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Sammanfattning 
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. Inom hållbar utveckling har vi sju 

processområden (värna demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, berikande kultur och 

fritid, hållbar samhällsbyggnad, samhällsskydd och beredskap samt näringsliv och arbete). Effektiv 

organisation är ett inåtriktat begrepp som pekar på hur vi arbetar för att skapa förutsättningar för 

att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation 

delas in i tre perspektiv. (processkvalitet, medarbetare och ekonomi). 

Utvärdering av processen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat. 

Måluppfyllelsen inom hållbar utveckling visar att fem processområden ligger nära de uppsatta 

målen och två processområde ligger på eller bättre än uppsatta målnivåer. 

Inom processområdet demokrati fortsätter arbetet med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. 

Det är ett långsiktigt och samordnat arbete som bygger på en metod som kallas för "Orten 

bortom våldet". Arbetet syftar till 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. Eskilstuna kommun är en av 

fyra kommuner i SKR:s pilotprojekt och utveckla medborgardialog i komplexa frågor med fokus på 

trygghet. Arbetet blir en viktig del i trygghets- och stadsdelsarbetet och kommer ligga till grund 

för framtida planering i prioriterade stadsdelar. 

Från processområdet utbildning noteras ett stort arbete i de prioriterade stadsdelarna. Att höja 

närvaron i skolan är en viktig del för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande oavsett 

socioekonomiska förhållanden. Pandemin har dock medfört att många planerade 

utvecklingsinsatser har ställts in eller flyttas. Digitaliseringsarbetet har haft stort fokus under året 

eftersom gymnasieskolan och vuxenutbildningen gick över till distansundervisning under våren. 

Gymnasiebehörigheten ligger kvar på nästintill samma nivå som föregående år, 78,3 procent 

medan antalet elever med gymnasieexamen sjunker något från 88,5 procent föregående år till 

87,9 procent i år. 98 procent av de som påbörjar en yrkesutbildning slutför densamma. Vid 

uppföljning sex månader efter avslutade studier är nästan 76 procent av de som avslutade en 

yrkesutbildning i arbete eller vidare i högre studier. 

Inom processområdet vård och sociala tjänster har arbetet med att skapa hemmaplanslösningar 

för insatser riktade till barn och unga fortsatt. Det vardagsnära teamet som stöttar föräldrar och 

barn med komplexa behov har full beläggning och är nu en efterfrågad insats. 

I februari 2020 öppnades ett nytt vård- och omsorgsboende, Bolindergården, med 60 platser. 

Äldre som bott på Trumslagargården har flyttat in till Bolindergården och därmed har 54 

boendeplatser avvecklats som inte erbjudit fullvärdig boendemiljö. 
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Från processområdet berikande kultur och fritid rapporteras att coronapandemin har haft stor 

påverkan på förenings- och kulturlivet i kommunen och för att stötta har ett åtgärdspaket för 

förenings- och näringslivet beslutats av kommunfullmäktige. Intäktsbortfallen är stora på grund av 

inställda evenemang och antalet besök på bibliotek och museer och mötesplatser har minskat. 

Våra kommunala verksamheter har ställt om och digitala konstvisningar och digitala 

gruppverksamheter, live-streamade konserter och digital undervisning är några exempel på snabb 

utveckling som pandemin fört med sig. Lovaktiviteterna i samverkan med föreningslivet har 

skapat en meningsfull sommar med många deltagande barn och unga. Flera stora evenemang 

såsom Melodifestivalen och Folk och Kultur hann genomföras, med stor framgång. 

Processområdet hållbar samhällsbyggnad rapporterar att bostadsbyggandet har haft en stark 

utveckling både när det gäller påbörjade och avslutade byggnationer. Per sista augusti fanns 825 

startbesked för byggande av bostäder och 282 slutbesked för inflyttningsklara bostäder. 

Investeringstakten för ny- och tillbyggnation av kommunala verksamhetslokaler är hög och de 

projekt som startade under årets första kvartal är nu i full produktion. Kollektivtrafiken med buss 

inom Eskilstuna kommun är påverkad av pandemin. Med anledning av förändrade rutiner för 

påstigning har ett glapp uppstått mellan påstigande och intäkter. Den regionala tågtrafiken har 

haft lägre resande där antalet turer periodvis har halverats. Med stor sannolikhet har dock den 

manuella räkningen utförd av bussförarna medfört en underskattning av antalet resenärer. I 

augusti är trafiken återställd enligt tidtabell och resandet är också betydligt högre, vilket istället 

ger trängselproblematik med risk för smittspridning. Biltrafiken i Eskilstuna har förändrats under 

pandemin. Vid skolorna har trafiksituation varit mer ansträngd än före pandemin då barnen i 

högre utsträckning fått skjuts till skolan då bussåkning undvikits av smittoskäl. Trängsel ombord 

på bussarna har dock rapporterats då många skolelever återgått till att åka buss igen till och från 

skolan. 

Processområdet samhällsskydd och beredskap lyfter fram att Eskilstunas 

krisledningsorganisation har varit aktiverad för att hantera covid-19 pandemin. Koncernens 

verksamheter har bedrivits trots rådande läge. Verksamheterna har fokuserat på att minska 

smittspridning och säkra bemanning och skyddsmaterialförsörjning. Stödpaket har utarbetats i 

syfte att mildra pandemins ekonomiska effekter på företag och föreningar. Kommunfullmäktige 

antog ett nytt samverkansavtal med polisen i maj. Det brottsförebyggande arbetet har särskilt 

fokus på flickors och pojkars trygghet. Skolan, polisen, socialtjänsten och fritidsverksamheten 

arbetar bland annat för säkra skolmiljöer och gemensamma insatser i områden som upplevs som 

otrygga. 

Från processområdet näringsliv och arbete rapporteras att arbetslösheten har ökat till 15 procent 

vilket är en ökning med 2,4 procentenheter sedan augusti 2019. Den höga arbetslösheten innebär 

att fler hushåll är i behov av ekonomiskt bistånd under en längre för att klara sin försörjning. 

Prognosen för resten av året är en fortsatt negativ utveckling. Behovet av olika former av 

arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildningar för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är 

fortsatt stort. Åtgärder för att höja kompetensnivån hos försörjningsstödstagare och stimulera 

arbetsmarknaden pågår enligt plan. 
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Inom det inre perspektivet processkvalitet arbetas det vidare med projektet Effektivare 
administration som pågår som en del av flera delar i en genomlysning av kommunkoncernens 
stödprocesser. Arbetet har bedrivits inom tio deluppdrag och åtgärderna ska realisera en 
effekthemtagning om 50 miljoner. Syftet är att minska administration, öka brukartid samt 
tillvarata digitaliseringsfördelar. 
Som stöd och medel i effektiviseringsarbetet förslås kommunfullmäktige i oktober att ta ställning 

till ”Program för digital transformation”. Coronapandemin har flyttat fram kommunens förmåga 

att snabbt ställa om till digitala lösningar. Under våren har ett flertal utvecklingsinitiativ startat för 

att förbättra kommunens digitala tjänster gentemot invånare som på sikt förväntas bidra till ökad 

kvalitet och effektiviseringar. 

När det kommer till perspektivet medarbetare rapporteras att fokus under året har främst varit 

att möta och hantera pandemin covid-19 för att klara verksamheterna och upprätthålla ett 

hållbart arbetsliv. Uppföljning görs för att ta tillvara erfarenheter och lärande för eventuellt en 

andra våg samt andra typer av kriser. Införandet av den nya medarbetarutbildningen fortgår som 

del i att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Under delår 2 har nytt stödmaterial för 

medarbetarsamtal och nya mallar för medarbetar- och chefsöverenskommelse beslutats och 

införs. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgick till 8,9 procent för kommunen, vilket är 0,6 

procentenheter högre än föregående år. Arbete har påbörjats för det strategiska arbetet med 

målet att uppfylla ett hållbart arbetsliv. Bland annat har fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

utvecklats. En ny riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter antogs 17 juni 2020 av KF. En ny 

digital introduktionsutbildning i arbetsmiljö är lanserad. Ytterligare fokus är en Trygg arbetsmiljö, 

som ger bättre förutsättningar för ett arbetsliv med minskat hot och våld. 

Som del av den digitala transformationen och för ett hållbart arbetsliv pågår utveckling av digitala 

verktyg. Syftet att fortsätta skapa förutsättningar att främja lärande och kompetensutveckling på 

olika nivåer i organisationen med verktyg för medarbetare och chef. Målet är enklare 

administration för utbildningar mm samt möjligheten att bedriva e-lärande direkt i arbetet. I 

samverkan mellan förvaltningar och kommuncentralt görs analys av kompetensbehov och 

strategiskt angelägna åtgärder som behöver genomföras för att bidra till att säkra 

kompetensförsörjningen de närmaste åren. Uppföljning och utvärdering behöver ske löpande. 

När det kommer till perspektivet ekonomi konstateras att kommunens resultat för perioden 

uppgår till 465 miljoner kronor, i resultatet ingår reavinster på 13 miljoner kronor och 

jämförelsestörande poster på 170 miljoner kronor. Resultat exklusive reavinster och 

jämförelsestörande poster är 295 miljoner kronor för perioden. Det budgeterade resultatet för 

helåret är 169 miljoner och prognosen efter åtta månader pekar på ett överskott mot budget på 

64 miljoner kronor. Det innebär att det prognostiserade resultatet bedöms bli positivt med 233 

miljoner kronor för helåret. Minskade skatteintäkter påverkar prognosen negativt med 51 

miljoner kronor, men ökade generella statsbidrag påverkar prognos positivt med 200 miljoner, 

nettoeffekten blir positiv med 149 miljoner kronor. Nämnderna lämnar en negativ avvikelse på 43 

miljoner kronor vilket främst förklaras av underskott inom försörjningsstöd och vård av barn och 

unga. Årsprognosen pekar på att Eskilstuna kommun kommer uppfylla balanskravet för 2020. 
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Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 471 miljoner kronor. Bolagskoncerns resultat är 171 

miljoner kronor att jämföra med budgeten för de första åtta månaderna på 159 miljoner kronor. 

Bolagskoncernens budget för helår 2020 är 233 miljoner kronor och prognosen efter åtta 

månader pekar på ett årsresultat på 211 miljoner kronor exklusive reavinster. 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 456 miljoner kronor och prognosen för helåret är 

2 463 miljoner, en avvikelse mot budget med 493 miljoner. Både kommunen och de kommunala 

bolagen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket förklaras av att staden växer men till relativt 

stor del också av renovering/upprustning av befintligt bestånd. 

Mandatperiodprojekten där kommunfullmäktige beslutat att satsa på olika områden pågår. Det är 

inom arbetsmarknadssatsningar i form av jobbcentrum, trygghetsfrämjande och 

brottsförebyggande åtgärder, digitalisering för förbättrad service och tillgänglighet, 

anläggningslyft, här genomförs olika förbättringar på kommunens anläggningar och skolmiljöer 

där det satsas på trygga och trivsamma miljöer på våra skolor. 

Måluppfyllelse processområden 
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin som kom till Sverige under mars månad har fått stor påverkan på verksamheterna. Det 

har krävts snabba omställningar för att kunna fortsätta driva verksamheterna på ett säkert sätt, 

det har också medfört att aktiviteter har tvingats ställas in. Den förväntade negativa effekten på 

ekonomin har inte uppkommit i detta delår men för kommande år ser det tuffare ut. Att 

kommunens ekonomi inte har fått negativa konsekvenser beror på att staten tillskjutit 

generellastatsbidrag och kompenserat för merkostnader. 

Krisledningsorganisationen har varit aktiverad för att hantera covid-19 pandemin. Stödpaket har 

satts in för att mildra pandemins ekonomiska effekter på företag och föreningar. 

Eskilstuna kommun har en avtagande befolkningsutveckling under perioden. För januari - juli är 

den budgeterade befolkningsökningen 602 stycken men utfallet är bara 156 personer. 

Förklaringen är en kombination av lägre invandring och större utflyttning än inflyttning inom 

Sverige. 

Arbetslösheten har ökat till 15 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter sedan augusti 

2019. 

Kommunkoncernen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket förklaras av att staden växer men 

det är även till stor del upprustning av befintligt bestånd. 

