,6

Summa fastigheter grundskola -293,6 -753,0 -1 020,2 -267,2 -224,1 -290,0 65,9

87554 Visdomen 1, rinmansgymn, särskola omb 0,2 0,0 -20,0 -20,0 -0,1 0,0 -0,1

87656 Framtiden 1, rekarnegymn, omb. Byggprogrammet -25,4 -40,0 -24,9 15,1 -14,8 -30,0 15,2

87657 Ekeby 3:1, ekeby grustag. Om-och nybyggnation -16,4 -20,0 -16,4 3,6 -6,9 -15,0 8,1

87836 St Eskil elevcafeteria och matsal inkl. kök med 4 mkr 0,0 -70,0 -25,0 45,0 0,0 -10,0 10,0

Summa fastigheter gymnasie -41,5 -130,0 -86,3 43,7 -21,8 -55,0 33,2

87376 Nithammaren 7, munktellarenan ombyggnad skärmtak -1,4 0,0 0,0

87746 Nyfors 1:2 tunavallen, vip-byggnad, inköp -0,7

87762 Torshälla 5:8 torshälla ridskola, tillbyggnad torkrum -0,9 -1,2 -1,2 -0,8 0,0 -0,8

87810 Nithammaren 7, munktellarenan, förbättringsåtgärder, 
boulbanor 4

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

Summa fastigheter kultur- och fritid -3,2 -1,4 -1,4 -1,0 0,0 -1,0

87535 Hövligheten 1, skogsängsskolan, ombyggnad matsal -0,4 -19,9 -19,9 0,0 0,0 0,0

87750 Hövligheten 1, hattmakarens fsk, omb kök -0,1 -4,0 -3,8 0,2 -0,1 -4,0 3,9

87769 Nätet kök -34,2 -34,2 0,0 -34,2

87825 Kjulaby 1:9, kjula skola, ombyggn matsal m m alt 1,  
kök m m

-5,8 -5,8 -5,8 -5,8 0,0 -5,8

87882 Brudslöjan 3, omb. Kök m.m -2,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 -2,0

87983 Verksamhetsanpassning kök, rambudget 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 5,0

Summa fastigheter kök servicenämnden -42,5 -4,0 -29,5 -25,5 -42,1 -9,0 -33,1

87587 Sågarsvedet 1:2, nybyggnad logementsbyggnad 0,1 -21,4 -21,4 -0,4 0,0 -0,4

Summa fastigheter social 0,1 -21,4 -21,4 -0,4 0,0 -0,4

87620 Östermalm 1:1, balsta, gruppboende nybyggnad 0,2 -15,0 -15,0 -1,9 0,0 -1,9

87672 Hällby-ökna 1:220, hällby gruppboende nybyggnad -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

87693 Ekeby, ekeby 3:14, gruppboende - nybyggnad -16,7 -20,0 -17,4 2,6 -15,2 -20,0 4,8

87694 Slagsta 3-19, olofsslund gruppboende nybyggnad del2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87695 Backa 2-1, skogstorp, gruppboende - nybyggnad -0,1 -15,9 -15,9 0,0 0,0 0,0

87823 Boende för samsjuklighet 3-4 platser 0,0 -22,0 -22,0 0,0 -5,0 5,0

87894 Jäder-sundby 2:3, vävle grp-boende, nybyggnation -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Summa fastigheter gruppboende -16,9 -20,0 -70,4 -50,4 -17,2 -25,0 7,8
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Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
projekt- 
budget 