Ett stort arbete pågår kring projektet effektivare administration vilket genomlyser 

kommunkoncernens stödprocesser. Åtgärderna som består i att minska administration, öka 

brukartid och tillvarata digitaliseringsfördelar ska realisera en effekthemtagning på 50 miljoner 

kronor 2021. 
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God ekonomisk hushållning 

Hållbar utveckling - måluppfyllelse processområden 

 

Värna demokrati 
 

Bedömning Trend 

  

 

Insyn och enhetlig ärende- och beslutsprocess 

Digitaliseringen ger nya möjligheter till ökad tillgänglighet och insyn i kommunen. Arbetet med en 

sammanhållen informationsförvaltning är under uppstart, men är försenat på grund av covid-19. 

Även arbetet med ett digitaliserat E-arkiv är under utveckling. 

Ärende- och beslutsprocessen fortsätter standardiseras för att bli mer enhetlig och för att 

beslutsunderlag ska vara rättssäkra, finansierade och tydliga. Arbete pågår 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. Covid-19 har även påverkat förtroendevaldas arbete. 

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 kommer att genomföras i 

Fröslunda med omnejd och pågår till och med juni 2021. Arbetet blir en viktig del i trygghets- och 

stadsdelsarbetet och kommer ligga till grund för framtida planering i prioriterade stadsdelar. 

Samtidigt pågår ett arbete för att öka kompetensen i organisationen när det gäller genomförande 

av medborgardialoger, dels genom deltagandet i pilotkommun, dels genom framtaget 

stödmaterial. Utöver det genomförs ett arbete för att göra medborgardialoger och andra 

påverkansvägar mer tillgängliga till 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. UNIK gör det 

möjligt för ungdomar mellan 12 och 20 år att göra sig hörda och påverka i olika frågor. 

FN:s konvention om barnets rättigheter blev lag den 1 januari 2020 i Sverige. Under året ska alla 

nämnder få information och/eller utbildning kring den nya lagen och vad det innebär för de 

kommunala verksamheterna. En verktygslåda finns publicerad på kommunens internportal som 

stöd till förvaltningarna. 
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Ett jämställt och tryggt Eskilstuna 

Arbetet med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete är ett långsiktigt och samordnat arbete som 

bygger på en framtagen metod som kallas "Orten bortom våldet". Arbetet syftar till 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 bibliotek samlokaliserats till en gemensam 

mötesplats. På samma sätt ska verksamheter samlokaliseras i Fröslunda, med inflyttning under 

2021. Verksamheternas öppettider har dock påverkats på grund av covid-19. 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. 

För att öka trygghet i skolan genomförs riktade insatser för att motverka negativa effekter av 

skolsegregation. Insatser inkluderar bland annat säkra skolmiljöer och en utbyggd elevhälsa med 

psykosocial kompetens. Grundskolor lokaliserade i de prioriterade stadsdelarna får riktad 

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

Jämställdhet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Flickor och kvinnor 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. 

Samhället har påverkats av covid-19 och det finns en risk att pandemin leder till en försämring av 

trygghetsläget. Bland annat utifrån lågkonjunktur, ökad psykisk ohälsa och att redan utsatta 

drabbats än hårdare under pandemin med minskad trygghet till följd. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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, jämlikt 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: 

Kommunkoncernens arbete med trygghet och strategiskt stadsdelsarbete pågår enligt plan med 
Mötesplats Fröslunda. I Årby skulle mötesplatsen invigas i april men verksamheten har fått ställa om på 
grund av covid 19. 

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) 

  

Kommentar: 

Kommunkoncernens mest prioriterade kommunikationsfrågor för 2020 är identifierade och framtagande 
av standardiserade arbetssätt och metoder för arbetet pågår. Arbete har bromsats in på grund av Covid-
19, har nu återupptagits. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Delaktighet och jämlikt inflytande   

Insyn   

Trygghet   

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

Bedömning Trend 

  

 

Förskolan 

Mot bakgrund av den nu rådande situationen i världen med stort fokus på Coronaviruset och dess 

konsekvenser, är det svårt att förutse hur förskolan på både kort och lång sikt kommer att 

påverkas. Det är en högre frånvaro av barn på de socioekonomiskt utsatta områdena och under 

hösten startar en arbetsgrupp vars syfte är att arbeta fram en handlingsplan för att öka närvaron 

på förskolorna. 

En kompetensförsörjningsplan är påbörjad som ska fungera som stöd i förskolans inriktningar och 

aktiviteter. Arbete pågår också för att på sikt minska medarbetarnas sjukfrånvaro. 

I de prioriterade stadsdelarna samverkar flera aktörer för att skapa förutsättningar för utveckling 

och lärande och i det arbetet är närvaron en viktig del. Utökning av den öppna 

förskoleverksamheten i främst Årby och Fröslunda är ett steg och arbetet kring att skapa 

mötesplatser i Årby och Fröslunda ett annat. 

Under våren har behov av stöd identifierats när det gäller utvecklingsarbetet inom digitalisering 

då förskolan har under flera år haft ett stödsystem som behöver utvecklas. En förstudie är startad 

för att kartlägga behovet. 

Arbete med att systematiskt följa upp och utveckla kvaliteten i jämställdhetsarbetet pågår. 

Modellförskolorna har i arbetet kring jämställdhet provat metoder och arbetssätt som kommer 

att spridas och förankras. Förbättringsarbetet kring att säkerställa att alla barn ska bli bemötta 

med respekt är påbörjat. 

Grundskolan 

Vårens pandemi har gjort att många av de stora utvecklingsinsatserna som skulle ha genomförts 

har ställts in eller flyttats. Skolornas fokus blev plötsligt att klara den dagliga verksamheten och 

bibehålla undervisningskvalitet trots det ansträngda läget. På ett snabbt sätt togs planer fram och 

genom gott samarbete mellan personalen löstes de utmaningar som distansundervisningen 

medförde. 

Gymnasiebehörigheten för åk 9 sjönk inte men den förväntade ökningen uteblev. 

Gymnasiebehörigheten ligger på 78,3 procent. Flickornas behörighet går upp med cirka 4 

procent medan pojkarnas går ned 3,3 procent. Sommarskolan innebar att ytterligare 43 elever 

blev behöriga till gymnasiet. 
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Det gemensamma arbetet i prioriterade stadsdelar är viktigt och god samverkan med andra 

kommunala aktörer är en förutsättning för att komma tillrätta med den upplevda otryggheten. 

Inom ramen för arbetet med SSPF – Eskilstunamodellen sker en rad olika insatser där grundskolan 

är det forum som samordnar insatserna. 

Avsaknad av tillräckliga skollokaler påverkar resultaten och påverkar möjligheterna att motverka 

effekterna av segregationen. Flera skolor har temporära lokaler och tillsammans med ett ökat 

elevantal påverkas möjligheten till att bedriva kvalitativ undervisning och det har en stor inverkan 

på trygghet och studiero. 

En annan faktor med stark påverkan på måluppfyllnaden är den allt högre andelen elever med 

oroande frånvaro. Den totala frånvaron bedöms vara alltför hög och på vissa enheter bedöms den 

så kallade ogiltiga frånvaron ha en mycket negativ effekt på elevernas kunskapsutveckling. Det har 

under året arbetats fram ett nytt metodstöd, den så kallade närvarotrappan som anger roller och 

ansvar samt vilka insatser som skall sättas in samband med att oroande frånvaro 

uppmärksammas. 

Gymnasiet 

Gymnasieskolan har haft och har stora utmaningar sedan Corona kom. Det har medfört förändrat 

arbetssätt med distansundervisning och att säkerställa att de elever som behöver hjälp och stöd 

får det i tillräcklig grad. Elevhälsan har arbetat för att stötta elever som haft svårt att klara arbetet 

på distans. Många positiva erfarenheter har kommit fram som kommer bidra till utvecklingen 

framöver. Planeringen för en fjärde gymnasieskola pågår. 

Närvaron bland eleverna ökade generellt, bland annat för elever som inte varit i skolan på länge 

och elever som har svårighet att vistas i den ordinarie skolmiljön. En analys som visar hur 

distansundervisningen har påverkat kunskapsresultaten är beställd och presenteras senare under 

läsåret. 

Gymnasieskolan arbetar för att alla elever ska nå sina mål oavsett socioekonomiska förhållanden 

och även jämställdhetsarbetet har ett stort fokus. Andelen elever med gymnasieexamen sjunker 

något till 87,9 procent. Rikets snitt var förra året 91 procent och årets snitt presenteras först i 

december, men brukar inte förändras nämnvärt över åren. 

Skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat är fortfarande stora och har ökat sedan förra året. 

Pojkarnas resultat har minskat med 0,3 och flickornas med 0,1. Antalet elever på 

Språkintroduktionen (IMS) minskar i rask takt vilket bidrar stort till den totala minskningen på 90 

elever inom introduktionsprogrammen. 

Det är få elever på gymnasiesärskolan så det är svårt att dra några slutsatser om resultatet. Det 

finns inte heller någon nationell statistik som vi kan jämföra oss med. Det är fjärde året som 

eleverna får betyg efter reformeringen av gymnasiesärskolan. 
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Vuxenutbildningen 

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket stort. I pandemins tecken ser vi en ökad 

efterfrågan på studieplatser för att komplettera gymnasiebetyg alternativt läsa en 

yrkesutbildning. Detta gäller för utbildning inom SFI och grundläggande kurser i svenska som 

andra språk, men även för övriga grundläggande kurser och de gymnasiala kurserna då allt fler 

fortsätter att studera efter avslutad SFI. Behovet av stödinsatser är mycket påtagligt på alla nivåer 

och köerna är långa, och för många av eleverna är tillgången till relevant stöd i olika former 

avgörande för om de ska klara sina studier eller inte. 

Betygen för de kurser som avslutades i jan-juni uppvisar ett sämre resultat än tidigare överlag och 

speciellt för de externt anordnade gymnasiekurserna har resultatet sänkts påtagligt. 

Resultatbilden är dock komplex med stora skillnader mellan olika ämnen och stora skillnader 

mellan män och kvinnor, inte minst på just distansutbildningarna. En påtaglig majoritet av de 

avbrott som skett under perioden är också från gymnasiala distansutbildningar i extern regi. Här 

genomförs nu en stor analys för att kunna vända trenden inför 2021. 

98 procent av de elever som påbörjar en yrkesutbildning slutför densamma. Av de som avslutade 

en yrkesutbildning under perioden juli – september 2019 är vid uppföljningen efter 6 månader 

75,6 procent i arbete eller vidare i högre studier. 

Omställningsarbetet inom vuxenutbildningen som ska ge eleven fler möjligheter, leda till bättre 

måluppfyllelse och maximera genomströmningshastigheten i utbildningarna fick en rejäl 

hastighetsökning av de beslutade pandemiåtgärderna inom utbildningsväsendet. Många av 

åtgärderna, som är kritiska att få till för omställningsarbetet, blev nödvändiga utifrån att hela 

vuxenutbildningen över en dag blev distansförlagd. Mycket av omställningsarbetet är klart, och 

under augusti månad flyttade vuxenutbildningen in i nya lokaler så att samtliga delar av 

verksamheten är lokaliserade under ett tak. Att omställningen i mångt och mycket är genomförd 

innebär egentligen bara att plattformen är lagd för att fortsätta utveckla undervisningen, hitta 

anpassade flexibla lösningar och ha ett så bra stöd till eleverna, så att de i möjligaste mån kan 

lyckas med sina studier. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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

  

Kommentar: 

Till följd av Covid-19 ökade frånvaron betydligt. Arbete med modell för att fånga upp elever med hög 
frånvaro pågår. Modellen kallas för Frånvarotrappan och är planerad att lanseras till alla skolor senast 
januari 2021. I gymnasieskolan har arbetet med ökad närvaro inte varit aktivt eftersom att beslut togs 
om att gå över till fjärr- och distansundervisning för att minska smittspridningen. 

Förstärka arbetsformer för att skapa en gemensam ingång i 
kommunen för barn och elever med behov av komplexa 
insatser. (SN, FSN, GSN, GN, AVN) 

  

Kommentar: 

Aktiviteten är påbörjad, men det finns svårigheter i att hitta fungerande flöden och former. I flera 
enskilda ärenden har åtagandet ändå lett till ett mer konstruktivt samarbete kring bedömningen av rätt 
till insats utifrån respektive regelverk och ansvar. På chefsnivå har extraordinära lösningar tillskapats 
kring ett barn under denna period. Konsultationsteamet är fungerande och erbjuder möjlighet till 
samarbete mellan VOF, BOU och SF. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Förskola   

Grundskola   

Gymnasieskola   

Vuxenutbildning   
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Vård och sociala tjänster 
 

Bedömning Trend 

  

 

Pandemin Covid-19 har haft en stor påverkan på vård och sociala tjänster. I början av utbrottet 

var det primära att få kontroll över smittspridningen. Mötesplatser för seniorer stängdes, 

gruppverksamheter ställdes in och det infördes besöksförbud för anhöriga på samtliga vård- och 

omsorgsboenden. Ett intensivt arbete med att minimerar riskerna för smittspridning pågick 

under hela våren samtidigt som nödvändiga insatser fortsatte att utföras. Verksamheterna har 

visat på en stor förmåga att snabbt ställa om utifrån nya förutsättningar. Digitala lösningar har 

utvecklats som kommer att leva kvar efter avslutad pandemi. 