Total 
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
2020

Budget 
helår 2020 

Avvikelse 
helår 2020 

87759 Enskilt boende -4,0 -4,0 0,0 0,0 -3,0 3,0

87849 Vaksamheten, köp av lägenhet 0,0 -1,3 -1,3 0,0 0,0

Summa fastigheter individ och familjeomsorg 0,0 -4,0 -5,3 -1,3 0,0 -3,0 3,0

87486 Specialisten 1, trumslagargården, uteplats kök, förråd -0,3 -0,7 -0,7 -0,3 0,0 -0,3

87709 Domaren 3, skiftinge vård- och åldreboende -59,0 -246,0 -203,0 43,0 -55,2 -60,0 4,8

87721 Specialisten 1, trummslagargården, kortidsboende, proj -69,9 -230,0 -230,0 0,0 -66,6 -75,0 8,4

87757 Nätet omsorgsboende -222,4 -160,0 -160,0 -222,4 -160,0 -62,4

87795 Eskulapen 2, ekebo äldreboende tillbyggnad -0,2 -40,0 0,0 40,0 -0,2 -33,0 32,8

87824 Ombyggnation trumslagargården, seniorhuset 0,0 0,0 0,0 -10,0 10,0

Summa fastigheter äldreboende -351,8 -516,0 -593,7 -77,7 -344,7 -338,0 -6,7

Verksamhetsanpassning äldreomsorg -12,5 0,0 -2,9 -2,9 -5,0 -5,0 0,0

Summa fastigheter vård och omsorg -381,2 -540,0 -672,2 -132,2 -366,9 -371,0 4,1

Fastigheter övrigt (kf)

87134 Sundbyholm 3:1,sundbyholm slott,proj vent,energi 2,1 -11,0 -10,5 0,5 -0,2 0,0 -0,2

87135 Sundbyholm 2:1,sundbyholms slott,brandskydd, nya dörrar -2,6 -0,1 -0,1

87789 Östermalm 1:8, isstadion, ny kraftstation -3,0 -4,0 -3,0 1,0 -3,0 -4,0 1,0

87798 Grundförstärkningar -1,0 0,0 1,0 0,0 0,0

87821 Rekarne omställning 0,0 -47,0 -47,0 -10,0 10,0

87908 Östermalm 1:8, ekängens uterink, inbyggnad -0,2 -0,2 -0,2

87997 Underhåll komponent investering -13,6 0,0 0,0 0,0 -13,6 -20,0 6,4

Fastigheter infrastruktur (kf) -4,0 4,0 -4,0 4,0

Upmef 2 -0,1 -105,0 -105,0 0,0 -0,1 -35,0 34,9

Upmeff 1 -35,7 -105,0 -29,1 75,9 -11,9 -35,0 23,1

Energi- och miljöåtgärder -24,3 0,0 -7,1 -7,1 -8,2 -8,0 -0,2

Mindre ombyggnader -19,7 -75,0 -113,7 -38,7 -10,9 -28,0 17,1

Solel -2,8 0,0 -0,6 -0,6 -1,2 -4,0 2,8

Storköksutrustning -5,9 0,0 0,0 0,0 -5,9 -6,0 0,1

Säkerhet -9,9 -11,0 -15,1 -4,1 -3,6 -14,0 10,4

Tillgänglighet -0,5 0,0 2,2 2,2 -0,1 -1,0 0,9

Summa fastigheter övrigt -116,2 -316,0 -328,9 -12,9 -58,9 -169,0 110,1

Summa fastighetsinvesteringar -1 072,1 -2 013,0 -2 445,6 -432,6 -817,4 -999,0 181,6

MEDFINANSIERING TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

84172 Gc Hällby-Kvicksund -2,0

84439 Väg 53, genomfart eskilstuna 0,0 0,0 -5,0 5,0

99501 Tillfällig för tågdepån 86150 -19,5 -19,5 -19,5

99502 Medfinansiering gc kvicksund -5,3 -15,0 -15,0 -5,3 -5,3

99503 Medfinansiering genomfart e-a, väg 53 -5,0 -30,0 -30,0 -5,0 -5,0

99504 Medfinansiering väg 899 kjula (elp) -2,2 -2,2 -2,2

Summa medfinansiering till statlig infrastruktur -34,0 0,0 -45,0 -45,0 -32,0 -5,0 -27,0

Investeringsredovisning per objekt   Ekonomisk redovisning
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Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
projekt- 
budget 

Total 
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
2020

Budget 
helår 2020 

Avvikelse 
helår 2020 

STADSMILJÖ

83659 Slussportar -5,6 -5,6 -5,6 -0,2 -0,2

83662 Smidesstaket slussen -1,0 -0,5 0,5 -0,3 0,3

83730 Upprustning hamnkaj -0,3 -2,0 -4,5 -2,5 -0,3 -2,0 1,7

83731 Strandpromenad, åstråket -0,5 -3,0 -0,5 2,5 -0,3 -3,0 2,7

83732 Hellbergsparken, etapp 2 0,0 -2,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 2,0

83733 Krusgårdsparken, etapp 2 -2,4 -1,5 -2,5 -1,0 -2,4 -1,5 -0,9

83734 Reparation bro, brogatan -0,1 -0,5 -2,0 -1,5 -0,1 -0,5 0,4

83738 Reperation bro, holmenleden -0,1 -3,0 -3,0 -0,1 -0,1

84107 Årummets vattenspel -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6