Insatser för barn, unga och vuxna 

För att nå hållbara långsiktiga lösningar för utsatta barn och unga pågår arbetet med att stärka 

möjligheter till vård på hemmaplan. Vård i anslutning till hemmet och tillsammans med barnet 

och den unges nätverk är i de flesta fall en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat. 

Det vardagsnära teamet som startade under våren 2020 och som stöttar föräldrar och barn med 

komplexa behov av insatser har vuxit och är en efterfrågad insats som möjliggör vardagsnära stöd 

utifrån individ och familjens behov. Genom ett nybildat myndighetsteam tas samtliga barn och 

vuxna som utsatts för våld i nära relation omhand. Det kommer att ingå som en del i det 

nystartade StoppCentret som även kommer att samordna insatserna mot hedersrelaterat våld 

och förtryck. Där även polis, åklagare, Frivården och Region Sörmland är delaktiga med sin 

profession. 

Nya former av boendestöd prövas. Intensiva och rehabiliterande insatser inom socialpsykiatrin 

utvecklas tillsammans med teamsamverkan vid utredning av förmågor och behov. En 

samutredning eftersträvas gällande barn och vuxna med behov av komplexa och samordnade 

insatser. Behov har uppmärksammats för personer som är strax över 18 (unga vuxna) med behov 

av komplexa insatser som får beslut om särskilt boende. Förslag på modell för interprofessionell 

teamsamverkan utarbetas. Arbetssätt utvecklas för att säkerställa att den enskilde får rätt vård 

och stöd. Uppsökande verksamhet blev pausad under våren på grund av pandemin och arbete 

pågår nu för att hitta anpassad form under hösten. Samverkan dagverksamhet och växelvård 

pausades under också under våren och behöver återupptas och följas upp. 

Översyn av insatserna boendestöd och hemtjänst inom socialpsykiatrin är genomförd och ett 

förändringsarbete har inletts i syfte att säkerställa att rätt målgrupp beviljas rätt insats utifrån 

framtagna kriterier. Teambaserat arbetssätt utvecklas inom ramen för intensiv hemrehabilitering, 

Nära vård och teamsamverkan. En modell för ökad intern samverkan vid utredning av förmågor 

och behov av stöd till personer med funktionsnedsättning pågår. Likaså utarbetas en arbetsmodell 

för intensivt, hälsofrämjande rehabiliterande och habiliterande insatser. 
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Tillsammans med Eskilstuna stadsmission genomförs ”Bo i Eskilstuna” som är ett projekt som 

kommer att bidra till en ny bostadsförsörjningsplan för Eskilstuna. Bostadsförsörjningsplanen 

förväntas bli klar år 2021. 

Insatser för äldre 

I februari öppnade ett nytt vård- och omsorgsboende, Bolindergården med 60 platser. Det nya 

boendet har ersatt tidigare permanenta platser inom Trumslagargården. Ett avtal om nytt vård- 

och omsorgsboende i Eskilstuna med 60 platser från och med april år 2021 har slutits med privat 

utförare. I juni beslutades om intagningsstopp på Djurgårdens vård- och omsorgsboende med 

plan för en successiv avveckling. För närvarande nyttjas 29 av 65 platser vilket har påverkat kön till 

vård- och omsorgsboende negativt. För att tillgodose äldres behov av demensboende pågår en 

omstrukturering av platser från äldreboende till demensboende. 

Ett Nära vårdteam bedrivs i samverkan med region Sörmland. Inom ramen för Nära vård har ett 

utvecklingsarbete inletts i syfte att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser till 

seniorer. Utvecklingsarbetet omfattar både allmän prevention och indikerad prevention för 

seniorer i Eskilstuna kommun. Förebyggande och tidiga insatser utvecklas, bland annat genom 

uppsökande verksamhet för personer som får trygghetslarm för första gången. Digitala 

mötesplatser vidareutvecklas och erbjuds seniorer i Eskilstuna kommun. Satsningen på intensiv 

hemrehabilitering fortsätter och teamsamverkan är startad inom ordinärt boende. Ett 

Specialistteam demens har startat och stödjer verksamheten att ge en god vård och omsorg till 

äldre med demenssjukdom. Förenklat beslutsfattande av vissa serviceinsatser är verkställt. Det 

förenklade beslutsfattandet via e-tjänst skulle startat i mars men stoppades på grund av 

pandemin. E-tjänsten är färdigutvecklad och planeras starta under hösten 2020. Ett 

utvecklingsarbete är inlett för att motverka ensamhet hos äldre och för att öka kvaliteten i vården 

och omsorgen om personer med demenssjukdom. Utvecklingsarbetet finansieras via statsbidrag. 

Det är fortsatt mycket låga siffror vad gäller utskrivningsdagar från sjukhusvården. 

Utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen pågår enligt strategisk utvecklingsplan men med vissa 

förseningar på grund av pandemin. Förändringsarbetet med att nå en hög nivå av digital mognad i 

verksamheterna har däremot påskyndats med anledning av pandemin och förändrat kulturen 

kring exempelvis digitala möten. 

Kompetensförsörjning 

Vård- och omsorgsverksamheterna har stora utmaningar utifrån den demografiska utvecklingen. 

Personalbrist och stort rekryteringsbehov bland flertalet yrkeskategorier är ett faktum såväl som 

krav på god kvalitet, effektiviseringar, minska sjukfrånvaron, digitalisering samt öka mångfalden. 

Arbetet fortsätter utifrån kompetensförsörjningsplaner där det sker satsningar på utbildningar, 

språkutveckling för utrikesfödda medarbetare, kompetenshöjande insatser för att klara 

kompetensbehov och möjliggöra olika karriärvägar. 
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Under året har 23 personer som stått utanför arbetsmarknaden fått anställning som 

servicebiträde inom äldreomsorgen. Inom ramen för Äldreomsorgslyftet utbildas 80 personer och 

den satsningen har också medfört 40 nya tjänster i verksamheten. 

 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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

  

Kommentar: 

Samverkansrutin har skapats mellan socialnämnden och kultur-och fritidsnämnden. Den syftar till att 
komplettera medarbetare kompetenser genom att visa på i vilka situationer samverkan ska ske och hur 
kontakt tas. Barn- och utbildning, kultur och fritid samt socialförvaltningen har samarbetat praktiskt 
omkring bland annat sommartorgen och i Mötesplatserna. Föräldrautbildningar och ledarskapsträning är 
delvis genomförda, men kunde inte slutföras på grund av pandemin. 

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

  

Kommentar: 

Socialförvaltningen tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen beslutat om att göra ett omtag för 
gemensammottagning utifrån resurser, effektivisering och behov som framkommit sedan verksamheten 
startade upp i okt 2019. Ett gemensamt boendestöd är igång. En förstudie har startat upp gällande 
samsjuklighetsmålgruppen och vilka insatser vi behöver i Eskilstuna för att klara stödbehoven framåt. 
Projekt bostadsanskaffning har startat upp med två uppdrag; rätten till bistånd och förebyggande arbete 
framförallt vräkningsförebyggande gentemot barnfamiljer. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Barn och unga   

Vuxna   

Äldre   
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Berikande kultur och fritid 
 

Bedömning Trend 

  

 

Coronapandemin har haft stor påverkan på förenings- och kulturlivet i kommunen. 

Intäktsbortfallen är stora på grund av inställda evenemang och antalet besök på bibliotek och 

museer och mötesplatser har minskat. Flera stora evenemang såsom Melodifestivalen och Folk 

och Kultur hann genomföras, med stor framgång. Förfrågningar om att anordna evenemang 

fortsätter att komma in trots nuvarande begränsningar utifrån rådande pandemitillstånd. 

Många föreningar lider svårt ekonomiskt och kommer förmodligen att göra under en lång tid 

framöver. Krispaketen från kommunen har underlättat för föreningarna. Här kan nämnas 0-taxa 

på timhyra i kommunens anläggningar och ytterligare ett stöd på en miljon kronor som betalas ut 

under hösten. Översynen av föreningsstödet är klar och under resterande delar av 2020 kommer 

arbetet med att utveckla föreningsstödet med målet att bli jämlikt och jämställt att vara 

prioriterat. 

Attraktiva stadsdelar 

Lovaktiviteterna i samverkan med föreningslivet har skapat en meningsfull sommar med många 

deltagande barn och unga. Aktiviteterna har haft en stor bredd utifrån kultur, rörelse med mera. 

Det har varit en lugn sommar och polisen har återkopplat att lovverksamheten gör skillnad i det 

sociala klimatet. 

Öppen verksamhet har fortsatt bedrivas i de prioriterade områdena och öppna fritidsgårdar har 

arbetat med utomhusanpassad uppsökande verksamhet. Årby mötesplats har inte kunnat öppna 

som planerat på grund av pandemin. Sommartorg i de prioriterade områdena genomfördes men 

Fristadstorgets sommartorg ställdes in. 

Stort fokus ligger på arbete med dialog och delaktighet för att låta barn och unga komma till tals 

och få uttrycka sina åsikter kring frågor som rör dem. Arbetet med ungdomsdelaktighet ger effekt 

genom ökat positivt ledarskap och en positiv social stämning i prioriterade stadsdelar. UNIK (ungt 

nutida inflytande i kommunen) har startat och under sommaren har 500 ungdomar anmält 

intresse för att delta i en sms-panel. Aktuella ämnen som ungdomarna önskar belysa är 

skolgårdar, skolmat, busskort och sanitetsprodukter för kvinnor. 

Kulturkliv på riktigt 

Coronapandemin har drabbat biblioteks- och museiverksamheten hårt. Alla program under våren 

ställdes in och sommarens uppsökande verksamhet för barn och unga fick planeras om och 

minskas. Verksamheterna ställde om, förseningsavgifter på boklån togs bort, e-medier har 

marknadsförts i större utsträckning och e-medielånen har ökat med 70%. Samtidigt har steg tagits 

i den digitala utvecklingen. Digitala möten, digitala konstvisningar och digitala 
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gruppverksamheter, live-streamade konserter och digital undervisning är några exempel på snabb 

utveckling som pandemin fört med sig. Rademachersmedjorna och Stadsmuseet genomförde 

virtuella visningar med hjälp av VR-glasögon på Sommartorgen. Föreläsningar, visningar och 

program gjordes digitala och undervisning i Musikskolan skedde på distans. 

En målbild för kulturklivet håller på att tas fram. En kommunikationsplattform för kulturklivet ska 

färdigställas under hösten. Musikskolan har under våren 2020 påbörjat ombildandet till 

kulturskola. Detta innebär att kulturskolan från och med hösten 2020, utöver den redan befintliga 

verksamheten inom musik, kommer att erbjuda verksamhet inom bild och form, dans, teater samt 

järnsmide. Intresset för de nya ämnena dans, konst, teater och smide är mycket stort. I stort sett 

alla platserna på dessa ämnen är redan uppbokade. 

Idrott för både bredd och elit 

Under 2020 har anläggningslyftet påbörjats och under våren och sommaren har arbeten med 

akuta åtgärder utförts och en del övriga arbeten på de av prioriterade anläggningarna har också 

startat och skett parallellt med de akuta åtgärderna. 

Förarbete inför anläggande av skatepark är försenat men fortsätter under hösten. Vilsta 

skidstadion har blivit klar under våren med ny lift och liftstuga där även åtgärder på infrastruktur 

skett med ny belysning. Gymnastikens utveckling i Skjulsta och Vilsta är i princip klar och nu finns 

två separata anläggningar för de olika verksamheterna. En ny hall för truppgymnastik i Skjulsta 

och en upprustad hall för artistisk gymnastik i Vilsta. 

Utvecklingsplan för Ekängen och Tunavallen är försenade medan utvecklingsplan Vilsta går in i 

gestaltning under hösten. 

Evenemang - för att uppleva, inspireras och lära 

För tredje året i rad genomfördes konventet Folk och Kultur. 5–8 februari 2020 kunde cirka 150 

programpunkter besökas under tre dagar och dessutom en avslutning på lördagen med fri entré i 

Stiga Sports Arena. Stora publikdragare var kulturminister Amanda Lindh och Kronprinsessan 

Victoria som invigningstalade i Stiga Sports Arena. Antalet besök har ökat varje år och 

uppskattades totalt till runt 10 000 i år. 

Under vecka 8 gästades Eskilstuna av Melodifestivalens Andra chansen. Under veckan 

arrangerades tre i princip utsålda föreställningar i Stiga Sports Arena (2 800 

besökare/föreställning) som sågs av drygt 2,5 miljoner TV-tittare. Välkomstfesten för barnfamiljer 

på Fristadstorget lockade cirka 10 000 besökare. En rad andra arrangemang runt evenemanget 

genomfördes under veckan. 

Den senaste tiden har stort fokus legat på hur Corona-pandemin påverkar evenemang och 

arrangörer i Eskilstuna. Alla stora evenemang är inställda eller flyttade till 2021. Nu planeras för 

att allt ska kunna komma igång och det gäller att skapa förutsättningar så att vi kommer igång 

snabbt när restriktioner och förordningar ändras. Värvning och planering fortlöper enligt plan. En 

komplett lista över inställda/ombokade evenemang finns på: eskilstuna.se/installdaevenemang. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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: 

Arbete för att tydliggöra pågående och kommande insatser under 2020-2022 för Eskilstunas kulturkliv 
pågår. En kommunikationsplattform för kulturklivet ska färdigställas under hösten. 

 

Måluppfyllelse huvudprocess 

Titel Bedömning Trend 

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation    

Fritidsverksamhet   

Föreningsbidrag   

Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material   

Tillgodose behovet av kulturverksamhet   
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Hållbar samhällsbyggnad 
 

Bedömning Trend 

  

Bostadsbyggandet har haft en stark utveckling i Eskilstuna för såväl påbörjade som avslutade 

byggnationer. Per sista augusti fanns 825 startbesked för byggande av bostäder och 282 

slutbesked för inflyttningsklara bostäder. Investeringstakten för ny- och tillbyggnation av 

kommunala verksamhetslokaler är hög och de projekt som startade under årets första kvartal är 

nu i full produktion, däribland 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. 

Utveckling av samarbetet inom kommunen för drift av gator och park pågår och kommer att 

fortsätta. Arbete fortgår med att systematisera drifts- och underhållsarbeten inom gata och park, 

till exempel arbete med underhållsplaner, synpunktshantering, uppföljning och statistik. Under 

året läggs fokus på omprioriteringar och effektiviseringar. Arbete pågår också med att i 

planeringsskedet hitta goda lösningar för ett effektivt drift- och underhåll utan negativ påverkan 

av upplevelsen av en attraktiv stad, bland annat genom att ta fram standarder och typsektioner 

för allmän plats för att underlätta både planeringsskedet och skapa goda förutsättningar för drift- 

och underhåll. 

Den dagliga driften och skötseln av gatu- och parkmiljöer bidrar här och nu till ökad upplevd 

attraktivitet och trygghet. Driftverksamheterna deltar i trygghetsvandringar och arbetar aktivt för 

att åtgärda de brister som framkommer i vandringarna eller inkommande synpunkter. Arbeten 

med exempelvis klottersanering och fordonsflytt bidrar till upplevelsen av en tryggare offentlig 

miljö. I driftverksamheten för gata respektive park läggs särskilt fokus på de prioriterade 

stadsdelarna som behöver vara prioriterade även i driftverksamheten. 

Under året har stort fokus legat på förberedelser inför start av olika typer av projekt för att 

förebygga och minska avfall. Arbetet med avfallsplanen fortlöper. Nya föreskrifter om 

förpackningar och digital inrapportering av farligt avfall har börjat gälla efter sommaren. 

Förberedelser för att medverka i Håll Sverige Rent projektet "Vår Gård" pågår. Projektet ska, om 

finansiering fås från Allmänna Arvsfonden, arbeta för att motverka nedskräpning i prioriterade 

stadsdelar där ungdomar och unga vuxna är tänkta att anställas som avfallsinformatörer under en 

period hos K-fastigheter. Pilotprojektet pedagogiskt återbruk i förskolan fortlöper och förlängs 

fram till årsskiftet. Piloten har sitt säte på ReTuna där två utvecklingspedagoger använder 

återbruk för att inspirera förskolepedagoger till skapande i enlighet med läroplan. Antalet 

medverkande förskolor har utökats från fem till elva stycken. 
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Pandemins effekter är ringa kopplat till avfallshantering, men det finns en känsla av att antalet 

anmälningar om nedskräpning har ökat till följd av att fler människor rör sig i kommunens parker. 

Analys av sommarens skräpmätningar pågår som bäst och kommer ge svar på om så är fallet. 

Energiförsörjningen, främst fjärrvärme- och elproduktion samt distribution av dessa, har fungerat 

bra och med färre störningar än vanligtvis under sommaren. Kundleveranser har därför legat på 

en stabil nivå över målet. Andel vattenprov med anmärkningar ligger i linje med förväntade 

resultat och över de av branschen rekommenderade resultat. Resultat varierar med årstiden. En 

jämnare kvalitet förutsätter en omfattande utbyggnad av processen. Arbetet inför uppstart av 

första steget pågår för tillfället. Förnyelsetakt av ledningsnäten ligger något under målen. 

Arbetet med fria vandringsvägar för fiskar i Eskilstunaån pågår. Modellberäkning för fiskväg vid 

Hyndevad och Skjulsta blir färdig under 2020. Förslaget till grönplan och förnyat 

grundvattenskydd för Hyndevad dricksvattentäkt planeras att fattas beslut om under hösten 

2020. Under sommaren pågick arbetet med sjögullsbekämpning i Mälaren. Trots förstärkning, 

med tillfälliga statliga ekonomiska resurser, överskrider behovet vida de tillgängliga resurserna. 

Fortsatt sökande av resurser för bekämpning är därför prioriterat. Ökat besökstryck i 

naturreservat har inneburit större behov av skötsel av friluftsanläggningar i reservaten. 

Arbete för effektivare stadsbyggnadsprocess pågår. En arbetsgrupp arbetar med stöd av 

genomförd processkartläggning med att beskriva ett nytt önskat läge i form av en ny 

stadsbyggnadsprocess samt att identifiera åtgärder för att uppnå en effektivare process. 

Som en del i arbetet med en effektivare stadsbyggnadsprocess har stadsbyggnadsnämnden 

tidigare under året tagit beslut om att effektivisera ärendehanteringsprocessen för detaljplaner. 

Detta genom att minska antalet beslut i nämnden och istället låta förvaltningen hantera 

planuppdrag och granskning som verkställighet. 

Genom föreslagna ställningstaganden i den pågående revideringen av översiktsplanen visas på 

viktiga aspekter för hur staden kan bli en mer levande plats som gör att människor upplever ökad 

trygghet. Utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda planeras färdigställas under 

året. Kvicksunds utvecklingsplan, som är ett gemensamt arbete med Västerås beslutades om i 

kommunstyrelsen innan sommaren. 

Arbete med ett 40-tal detaljplaner pågår och flera beräknas antas under året. Flera detaljplaner 

som möjliggör bostadsbebyggelse av ca 990 bostäder har antagits under året, vilket överstiger 

målet om planläggning för minst 600 bostäder under året. 

Kollektivtrafiken med buss inom Eskilstuna kommun är påverkad av pandemin. Med anledning av 

förändrade rutiner för påstigning, där påstigande hänvisas till bakdörr, har ett glapp uppstått 

mellan påstigande och intäkter. Vad gäller resenärer är det framförallt sällanresenärerna som inte 

åker, vilka procentuellt sett ger den största intäkten.  
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Kollektivtrafikens kontrollanter har de senaste månaderna delat ut ca fyra gånger så mycket 

kontrollavgifter som normalt. Antalet påstigande räknas manuellt av förarna och har varit 30-50% 

lägre under mars-maj jämfört med samma månader 2019, men denna metod har visat sig 

underskatta antalet resenärer kraftigt där jämförelser kunnat göras med automatisk 

resenärsräkning. 

Den regionala tågtrafiken har haft avsevärt lägre resande, som lägst enbart 10% av det normala i 

april. Antal turer halverades periodvis. Nu i augusti är trafiken återställd enligt tidtabell och 

resandet är också betydligt högre, vilket istället ger trängselproblematik med risk för 

smittspridning. Åtgärder med fler fordon på sträckan Eskilstuna-Västerås planeras från 

regionernas sida för att minska trängseln ombord. Arbete med Getingmidjan i Stockholm har 

avslutats och trafiken till Stockholm löper normalt igen. 

Biltrafiken i Eskilstuna har ändrats under pandemin. Längs Västeråsvägen mäts trafikflödet av 

motorfordon dygnsvis sedan 2017. Mätningarna visar att under mars-maj var antal fordon 10-18 

procent lägre än medelvärdet för 2018-19, men för juni-augusti är flödena på samma nivå som de 

två föregående åren. Biltrafiken med målpunkt i centrum har minskat baserat på att kommunens 

parkeringsplatser i innerstaden ännu har lägre beläggning än tidigare år. Vid skolorna är dock 

trafiksituation mer ansträngd än före pandemin då föräldrarna nu skjutsar sina barn med bil i 

högre utsträckning då bussåkning undviks av smittskäl. Trängsel ombord på bussarna rapporteras 

i september då många skolelever åker buss igen till och från skolan. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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

  

Kommentar: 

Stadsbyggnadsnämndens verksamheter driver eller deltar aktivt i arbetet med en effektivare stadsbyggnads- och 
lokalförsörjningsprocess. Som en del i arbetet med en effektivare stadsbyggnadsprocess har nämnden tidigare 
under året tagit beslut om att effektivisera ärendehanteringsprocessen för detaljplaner. Genom föreslagna 
ställningstaganden i den pågående revideringen av översiktsplanen visas på viktiga aspekter för hur staden kan 
bli en mer levande plats som gör att människor upplever ökad trygghet. Arbete pågår även med att ta fram 
standarder och typsektioner för allmän plats för att underlätta både planeringsskedet och skapa goda 
förutsättningar för drift- och underhåll. 

Genomföra åtgärder som tagits fram för att effektivisera transporter, öka 
andelen digitala möten och öka det hållbara resandet (KS, SBN, VON, FSN, 
GSN, GN, KFN, KFAST, EEM) 

  

Kommentar: 

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta enligt metodiken RESkilstuna för att identifiera åtgärder för att 
effektivisera transporter, öka andelen digitala möten och öka det hållbara resandet. I planeringsarbetet, från 
översiktsplan till detaljplaner och andra styrdokument finns ett fokus på att möjliggöra det hållbara resandet i 
kommunen. GIS-verksamheten kan stötta andra avdelningar och förvaltningar genom ruttoptimeringsanalyser 
och informerar löpande om denna möjlighet i lämpliga forum. 

En effekt av covid-19 är att antalet digitala möten har ökat kraftigt. Det innebär att kompetensen kring att ordna 
samt delta i digitala möten har ökat på kort tid och transporter mellan möten har minskats. 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur   

Materialkretslopp   

Drift och underhåll av bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur    

Energiförsörjning, dricksvattenproduktion och avloppsrening   

Natur- och vattenvård   

Planerad markanvändning   

Transporter   
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Samhällsskydd och beredskap 
 

Bedömning Trend 

  

 

Krisberedskap 

Eskilstunas krisledningsorganisation har varit aktiverad under våren för att hantera COVID-19 

pandemin. Målet har varit att minska smittspridning samt säkra bemanning och 

skyddsmaterialförsörjning. De insatser som gjorts inom kriskommunikation har syftat till att skapa 

lugn och uthållighet i samhället samt förmedla hur koncernens verksamheter fortsatt har bedrivits 

trots rådande läge. Ett stödpaket har också utarbetats för företag och föreningar i syfte att mildra 

pandemins ekonomiska effekter. 

De erfarenheter som gjorts under pågående krisarbete kommer att utvärderas och tas med i det 

fortsatta planeringsarbetet kring krisberedskap och kriskommunikation. Utifrån risk- och 

sårbarhetsanalysen som gjordes 2019 och erfarenheter från pandemin COVID-19 är bedömningen 

att det finns behov av att säkerställa försörjningsaspekter inom exempelvis bemanning, el, 

nödvatten, livsmedel och drivmedel. 