84171 Vilsta naturreservat -0,6 -2,0 -2,0 0,0 -0,1 -1,3 1,2

84247 Tegelbruksgatan -7,0 -7,0 -7,0 -0,1 -0,1

84300 Gredbyvägen -34,6 -33,0 -40,0 -7,0 -32,5 -26,0 -6,5

84314 Busskörfält kyrkogatan -0,1 -4,0 -8,0 -4,0

84316 Beläggningsarbeten- hällbybrunns vägförening övertag. 
av väghåll

2,5

84360 Våtmark klippbergen 0,0 0,0

84370 Bm-stråket etapp 4 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -0,4 0,0 -0,4

84411 Strandskoning kanonhusholmen -0,9 -8,0 -8,0 0,0 -0,8 -8,0 7,2

84416 Borsökna/hattranvägen -0,2 -13,0 -13,0 -0,2 -0,2

84417 Bm-stråket kapellbacken -0,1 -7,0 -5,0 2,0 -0,1 -3,5 3,4

84431 Styrsystem belysning -0,1 -3,0 -3,0 0,0 -0,1 -3,0 2,9

84432 Vasavägen -6,9 -6,5 -7,1 -0,6 -6,9 -6,5 -0,4

84433 Cirkulationsplats, strängnäsv/kjulavägen -0,5 -11,0 -11,0 0,0 -0,5 -3,0 2,5

84434 Utredning kaj-och hamnområde,  sundbyholm 0,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,7

84436 Lekplats -3,0 3,0 0,0 0,0

84440 Lekplats slagsta -2,2 0,0 -2,4 -2,4 -2,2 -2,1 -0,1

84441 Utegym vilsta -0,3 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 0,1

84445 Stadsparken, renovering kaj, holmen -0,2 -25,0 -25,0 -0,2 -0,2

84446 Folkestabron, bk1. Krav -0,1 -6,0 -6,0 -0,1 -0,1

84456 Gjuteritorget 0,0 -6,5 -6,5 0,0 0,0

84462 Energistråket -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Infrastruktur vid arenan -1,5 -2,8 -2,3 0,5 -0,6 -1,8 1,2

Kungsgatan -32,5 0,0 -31,3 -31,3 1,1 0,0 1,1

Kunskapsstråket -18,3 -70,4 -95,5 -25,1 -8,9 -7,7 -1,2

Lekplatssatsning -4,4 -5,0 -7,0 -2,0 -4,0 -5,0 1,0

Mindre projektinvesteringar 2020 -10,1 -15,3 -17,5 -2,2 -9,9 -15,3 5,4

Mindre projektinvesteringar 2021 -0,1 -0,1 -0,1

Stadsparken -0,8 -20,5 -19,5 1,0 -0,3 -7,0 6,7

Beläggningsarbeten -9,1 0,0 0,0 -9,1 -10,0 0,9

Försköna torshällas infarter -0,5 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Gatubelysning, trygghetsskapande insatser -0,3

Mindre raminvesteringar, gata och park -17,7 0,0 0,0 0,0 -10,3 -7,7 -2,6

Nollvision- och trafiksäkerhetsåtgärder -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omläggning av vägar torshällas gatuområde -2,8 0,0 -2,8 -3,0 0,2

Summa stadsmiljö -161,8 -202,2 -341,7 -139,5 -94,2 -121,3 27,1
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Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
projekt- 
budget 

Total 
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
2020

Budget 
helår 2020 

Avvikelse 
helår 2020 

ÖVRIGA INVESTERINGAR

Vilande projekt -0,3 0,0 0,0 0,0

83638 Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 2020 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 0,1