I januari beslutade kommunfullmäktige om en utbildnings- och övningsplan som stöd i 

krisberedskapsarbetet. I övrigt är en säkerhetsskyddsanalys över Eskilstuna flygplats klar och en 

hotbildsanalys för Eskilstuna kommun framtagen. 

Skydd mot olyckor 

I början av året beslutade kommunfullmäktige om ett handlingsprogram för skydd mot olyckor 

2020-2023. Med anledning av pandemin har det förebyggande arbetet stannat av. Exempelvis har 

inte den samverkansgrupp som ska förebygga och agera i händelse av skogsbrand startats upp, 

övningar med samverkansparters har ställts in liksom hembesök för att förbättra brandskydd i 

hemmet. Efter sommaren har brandskyddsutbildningar, övningar och tillsyner startat upp igen i 

anpassad tappning. Räddningstjänsten har inte kunnat genomföra tillsyn på grund av att 

lagstiftningen krävt besök, vilket nu går att genomföra på distans. 

Utryckningsverksamheten präglas av något 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. Det kan möjligtvis härledas till det förebyggande arbetet. 

Tillsyn och kontroll 

Även tillsynsarbetet har påverkats av pandemin Covid-19. Företagens och verksamheternas 

utsatta situation och önskemål har påverkat möjligheten att genomföra tillsyn. Projekt inom 

miljöskydd har flyttats fram till hösten och utbildningen Ansvarsfull alkoholservering har ställts in. 

Antalet avloppsansökningar är betydligt fler vilket betyder längre handläggningstider men också 
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fler godkända avlopp än tidigare. Ett antal stora ärenden har tagit mycket tid, bland annat 

hanteringen av farligt batteriavfall. 

Tillsynsverksamheten har etablerat nya arbetssätt till exempel genom att genomföra en större del 

av tillsynen digitalt. 

Kommunen övertog ansvaret att genomföra trängselkontroller från smittskyddsläkaren. 265 

trängselkontroller har haft effekt och i nuläget är det få eller inga avvikelser. Det nya uppdraget 

har medfört omprioriteringar i verksamheten. 

Nöjd-kund-index för 2019 visar på ett mycket bra resultat. Några områden går att förbättra, under 

året har verksamheten arbetat med ett enklare språk. 

Brottsförebyggande arbete 

Det brottsförebyggande arbetet utvecklas och utformas i två inriktningar, social brottsprevention 

och situationell brottsprevention. 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 lägg 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 personalförstärkningar med uppdrag att förebygga otrygghet i skolan. 

Insatser inkluderar även en väl utbyggd elevhälsa. 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och verka för att 
brottsligheten minskar och att tryggheten ökar. Nämnder och 
bolag ska bidra till samordning och utveckling av det 
kommungemensamma arbetet med brottsförebyggande 
insatser. Arbetet stärks och förtydligas genom koppling till 
lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). (KS, AVN, FSN, GSN, 
GN, KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES) 

  

Kommentar: 

Kommungemensamma arbetet med stöd av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) och gemensamt 
arbetssätt för minskad brottslighet och ökad trygghet pågår. Särskilt fokus på flickor och pojkars trygghet. 
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Titel Status Färdiggrad 

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 
färdigställas under 2019. (KS, alla nämnder, alla bolag) 

  

Kommentar: 

Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet beslutades av kommunfullmäktige i början av året. 
Det är delvis otydligt vilka förvaltningar som arbetar med att implementera de åtgärder som framgår av 
programmet. Detta på grund av att det inte finns utsett kontaktpersoner som är sammanhållande 
avseende olyckstyperna drunkning och suicid. Avseende trafiksäkerhet har stadsbyggnadsförvaltningen 
tagit på sig ett samordningsansvar. Avseende fallolyckor pågår samordningsarbete av Vård- och 
omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten när det gäller förebyggande brandskydd är det. 

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: 

Kontinuitetsplanering för all samhällsviktig verksamhet gentemot scenariot smitta/pandemi genomfördes 
under våren av alla verksamheter. Kontinuitetsplanering för allvarlig personalfrånvaro generellt vid 
samhällsviktig verksamhet har genomförts vid i stort sett alla verksamheter. Målet under året är att 
samtliga verksamheter skall ta fram kontinuitetsplaner utifrån de för förvaltningen/bolaget fyra mest 
sannolika och allvarligaste scenarierna. Medvetenheten och värdet av att planera utifrån olika scenarion 
har påskyndats av sådant som pandemin, omvärldsläget och klimatförändringar. Inför sommaren gjorde 
även en särskild analys med åtgärdsförslag utifrån att kommunen behövde hantera covid-19 samt en 
annan allvarlig parallell händelse. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Bedriva tillsyn och kontroll    

Förebygga och minska konsekvenser av olyckor   

Upprätthålla krisberedskap    
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Näringsliv och arbete 
 

Bedömning Trend 

  

 

Eskilstuna ligger i en expansiv region som attraherar nationella och globala etableringar. 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 försämrat 

läget för att få fler i jobb. 

Näringslivsavdelningen arbetar med att stimulera nyföretagande och entreprenörskap. Under 

året stöttas fortsatt Ung företagsamhet, UNG-drive samt Nyföretagarcentrum. För att stärka 

kvinnor som driver företag har projektet Women Executive Program genomförts och kommer 

övergå i ett Women Business Network. För att stärka unga företagare har ett koncept (Young 

Executive) arbetats fram som startas i oktober. Till det programmet är åtta deltagare klara, fyra 

kvinnor och fyra män i åldrarna 22 - 35 år. Ansökningsfabriken, som stöttar företag i att kunna 

hitta externt kapital, har startats. Företagens behov matchas mot aktuella utlysningar och 

finansieringsmöjligheter. Näringslivsutvecklare har jobbat aktivt med att få in ett antal företagare 

till olika program, för att öka företagens tillväxt och för att hitta nya affärsmöjligheter. 

Tillsammans med Destination Eskilstuna har butikerna på Retuna intervjuats för att se vilka behov 

av insatser eller stöd som uppkommit med anledning av Covid-19. Resultatet blev bland annat att 

digitala utbildningar initierats med fokus på marknadsföring och försäljning. 

Etableringsarbetet förstärks genom att strategiskt skapa bra förutsättningar för att kunna 

attrahera etableringar, exempelvis genom att säkra tillgången på planlagd mark, lokaler samt 

nödvändig teknisk infrastruktur. Arbetet med att utveckla Eskilstuna competence services (en 

tjänst för rekrytering vid etableringar) tillsammans med Kompetensgallerian och Eskilstuna logistik 

och etablering har pågått under året. Ett bolag har använt "ECS". Resultatet blev att 13 

bemanningsföretag samt Arbetsförmedlingen svarade på förfrågan. Kunden valde att gå vidare 

med fyra alternativ och rekrytering pågår. Under året har ett antal etableringsförfrågningar 

kommit in där näringslivsutvecklare varit involverade både enskilt och tillsammans med Eskilstuna 

logistik och etablering. Näringslivsutvecklare deltar även i exploateringsgruppens alla möten. 

Företagsservicen utvecklas utifrån näringslivets behov och förutsättningar. Servicen till företagen 

är ett ansvar för hela kommunkoncernen. Stort fokus läggs på att utveckla digitala tjänster som 

bedöms ge effektiviseringar både hos företagen och i våra verksamheter. Företagsservicen har 

under våren styrts om för att kunna genomföras och fungera digitalt, till skillnad från tidigare 

fysiska besök och träffar. En minskad efterfrågan av samordningsmöten efter Covid-19 har 

märkts. I vissa fall har företagsbesöken även genomförts med specialistkompetens från aktuell 

förvaltning för att skapa bättre förståelse av aktuellt ärende. Företagare som på grund av 

pandemin haft olika typer av frågeställningar, har lotsats till rätt ställe efter kontakt med 
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näringslivsavdelningen. Företagsnätverken pausades under våren, men planering pågår för att 

kunna genomföra dem i digital form. Sidan "Inflyttarservice" publicerades på företagarwebben i 

juni. Det är en service till företagen främst vid rekrytering av medarbetare utanför Eskilstuna. 

Under våren publicerades NKI-resultatet för myndighetsutövningen 2019 och det landade för 

Eskilstunas del på 77. 

Arbetslösheten i Eskilstuna har ökat under året och det är många människor som är i behov av 

ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Den totala arbetslösheten var i augusti 15 procent 

och för ungdomar var arbetslösheten 19,4 procent. För utrikes födda noterades 32,4 procent och 

utrikesfödda ungdomar 33,8 procent. Den stora utmaningen är att höja sysselsättningen och 

utbildningsnivån bland kvinnor och män i arbetsför ålder. En generellt låg utbildningsnivå gör att 

efterfrågat kompetensbehov inte kan matchas. När företagen har svårt att hitta kompetens, 

hindras deras tillväxtmöjligheter. Därför är grundläggande utbildningar och särskilt 

yrkesutbildningar viktiga delar i att finna rätt kompetens. 

Arbetslösheten innebär att många människor är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin 

försörjning. Prognosen för resten av året är en fortsatt negativ utveckling. Behovet av olika former 

av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort, speciellt för utrikes födda och personer med låg 

utbildningsnivå. Den världsomspännande pandemin innebär, att dessa grupper riskerar att hamna 

ännu längre ifrån att kunna nå egen försörjning. Det innebär också att insatserna för en snabbare 

förflyttning mot egen försörjning försenas. 

Kompetensförsörjning säkerställs genom utbildningar som efterfrågas av näringslivet samt 

underlättar att attrahera kompetens. Av de som avslutade en yrkesutbildning under perioden 

december 2019 - mars 2020 är vid uppföljningen efter 6 månader 75,6 % i arbete eller vidare 

högre studier. Siffran är i paritet med mätningen för de som slutade i juli-september. Det är också 

stora skillnader mellan olika utbildningar. Glädjande är att 98 procent av de som påbörjar en 

yrkesvuxutbildning, fullföljer den. Från och med hösten 2020 börjar kursstarterna var femte 

vecka. SFI har under året inte tagit in någon elev i studieväg 3. Studieväg 3 är riktad till de elever 

som har studiebakgrund med till exempel färdig utbildning från gymnasium eller högskola från sitt 

hemland. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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: 

I samband med utbrottet av Covid-19 togs två stödpaket fram för att underlätta för det lokala 
näringslivslivet. En rad förbättringar av företagsservicen utifrån näringslivets behov har tagits fram. 
Exempel på stöd till nyföretagande och entreprenörsskap är Women Executive program, UF, 
Nyföretagarcentrum och UNG-drive samt utbildningen "Näringslivskunskap" för alla tjänstepersoner som 
möter näringslivet som kommer att genomföras under hösten. 

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

  

Kommentar: 

Webbsidan för inflyttarservice publicerades i juni. Två webbseminarier med anledning av de två stödpaket 
som togs fram har genomförts. (Be) stämman genomfördes digitalt. Samordningsmöten har också 
genomförts digitalt och andra typer av kontakter med näringslivet har fått genomföras med digitala 
verktyg. Helhetsarbetet med att utveckla kommunikationen för näringslivsavdelningen pågår fortfarande. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Arbetsmarknadsåtgärder   

Befintligt företagande och organisationer   

Företagsetableringar   

Försörjningsstöd   

Nyföretagande   

Yrkesutbildningar   
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Effektiv organisation - måluppfyllelse inre perspektiv 

 

Processkvalitet 
 

Bedömning Trend 

  

 

Förändringsledning och tillit 

Eskilstuna kommunkoncern står inför stora förändringar och utmaningar inom den närmaste 

framtiden. Ökade krav på tillgänglighet, service och digitala tjänster parallellt med demografiska 

förändringar gör att det ställs krav på effektiviseringar och förändrade arbetssätt. Både chefer och 

medarbetare behöver ha förutsättningar att både leda och leva i förändring. Arbete pågår att ta 

fram en modell, metodik och strategi för förändringskommunikation som stödjer 

förändringsledning i Eskilstuna kommunkoncern. 

När det gäller arbetet med ökad tillit i ledning och styrning är det ett kontinuerligt arbete som ska 

genomsyra alla kommunkoncernens olika verksamheter som en naturlig del i arbetet. 