83647 Investeringar ridskolan 0,0 -0,7 -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,7

83672 Septitank och gästbryggor i mälarbaden -0,1 -2,0 -2,0 0,0 -0,1 -2,0 1,9

83674 Utveckla torshargs ip -6,3 -12,8 -12,8 0,0 -3,1 0,0 -3,1

83676 Bryggor mälarbaden 2020 -0,1 -0,5 -1,0 -0,5 -0,1 -0,5 0,4

83677 Ridskolan nyby-torshälla -0,6 -1,5 -3,0 -1,5 -0,6 -1,5 0,9

83678 Mälarbadens camping el mm 2020 -0,2 -0,5 -1,0 -0,5 -0,2 -0,5 0,3

83679 Torshargs ip etapp 2 0,0 -10,0 -14,0 -4,0 0,0 -4,0 4,0

85424 Förbättringar friluftsområden -2,5 -3,0 -5,0 -2,0 -1,7 -2,0 0,3

85425 Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, skogstorp 
orrlidens

-0,1 -17,0 -19,0 -2,0 0,0 -11,0 11,0

85426 Skidlift vilstabacken -4,0 -1,5 -1,5

85427 Anpassning av danslokaler -0,1 -0,5 -1,0 -0,5 -0,1 -0,5 0,4

85428 Skatepark inkl. Allaktivitetsplats -0,1 -11,0 -22,0 -11,0 -0,1 -11,0 10,9

85429 Fotbollens infrastruktur -6,2 -9,0 -9,0 0,0 -6,2 0,0 -6,2

85430 Bokbuss -0,1 -7,0 -7,0 0,0 0,0 -7,0 7,0

85432 Led-belysning konstmuseet -0,9 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0

85433 Konstgräs hållsta -3,0 -6,0 -3,0 -3,0 3,0

85434 Led-belysning teatern och lokomotivet 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 1,0

85435 Tunavallens utvecklingsplan -0,7 -0,7 0,0 -0,7 0,7

85436 Gymnastikens förutsättningar -3,5 -4,5 -4,5 0,0 -3,5 -4,5 1,0

85437 Ekeby ridhusanläggning -1,5 -4,0 -4,0 0,0 -1,5 -4,0 2,5

85438 Förbättringar friluftsområden 2020 -3,0 -3,0 -3,0 3,0

85439 Ekängens utvecklingsplan -0,7 -0,7 -0,7 0,7

85442 Balsta musikslott miljöåtgärder 2020 -0,5 0,5

85443 Åtgärder säkerhet mm 2020 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -1,0 0,9

85444 Förstudie sundbyholm -0,7 -0,7 0,0 -0,7 0,7

85445 Ny ishall tre väggar uterink 0,0 0,0 0,0

85801 Rtj släckbil -3,8 -4,5 -4,5 0,0 -3,8 -4,5 0,7

85803 Rtj höjdfordon 0,0 0,0 0,0

85805 Rtj specialfordon -1,5 -2,0 -1,6 0,4 -1,0 -1,0

89999 Investering ankomstregistrerade fakturor -1,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

83637 Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer

85418 Offentlig konst 0,0 0,0

85440 Maskinpark 2020 -2,1 -3,0 0,9

85441 Offentlig konst 2020 -1,9 -2,0 0,1

Summa övriga investeringar -33,1 -95,4 -125,2 -29,8 -28,0 -70,3 42,3

AFFÄRS- OCH EXPLOATERINGSINVESTERINGAR

Affärsinvesteringar -8,7 0,0 -8,7

Exploateringsinvesteringar -19,1 -81,0 61,9

Mindre mark- och fastighetsförvärv -25,4 -10,0 -15,4

Strategiska fastighetsförvärv -61,4 -95,0 33,6

Summa affärs- och exploateringsinvesteringar 0,0 -114,6 -186,0 71,4

Finansiella investeringar -2,9 -1,3 0,0 -1,3

Summa anläggningsinvesteringar -1 516,2 -2 310,6 -2 962,5 -651,9 -1 087,5 -1 381,6 294,1

Nämndbeslutad investering (inventarier) -83,5 0,0 -3,6 -3,6 -63,6 -94,2 30,6

Summa investeringsredovisning -1 599,7 -2 310,6 -2 966,1 -655,5 -1 151,1 -1 475,8 324,7

Investeringsredovisning per objekt   
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Revisionsberättelse för år 2020   

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den 
verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse och nämnder 
samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har 
utförts tillsammans och med stöd av sakkunniga som 
biträder revisorerna. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits 
 enligt fullmäktiges uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente samt givit det resultat som 
redovisas i ”Revisorernas redogörelse”.

Under 2020 har vi genomfört en stor mängd granskningar. 
Huvuddelen av dessa har visat att verksamheterna bedrivs på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi har 
dock noterat att det finns utvecklingsbehov vilket framgår i vår 
redogörelse.

Redan föregående år bedömde vi att det fanns brister i social-
nämndens styrning och kontroll av verksamheten samt att det 
krävdes förbättring för att styrningen och uppföljningen skulle 
kunna anses vara tillfredsställande. Vi har under 2020 fortsatt 
att särskilt granska och följa upp hur socialnämnden tagit detta 
ansvar. Vi kan konstatera att socialnämnden haft en ambition 
att minska sina kostnader och beslutat om ett åtgärdspro-
gram. Vår bedömning är att nämndens åtgärdsprogram brister 
i förhållande till hur åtgärderna kommer att påverka nämndens 
totala ekonomi. Till detta visar vår granskning att nämndens 
uppföljning av de aktuella åtgärderna har anmärkningsvärda 
brister. Utöver detta använder nämnden begrepp i sin ekono-
miska uppföljning som avsevärt försvårar förståelsen för upp-
följningen. Nämnden redovisar som en direkt följd av bristerna i 
uppföljningen minskade kostnader med 30 mnkr samtidigt som 
redovisningen visar att nämndens nettokostnader ökat med 24 
mnkr.

Utöver brister i styrning, ledning och kontroll har vår granskning 
visat att nämnden medvetet budgeterat en intäkt om 30 Mkr 
trots att nämnden visste att man inte hade täckning för denna 
intäkt. Med denna handling har nämnden vilselett kommun-
fullmäktige i budgetprocessen.

Vi har också granskat hur kommunstyrelsen följt upp social-
nämndens arbete för att nå balans mellan verksamhet och 
 ekonomi. Här finner vi det anmärkningsvärt att kommun-
styrelsen inte noterat de brister som framkommit såväl i budget- 
och planeringsprocess som i den löpande uppföljningen och 
redovisningen från nämnden. Vi är kritiska till att kommun-
styrelsen inte ifrågasatt uppföljningens kvalitet eller ställt krav 
på ytterligare åtgärder. Vår sammantagna bedömning av ovan-
stående är att kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och 
styrelser behöver utvecklas och stärkas.

Vi bedömer att socialnämnden inte har bedrivit sin verksamhet 
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt 
avseende sin styrning, ledning och uppföljning av åtgärder för 
att nå balans mellan verksamhet och ekonomi. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte genomfört sin uppsikts-
plikt på ett tillfredsställande sätt avseende socialnämnden.  
I övrigt bedömer vi att kommunstyrelsen har bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att övriga nämnder i Eskilstuna kommun har be-
drivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna inte fullt ut är rättvisande. I vår 
granskning har vi noterat att det finns avsteg från redovisnings-
lagen (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning avseende kraven på redovisningen gällande in täkter, 
vilket inneburit en resultatförsämring på ca 13 Mkr.

Vi bedömer att socialnämndens interna kontroll inte fullt ut 
varit tillräcklig. I övrigt bedömer vi att styrelsens och övriga 
nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut 
är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål 
som kommunfullmäktige fastställt avseende god ekonomisk 
hushållning.

Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för brister i styrning 
och intern kontroll av ekonomi.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder samt dess enskilda ledamöter. 

Vi tillstyrker, trots ovanstående, att fullmäktige godkänner 
 kommunens årsredovisning för 2020.

Vi åberopar bifogade redo görelse och rapporter. 

Dinka Hodzic har inte deltagit i granskningen av Över-
förmyndarnämnden. 

Revisionsberättelsen är upprättad av nedan valda revisorer i 
Eskilstuna kommun.

Eskilstuna 2021-04-06

Till revisionsberättelsen hör:

• Revisorernas redogörelse

• Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt för-
medlats till fullmäktige

• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunala 
företag

• Revisionsberättelser gällande de kommunala företagen

Tommy Kvarsell Majvor Gyllhamn Per-Ola Andersson

Rolf Waltersson Dinka Hodzic Margareta Svedbjörk

Richard Karlsson Tony Meshko

Som en konsekvens av rådande pandemi har denna revisionsberättelse godkänts via e-post av samtliga revisorer.