Förvaltnings- och bolagsledningar arbetar utifrån framtagna handlingsplaner. Exempel där tankar 

med ökad tillit vävts in är införandet av den reviderade och beslutade policyn och riktlinjerna för 

medarbetarskap, chef och ledarskap, och en medarbetarutbildning som har tagits fram. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och nya arbetssätt 

I projektet Effektivare administration pågår som en del av flera delar en genomlysning av 

kommunkoncernens stödprocesser. Arbetet har bedrivits inom tio deluppdrag och åtgärderna ska 

realisera en effekthemtagning om 50 miljoner. Syftet är att minska administration, öka brukartid 

samt tillvarata digitaliseringsfördelar. 

Som stöd och medel i effektiviseringsarbetet föreslås kommunfullmäktige i oktober att ta ställning 

till ”Program för digital transformation”. Ett projektkontor med uppdrag att samordna arbetet 

med planerade projekt är under uppbyggnad för att ge stöd i digitaliseringsarbetet. Parallellt 

pågår ett arbete med att kartlägga vilka steg kommunens organisation behöver ta för att införa 

portföljstyrning. 

Coronapandemin har flyttat fram kommunens förmåga att snabbt ställa om till digitala lösningar 

och troligtvis har det ökat organisationens digitala mognad. Det kommer på sikt stärka förmågan 

att verksamhetsutveckla med stöd av digitalisering. Under våren har ett flertal utvecklingsinitiativ 

startat för att förbättra kommunens digitala tjänster gentemot invånare som på sikt förväntas 

bidra till ökad kvalitet och effektiviseringar. 
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Ny IT-policy och ny IT-strategi är på remiss och kommer att bidra med förutsättningar för att 

arbeta med digitalisering. Även en ny systemförvaltningsmodell håller på att etableras för att 

minska antalet system och effektivisera systemförvaltningen. 

Service, tillgänglighet och kvalitet 

En ny servicemodell och handlingsplan ska ge förutsättningar för att kommunen att förbättra 

service och tillgänglighet. Den bygger på en god intern samverkan. Ett processteam med 

representanter för förvaltningarna har i uppdrag att analysera och prioritera kunders och 

brukares behov utifrån olika livshändelser, dels ur ett volymperspektiv, dels ur ett 

kvalitetsperspektiv. Parallellt utvecklas webbplatsen eskilstuna.se till en servicewebb för att 

underlätta invånarnas självservice, men även kontakt med kommunen. En ny besökswebb är 

lanserad, övriga under uppbyggnad. 

Verksamheterna behöver bli bättre på att analysera för att systematiskt kunna leta och införa 

framgångsfaktorer i syfte att höja resultatnivåerna. Under våren har verksamheter fått pröva en 

metodik, en handledning för hur en analys ska genomföras. Utifrån verksamhetens prioriteringar 

har sju förbättringsteam inom skola, vård, bygglov och företagsservice startat för att testa att 

utveckla sina tjänster tillsammans med sina kunder och brukare. Arbetet har skjutits upp till 

hösten med anledning av pandemin. 

För att Eskilstuna fortsatt ska vara Sveriges mest jämställda och miljömedvetna kommun behöver 

arbetet bli mer systematiskt och integrerat i befintligt planerings– och uppföljningsarbete för att 

bli hållbart över tid. Redan nu integreras jämställdhet i uppföljningen, i kommande dialoger 

mellan kommunledningskontoret och förvaltningsledningar. Även miljöarbetet kommer att införa 

en liknande systematik. 

Förbättrad säkerhetskultur 

För att öka säkerheten har styrdokument, rutiner och arbetssätt tagits fram, stöd och utbildning 

erbjudits till förvaltningar och bolag. Arbetet med väl fungerande krisberedskap och 

kriskommunikation har påskyndats av pågående pandemi, covid-19. 

Organisationens nya bevakningsavtal kräver en stor insats, allt från omflytt av larm, genomgång 

av kontaktpersoner, rondering och tillsyn av fastigheter och verksamheter, ordningsvakter, 

fastighetsjour, parkeringsövervakning till information. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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

  

Kommentar: 

Arbetet med modellförvaltning och benchmarkingträffar har bromsats in grund av covid-19. 
Resultatkonferens planeras till den 19 mars 2021. 

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

  

Kommentar: 

Verksamheter utvecklas genom att införa nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar. 

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

  

Kommentar: 

Arbete pågår med att med att införa ny servicemodell där serviceweb (digitalt) hantera enklare frågor och 
ärenden och krävande ärenden handläggs av förvaltningarna. Ny e-tjänsteplattform implementeras. 

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. Uppföljning sker via en 
medarbetarenkät i november. 
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Medarbetare 
 

Bedömning Trend 

  

 

Under första och andra kvartalet har fokus främst varit att möta och hantera pandemin covid - 19 

för att klara verksamheterna och upprätthålla ett hållbart arbetsliv. Omfattande insatser kring 

arbetsmiljö har gjorts kopplat till pandemin. Uppföljning planeras för att ta tillvara gjorda 

erfarenheter och lärande för eventuellt en andra våg samt andra typer av kriser. En första 

uppföljning har genomförts med medarbetare och chefer gällande resurssamordningsfunktionen 

som snabbt byggdes upp. 

Parallellt har utvecklingsarbete genomförts, utifrån de förutsättningar som funnits i arbetet, för 

att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Införandet av den nya medarbetarutbildningen 

fortgår. Med rådande pandemi riskeras dock att resultat och effekter för insatserna, dvs. att skapa 

större förståelse för beslutade policy och riktlinjer, inte uppnås under året i den omfattning som 

är tänkt. Under delår 2 har ett införande påbörjats av nytt stödmaterial för medarbetarsamtal och 

nya mallar för medarbetar- och chefsöverenskommelse har beslutats och ett införande påbörjats. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom kommunen med 8,94 % (R12 juni). Arbete har påbörjats och 

grunden har lagts för det strategiska arbetet med målet att uppfylla ett hållbart arbetsliv. Det 

innebär bland annat att fördelning av arbetsmiljöuppgifter utvecklas. En ny riktlinje för fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter antogs 17 juni 2020 av KF. En ny digital introduktionsutbildning i 

arbetsmiljö är klar och lanserad i organisationen. Ytterligare fokus är en Trygg arbetsmiljö, som 

handlar om att ge bättre förutsättningar för ett arbetsliv med minskat hot och våld. En 

utbildningsinsats har tagits fram inför vintern 2020. Fokus är även insatser för en säker 

arbetsmiljö. För att nå målet med en sänkt sjukfrånvaro, och särskilt minskad sjukfrånvaro hos 

organisationens kvinnliga medarbetare, förutsätts ett stabilt grundarbete, vilket 

utvecklingsarbetet ska bidra till. Som ett led i att uppnå ett hållbart arbetsliv har arbetet att se 

över chefers förutsättningar initierats under våren. 

Som del av den digitala transformationen och för ett hållbart arbetsliv pågår utvecklingsarbete 

vad gäller digitala verktyg för lärande och kompetensutveckling. En förstudie slutfördes vid 

sommaren som underlag för kommande upphandling av digitala verktyg. Syftet är att fortsätta 

skapa förutsättningar att främja lärande och kompetensutveckling på olika nivåer i 

organisationen. Detta sker utifrån verksamheternas behov för att ytterst möta 

kompetensförsörjningsutmaningen. Målet är utveckling av enklare och effektivare administration 

för utbildningsadministration och möjligheten att bedriva e-lärande. Detta som stöd till chefers 

kompetensplanering och för att kommunövergripande genomföra relevant kompetensutveckling 

med olika lärformer direkt i arbetet och nära verksamheten. 
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Fortsatt arbete pågår i samverkan mellan förvaltningar och kommuncentralt med återkommande 

analys av kompetensbehov och strategiskt angelägna åtgärder som behöver genomföras för att 

bidra till att säkra kompetensförsörjningen de närmaste åren. Uppföljning och utvärdering 

behöver ske löpande. 

 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Samtliga förvaltningar och bolag ska systematiskt arbeta med att 
skapa förståelse för beslutade policy och riktlinjer för 
medarbetarskap, 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 pågår i förvaltningarna. Rådande pandemi inverkar på vissa av de ordinarie arbetsområdena inom 
HR såväl som de planerade utvecklingsfrågorna. Rådande pandemi riskerar att resultat och effekter för 
insatserna, att skapa större förståelse för beslutade policy och riktlinjer, inte uppnås under året, i den 
omfattning som är tänkt. Under delår 2 har ett införande påbörjats av nytt stödmaterial för 
medarbetarsamtal och nya mallar för medarbetar- och chefsöverenskommelse beslutats och ett införande 
har påbörjats. 

 

Sjukfrånvaro 

 Kvinnor 
aug 2019 - 

jul 2020 

Män aug 
2019 - 

jul 2020 

Totalt 
aug 2019 
- jul 2020 

 Kvinnor 
aug 2018 
- jul 2019 

Män aug 
2018 - 

jul 2019 

Totalt 
aug 2018 
- jul 2019 

Förändring 
2019-2020 

(%) 

Total 
sjukfrånvaro % 

9,8 5,5 8,9  9,2 5,0 8,3 + 0,6 

Sjukfrånvaro, 
0-14 dagar, % 

4,5 3,2 4,2  3,7 2,6 3,5 + 0,7 

Sjukfrånvaro, 
15 -> dagar, % 

5,3 2,3 4,7  5,5 2,4 4,8 - 0,1 
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Anställda 

 Kvinnor 
- aug 
2020 

Män 
-     aug 

2020 

Totalt 
- aug 
2020 

 Kvinnor - 
aug 2019 

Män - 
aug 

2019 

Totalt 
- aug 
2019 

Förändring 
2019-2020 

Totalt antal 
anställda 

6 829 1 881 8 710  6 831 1 858 8 689 + 28 

Tillsvidareanställda, 
antal 

6 126 1 622 7 748  6 109 1 574 7 683 + 65 

Tillsvidareanställda, 
andel 

89,7 % 86,2 % 90,0 %  89, 4 % 84,7 
% 

88,4 % + 1,6 

Visstidsanställda, 
antal 

703 259 962  722 284 1006 - 44 

Visstidsanställda, 
andel 

10,3 % 13,8 % 10,0 %  10,6 % 15,3 
% 

11,6 % - 1,6 
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Ekonomi 
 

Bedömning Trend 

  

 

Kommunkoncernens resultat efter åtta månader uppgår till 471 miljoner kronor, kommunens 

resultat är 465 miljoner kronor och bolagskoncernens 171 miljoner kronor. I kommunkoncernens 

resultatet ingår reavinster med 30 miljoner kronor vilket gör att kommunkoncernens resultat 

efter reavinster uppgår till 458 miljoner kronor. I koncernen har elimineringar gjorts bland annat 

för utdelning.  

Kommunens resultat efter åtta månader uppgår till 465 miljoner kronor inklusive reavinster om 

13 miljoner kronor vilket gör att balanskravsresultatet för perioden är 452 miljoner kronor. I 

resultatet ingår också jämförelsestörande poster på 170 miljoner kronor, så resultat exklusive 

reavinster och jämförelsestörande poster blir 295 miljoner kronor. Det kan jämföras med 

resultatet exklusive jämförelsestörande poster för samma period föregående år på 170 miljoner 

kronor. 

Resultatförbättringen mellan åren förklaras till stor del av att de jämförelsestörande generella 

statsbidragen som tillfördes i år för att täcka nedgången i skatteunderlaget. Skatteprognosen i 

augusti stärktes betydligt jämfört med prognosen i april så nettoeffekten blir en 

resultatförstärkning jämfört med budget på 134 miljoner kronor för de första åtta månaderna. 

Utdelningen intäktsförs enligt kontantprincipen från och med 2020, vilket innebär att hela 

utdelningen på 176 miljoner kronor intäktsfördes i maj vilket påverkar jämförelsen med 

föregående år. Prognosen pekar på ett positivt resultat på helårsbasis på 233 miljoner kronor 

vilket är 64 miljoner bättre än budget. 

I delårsbokslut 1 var helårsprognosen för kommunen negativ med 61 miljoner kronor, vilket var 

230 miljoner sämre än budgeten som beslutades hösten 2019. En stor påverkan på prognosen 

hade pandemin som spred sig under mars månad. Nämnderna lämnade en negativ avvikelse på 

223 miljoner kronor, varav 84 miljoner kronor var ökade kostnader eller minskade intäkter 

orsakade av Coronapandemin. I övrigt prognostiserades 56 miljoner kronor i underskott för 

försörjningsstöd och 73 miljoner kronor för vård av barn och unga. 

För att bromsa kostnadsutvecklingen för 2020 och långsiktigt sänka kostnadsnivån inför 2021 tog 

kommunfullmäktige efter delårsrapport 1 beslut om ett nytt budgeterat resultat som innebar att 

nämnderna behövde förbättra sitt resultat med 150 miljoner kronor jämfört med prognosen i 

delår 1 och att det budgeterade resultatet för nämnderna beslutades till ett underskott om 54 

miljoner kronor. Vid denna tidpunkt hade ny information kommit angående kompensation för 

hälso- och sjukvårdskostnader och sjuklönekostnader som påverkade de nya resultatkraven. 

Därutöver höjdes de budgeterade exploateringsintäkterna med 48 miljoner kronor i enlighet med 
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den prognos som har lämnats för april med 48 miljoner kronor i enlighet med den prognos som 

har lämnats för april. 

Kommunens nya resultatmål för 2020 fastställdes till 2,1 procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag, vilket innebar ett budgeterat resultat på 145 miljoner kronor, men i denna 

delårsrapport utgår vi ifrån budgeten som beslutades i den kompletterade årsplanen för 2020. 

Nämnderna prognostiserar ett underskott på 49 miljoner kronor, det är främst köp av extern vård 

på Socialnämnden och behovet av försörjningsstöd på Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsnämnden som förklarar avvikelsen. 12 av 15 nämnder har en ekonomi i balans så 

arbetet fortsätter för att klara målet med att alla nämnder ska ha en ekonomi i balans. Eskilstuna 

kommuns prognos pekar på att balanskravet för 2020 uppfylls. 

Kostnadsutvecklingen har ökat med 3 procent under det första åtta månaderna 2020 jämfört med 

samma period föregående år, samtidigt har skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökat 

med 6 procent. 

Prognosen för skatteintäkter visar på en minskning med 51 miljoner kronor. Staten har under året 

tillskjutit flera extra tillskott så de generella statsbidragen ger en positiv avvikelse på 200 miljoner 

kronor, totalt genererar det således en positiv budgetavvikelse på 149 miljoner kronor. I 

prognosen ingår kompensation från staten för ökade vårdrelaterade kostnader med 38 miljoner 

kronor och ersättning för minskade intäkter inom kollektivtrafiken till följd av Covid-19 med 19 

miljoner kronor. 

Avtalstroheten ligger på 83 procent vilket är i linje med målet.  

Kommunens investeringar uppgår till 772 miljoner kronor för de första åtta månaderna, där 

utgörs 721 miljoner av anläggningsinvesteringar, varav 314 miljoner är objekt som leasas på 

kvarteret Nätet. Prognosen för helåret avseende anläggningsinvesteringar beslutade av KSKF 

uppgår till 1141 miljoner, att jämföra med budgeterade 1 382 miljoner, vilket är en avvikelse på 

241 miljoner. 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 456 miljoner kronor och prognosen för helåret är 

2 463 miljoner, en avvikelse mot budget med 493 miljoner kronor. Bolagens investeringar är 

budgeterade till 1 480 miljoner kronor och här förväntas en positiv avvikelse på 240 miljoner 

kronor. Det är i huvudsak förskjutningar i tidplanen som orsakar avvikelserna. Både kommunen 

och de kommunala bolagen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket dels förklaras av att 

staden växer men till relativt stor del också av renovering/upprustning av befintligt bestånd. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

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

  

Kommentar 

Genomlysning av kommunkoncernen i avseende på att effektivisera, minska administration, öka brukartid 
samt tillvarata digitaliseringens fördelar har inletts. Arbetet har delats upp i flera etapper och kommer att 
fortskrida till 2022. Genomlysning för stödprocesser, huvudprocesser, omprövning av servicenivåer, översyn 
av taxor och avgifter och prioritering av pågående samt planerade projekt förväntas bli klart under hösten 
2020. 

Nu har den fördjupade analysen genomförts och resultatet presenteras för styrgrupp den 1 oktober. 
Resultatet är förslag på åtgärdsplan för att realisera den förväntade effekthemtagningen om 50 miljoner till 
välfärden. Beslut om att genomföra prioriterade åtgärder tas i november (TG2). 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
  202008 201908 201808 201708 201608 

Allmänt       

Antal invånare per 1/11  106 733 105 727 104 616 103 295 101 882 

       

Totalt skattesats % 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 

• varav kommunen % 22,0 22,0 22,1 22,1 22,1 

Total skattesats, rikssnitt % 32,3 32,2 32,1 32,1 32,1 

Andel av medelskattekraften i riket % 87,0 87,0 87,0 87,0 88,0 

       

Årets resultat       

Koncernen mnkr 471 320 382 443 384 

Kommunen mnkr 465 281 247 293 290 

Balanskravsresultat, kommunen mnkr 452 271 235 276 280 

       

Verksamhetens intäkter och 

kostnader (kommunen) 

      

Verksamhetens intäkter mnkr 1 075 1 188 1 133 1 138 1 042 

Verksamhetens kostnader (exkl. 

avskrivningar) 

mnkr -5 239 -5 249 -5 035 -4 835 -4 488 

       

Skatteintäkter och generella 

statsbidrag 

      

Skatteintäkter, kommunen mnkr 3 166 3 087 3 001 2 909 2 779 

Generella statsbidrag, kommunen mnkr 1 373 1 282 1 207 1 171 1 038 

Jämförelsestörande statsbidrag och 

utjämning 

mnkr 93 - - - 37 
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  202008 201908 201808 201708 201608 

Nettoinvesteringar       

Koncernen mnkr 1 419 700 859 937 758 

Kommunen mnkr 772 268 362 430 237 

       

Avskrivningar       

Koncernen mnkr -383 -363 -334 -311 -300 

Kommunen mnkr -183 -158 -143 -133 -138 

       

Nettolåneskuld, inkl finansiell leasing       

Koncernen mnkr 9 139 8 215 7 482 7 460 6 682 

Kommunen (exkl. vidareutlåning till 

bolagen) 

mnkr 3031 2 332 1 777 1 795 1 642 

       

Finansnetto       

Koncernen mnkr -44 -41 -48 -66 -113 

Kommunen mnkr 180 91 85 43 21 

       

Finansiella nyckeltal       

Nettokostnadsandel, kommunen % 90,3 94,6 94,2 92,9 92,5 

Soliditet, koncernen (inkl. 

pensionsförpliktelser intjänade före 

1998) 

% 17,7 17,3 17,0 14,3 12,2 

Soliditet, kommunen (exkl. 

vidareutlåning och inkl. 

pensionsförpliktelser intjänade före 

1998) 

% 23,4 23,7 22,3 19,3 13,6 

Självfinansieringsgrad, kommunen % 82,3 160,0 104,5 95,0 176,1 
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Balanskravsresultat 

Årets resultat enligt prognosen, mnkr 233 

Reducering av samtliga realisationsvinster  

Årets resultat enligt prognosen efter balanskravet 233 

 

Lagstiftningen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Detta betyder att resultatet för 

kommunen reducerat med samtliga reavinster ska vara större än noll. Årsprognosen som lämnas i 

augusti pekar på att Eskilstuna kommun uppfyller balanskravet för 2020. I prognosen ingår 

ansökta ersättningar från staten för ökade vårdrelaterade kostnader och minskade intäkter för 

kollektivtrafiken. 
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Resultat och ekonomisk ställning 
 

Kostnads- och intäktsutvecklingen 
Resultat, miljoner kronor Jan - augusti 

2020 
Jan - augusti 

2019 
Förändring 

Verksamhetens nettokostnader -4 347 -4 219 3,0 % 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

4 632 4 369 6,0 % 

Finansnetto 180 131  

Resultat 465 281  

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten 

mellan löpande intäkter och kostnader är god. Under de första åtta månaderna har 

kostnaderna ökat med 3 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 6 

procent vilket visar på en balans mellan kostnads- och intäktsutvecklingen. 

Kontroll 

Avvikelse mot budget 

Budgeterat resultat, miljoner kronor Avvikelse jan - 
augusti 

Budget 
helår 

Prognos 
avvikelse 

helår 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 134 6 747 149 

Finansnetto -10 198 -12 

Nämnderna 95 -6 418 -43 

Övriga kommungemensamma kostnader -40 -358 -30 

Reavinster 13 0 0 

Resultatavvikelse inklusive kostnader 
finansierade av resultat från tidigare år 

192 169 64 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag är prognostiserade med en positiv avvikelse på 149 

miljoner kronor jämfört med budget, det beror på att skatteintäkterna kommer att minska till 

följd av färre arbetade timmar och lägre uppräkning av lönerna, prognosen pekar på en negativ 

avvikelse på 51 miljoner. Kommunen kommer samtidigt att få högre generella stadsbidrag som 

enligt prognosen blir en positiv avvikelse på 200 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett 

underskott på 49 miljoner kronor, det är främst köp av extern vård på Socialnämnden och 

behovet av försörjningsstöd på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som förklarar 
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avvikelsen. Bidragen för flyktingmottagande beräknas landa på en negativ avvikelse på 40 

miljoner kronor. 

Bland de kommungemensamma kostnaderna kan nämnas följande större prognosavvikelser i 

miljoner kronor: 

 

Pensionskostnader 20 

Statsbidrag Migrationsverket -40 

Över/underskott -22 

Sänkta hyror 16 

Exploateringsvinster 48 

Tilläggsanslag -27 

Finansiering av skolan -13 

Högre kapitalkostnader 6 
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Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller underskott tidigare år 

Ansvar Avvikelse 
utfall mot 

budget 
jan-aug 

Budget 
helår 

Prognos-
avvikelse helår 

Prognos 
avvikelse helår 

(%) 

Kommunstyrelsen 35,9 407,2 15,1 1,3% 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 

-9,7 447,9 -33,6 -7,5% 

Förskolan 40,7 667,2 18,5 2,8% 

Grundskolan 40,5 1 247,5 14,3 1,1% 

Gymnasiet 4,4 383,6 -0,1 0,0% 

Kommunrevision 1,2 3,1 0,0 0,0% 

Kultur- och fritidsnämnden 3,7 312,9 1,8 0,6% 

Miljö- och 
räddningstjänstnämnden 

4,0 91,5 2,8 3,1% 

Servicenämnden*) 4,8 662,0 1,4 0,2% 

Stadsbyggnadsnämnden 28,8 385,9 14,5 3,8% 

Socialnämnden -62,2 518,1 -85,0 -16,4% 

Torshälla stads nämnd 7,0 52,3 5,2 9,9% 

Valnämnden 1,7 3,1 1,8 58,1% 

Vård- och omsorgsnämnden -5,9 1 884,4 0,0 0,0% 

Överförmyndarnämnden 0,0 12,8 0,0 0,0% 

Summa Nämnder 94,9 7 079,5 -43,3 -0,6% 

*) Det som anges som helårsbudget är nämndens intäkter 

Kommunstyrelsen 

För perioden uppgår kommunstyrelsens utfall till 35,8 miljoner kronor. Efter delår 1 fick 

kommunstyrelsen ett resultatkrav på 10,0 miljoner kronor. Många av kommunledningskontorets 

kostnader uppkommer sent under året. Helårsprognosen uppgår till 15,1 miljoner kronor. 

Avvikelsen består i huvudsak av outnyttjade öronmärkta utvecklingsmedel, vakanser varav vissa 

medvetet vakanshållna på grund av översyn och uppskjutna eller inställda aktiviteter och 

utbildningsinsatser med anledning av pandemin. 

Verksamheten på kommunledningskontoret påverkas sedan mitten av februari i allt högre grad av 

coronaviruset.  
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Många medarbetare deltog i stabsarbetet under våren i olika funktioner vilket medförde en 

omprioritering av resurser. Vissa delar av kommunledningskontorets arbete har påskyndats, som 

delar av säkerhetsarbetet, medan andra delar har senarelagts, som konferenser och olika 

evenemang. Efter sommarledigheten har verksamheten sakta börjat närma sig ett normalläge 

men pandemin förväntas påverka hela hösten. 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

Totalt för delåret redovisar Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ett underskott på 9,7 

miljoner kronor jämfört med budget. De två största avvikande posterna är underskott på 

ekonomiskt bistånd med 34,1 miljoner kronor samt överskott på Vuxenutbildningen med 17,0 

miljoner kronor. Helårsprognosen tyder på ett totalt negativt utfall om 33,6 miljoner kronor. 

Området arbete och försörjning består av verksamheterna för försörjningsstöd samt 

arbetsmarknad. Utfallet i delår 2 är ett underskott på 23,9 miljoner kronor. Kostnadsökningen 

beror främst på att antal hushåll varje månad är cirka 200 fler än föregående år. 

Bruttoutbetalningarna per månad har under den senaste 12-månadersperioden ökat till cirka 21,0 

miljoner kronor (2,5 mnkr/månad). Fler hushåll har behov av ekonomiskt stöd fler månader under 

året än tidigare och ökningar i priser, hyror och riksnorm påverkar kostnadsutvecklingen. 

Vuxenutbildningen har ett totalt överskott på 17,0 miljoner kronor. Den största delen är 

periodisering av intäkter från statens ökade del av finansiering av yrkesutbildningar. 

Övriga kostnader för drift och personal har flertalet enheter mindre överskott vilket totalt dämpar 

det stora underskottet något. Nämnden bedömer att utfallet kommer fortsätta överstiga 

budgeterat försörjningsstöd och uppskattar utfallet till ett underskott om 55,0 miljoner kronor. 

Dock prognostiseras ett överskott i drift och personal med 4,0 miljoner kronor, vilket ger en total 

prognos för nämnden på 51,0 miljoner kronor i underskott. 

Förskolenämnden 

Nämndens resultat under perioden visar ett överskott på 65,5 miljoner kronor och avvikelsen mot 

budget är positiv med 40,7 miljoner kronor. I resultatet ingår överskott som Förskolenämnden fått 

med sig från 2019 på 20,3 miljoner. Årets resultat utan tidigare underskott och semesterlöneskuld 

visar ett överskott på 36,1 miljoner kronor. Avvikelsen för helår beräknas till ett överskott på 18,4 

miljoner kronor med tidigare års överskott inkluderat. 

Avvikelsen mot budget består främst av lägre sjuklönekostnader eftersom staten under fyra 

månader kompenserat för dessa, lägre lokalkostnader på grund av att internräntan sänktes och 

lägre måltidskostnader än budgeterat. 

Förskolan har för 2020 varit tvungna att överbudgetera med 12 miljoner kronor för att få ihop sin 

budget. Detta innebär att det överskott som förskolan fått med sig delvis behöver användas för 

att täcka överbudgeteringen. 
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Prognosen för den skolpengsfinansierade delen är 13,7 miljoner kronor men då ingår ett 

överskott från 2019 på 18,3 miljoner kronor vilket innebär att årets resultat prognostiseras till 

minus 4,5 miljoner kronor. Prognosen för den anslagsfinansierade delen är 4,7 miljoner kronor, 

här ingår ett överskott från 2019 på 2 miljoner kronor som inte beräknas användas 2020. 

Grundskolenämnden 

Nämndens resultat efter åtta månader är positivt med 69,9 miljoner kronor. 

Semesterlöneskuldsförändringen är positiv med 40,7 miljoner kronor, vilket innebär att resultatet 

för perioden utan semesterlöneskuld är positiv med 29,2 miljoner kronor. I resultatet ingår 

underskott som Grundskolenämnden fått med sig från 2019 på 0,2 miljoner. 

Grundskolans budgetavvikelse för perioden är positiv med 39,2 miljoner kronor, det förklaras 

främst av ersättningar från staten för sjuklönekostnader, lägre lokalkostnader och lägre kostnader 

för måltid än budgeterat. Prognosen för helåret är 14,3 miljoner kronor fördelat på 8,2 miljoner 

för den anslagsfinansierade delen, 4,4 miljoner för den skolpengsfinansierade och 1,7 miljoner 

kronor för grundsärskolan. 

Gymnasienämnden 

Nämndens redovisar ett resultat för de första åtta månaderna på 13 miljoner kronor och en 

avvikelse mot budget på 4,4 miljoner kronor. I resultatet ingår ett underskott från 2019 på 0,7 

miljoner kronor. Avvikelsen mot budget förklaras av ersättning från staten för sjuklön, lägre 

lokalkostnader och lägre måltidskostnader. 

Nämnden lämnar en prognos för helåret som är negativ med 0,2 miljoner kronor. Den 

skolpengsfinansierade delen lämnar en prognos utan avvikelse, den anslagsfinansierade en positiv 

prognos på 0,3 miljoner kronor och gymnasiesärskolan en negativ prognos på 0,5 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 12,5 miljoner kronor för 

perioden januari till augusti. På helår prognostiseras ingen avvikelse mot budgeten vilket är en 

förbättring med 10 miljoner kronor jämfört med föregående delårsprognos. Nämndens 

prognostiserade merkostnader med anledning av pandemin Covid-19 avser främst 

personalkostnader för övertid och ökad grundbemanning samt personlig skyddsutrustning för 

totalt 32,6 miljoner kronor. I prognosen antas dessa kostnader bli kompenserade genom det 

riktade statsbidrag som kommunen sökt och kommer att söka. 

Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med 62,2 miljoner kronor för perioden 

januari till augusti. Prognosen på helår har en negativ budgetavvikelse på 85,0 miljoner kronor 

vilket är en försämring med ytterligare 11,8 mnkr jämfört med prognosen i samband med delår 1. 

Socialnämndens åtgärdsprogram 2019-2023 fortsätter genom effektivisering av vård som 

omfattar utbyggnaden av vård i egen regi, familjehemsvård och öppen vård, effektivisering av 

personal och drift samt arbetet med effektfull organisation med fokus på styrning, ledning och 
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förankring för införande av nya arbetssätt. Den obalans om 30 miljoner kronor som rådde vid 

ingången av året kvarstår. Övriga budgetavvikelser i prognosen avser köp av extern vård för barn, 

unga och vuxna med 40, 5 miljoner kronor, personalkostnader 10,0 miljoner kronor, 

merkostnader med anledning av pandemin för 3 miljoner kronor och utökning av 

hemmaplansvård med 1,0 miljoner kronor. Pågående åtgärdsprogram innehåller 

kostnadssänkande åtgärder kommande år motsvarande 45 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 

beslutade i samband med delår 1 att nämndens resultatkrav får uppgå till ett underskott om 50 

miljoner kronor år 2020. Vilket innebär att det krävs ytterligare åtgärder innevarande år för att 

nämnden ska nå en ekonomi i balans. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 3,7 miljoner kronor per delår 2. Prognosen 

för helåret är ett positivt resultat om 1,8 miljoner kronor. Detta trots minskade intäkter kopplat 

till Coronautbrottet. Minskade intäkter kopplas framförallt till avbokade arrangemang och 

efterskänkning av hyra i kommunens anläggningar. Den milda vintern påverkar resultatet positivt 

liksom minskade kostnader när programverksamheter och programpunkter ställts in. Vakanser 

inom förvaltningen har också bidragit till lägre kostnader 2020. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 

Nämnden redovisar ett överskott på 4 miljoner kronor per delår 2. Prognosen för helåret är ett 

positivt resultat om 2,8 miljoner kronor, där räddningstjänsten står för 2 miljoner och 

miljökontoret för 0,7 miljoner. 

Inom miljökontoret har antalet tillsynsbesök minskat begränsats till följd av pandemin men de 

årliga avgifterna har ända fakturerats. Kontoret räknar med något högre kundförluster än vanligt 

men lägre än man trodde i delår 1. Avvikelsen beror i huvudsak på statliga bidrag för bland annat 

sjuklönekostnader och trängseltillsyn samt att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat. 

För räddningstjänsten är det ersättning för sjuklönekostnader och mindre kapitalkostnader än 

budgeterat till följd av att leverans av en brandbil har försenats som orsakar avvikelsen. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat per delår 2 på 31 miljoner. För helåret räknar 

nämnden med ett överskott mot budget med 14,5 miljoner. Inom den allmänna kollektivtrafiken 

har biljettintäkterna minskat drastiskt till följd av att resandet har minskat. Inom det området har 

staten i huvudsak gått in och kompenserat så effekten för förvaltningen förväntas bli i princip 0. 

Istället räknar nämnden med ett överskott mot budget med ca 3 miljoner till följd av minskade 

kostnader inom området samt en positiv slutavräkning för föregående år. Även inom den särskilda 

kollektivtrafiken har resandet minskat vilket inneburit att kostnaderna minskat och här förväntas 

ett överskott mot budget med 4 miljoner. Vidare har bygglovsintäkterna påverkats positivt och 

här väntas en avvikelse med 5 miljoner. Parkeringsintäkterna påverkas negativt med 5 miljoner, 

delvis på grund av minskat parkerande på grund av Corona men även på grund av att vissa 



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2020 48 (81) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

   
 

 

     
     

     

     

    

 
 

parkeringsplatser har stängt eller byggs om. Gatuavdelningen förväntas ge ett överskott på 5 

miljoner, främst på grund av lägre kostnader för vinterväghållning än budgeterat. 

Torshälla stads nämnd 

Torshälla stads nämnd redovisar ett resultat på 7 miljoner kronor för perioden och prognosen för 

helåret är 5,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av att projektet hamnutbyggnaden 

kommer pågå över flera år men är budgeterad med hela kostanden 2020 vilket var den 

ursprungliga prognosen. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans för perioden och för hela 

året prognostiseras ingen avvikelse mot budgeten. 

Servicenämnden 

Nämnden prognostiserar ett driftsresultat som är 1,4 mnkr bättre än budget. Coronaeffekterna 

beräknas till -3,6 miljoner kronor, bland annat på grund av på högre IT-kostnader och minskad 

intern försäljning. Att nämnden når budget beror både på effektiviseringar och kortsiktiga 

besparingar i samt att uttag ur överskottsfonden skett med 2,5 miljoner kronor. Måltidsservice 

har en prognosticerad negativ budgetavvikelse med -4,7 miljoner kronor beroende på minskad 

försäljning till gymnasieskolorna och restauranger inom äldreomsorgen. 

Bolagskoncernen 

Resultat 

Resultat, miljoner kronor Prognos Avvikelse mot budget 

Eskilstuna kommunföretag AB -10 0 

Eskilstuna kommunfastigheter AB 62 4 

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen 177 -26 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 0 0 

Destination Eskilstuna AB 0 0 

Reavinster 625 625 

Koncernelimineringar mellan bolagen -18 0 

Summa 836 603 

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen 

Redovisar en förväntad resultatavvikelse på drygt 26 miljoner kronor. Denna är i synnerhet en 

effekt av en mild vinter där resultatet från värmeverksamheten prognosticeras få en negativ 

budgetavvikelse på 39 miljoner kronor på helårsbasis. I övrigt går verksamheten förhållandevis 

bra och den ekonomiska påverkan från Corona bedöms som relativt begränsad. 
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Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

Har gynnats av det milda vädret och förbrukningskostnaderna för el och värme är väsentligt lägre 

än budget. Bolaget har använt delar av dessa medel till att öka underhållsinsatserna. Bolaget 

redovisar en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor före preliminär reavinst på 625 miljoner 

kronor från planerad försäljning av bostadsfastigheter. 

Kommunkoncernens nettoinvesteringar 

Investeringar, miljoner kronor Utfall Budget Prognos Prognos 
avvikelse 

mot 
budget 

Fastigheter 586 999 799 200 

- varav förskola 82 105 102 3 

-varav grundskola 129 270 292 -22 

- varav gymnasie 20 55 21 34 

- varav Kultur- och fritid 1  2 -2 

- varav kök 37 9 7 2 

- varav Vård och omsorg 290 371 314 57 

- varav övrigt 27 189 61 128 

Gator och vägar 26 122 104 18 

Medfinansiering till statlig infrastruktur 25 5 25 -20 

Övrigt 15 70 27 43 

Affärsverksamhet inklusive exploatering 69 186 186 0 

Summa anläggningsinvesteringar 721 1 382 1 141 241 

Inventarier beslutade av nämnden 51 94 87 7 

Summa kommunen 772 1 476 1 228 248 

Energi och Miljö-koncernen inkl. Fibra 258 614 489 125 

Kommunfastigheter AB 422 853 740 113 

Övriga kommunala bolag 4 13 6 7 

Summa inklusive bolagskoncernen 1 456 2 956 2 463 493 

Kommunkoncernjusteringar     

Summa kommunkoncernen 1 456 2 956 2 463 493 
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Kommunkoncernens investeringar uppgår till1 456 miljoner kronor och prognosen för helåret är 2 

463 miljoner, en avvikelse mot budget med 493 miljoner. Både kommunen och de kommunala 

bolagen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket förklaras av att staden växer men till relativt 

stor del också av renovering/upprustning av befintligt bestånd. 

Kommunens anläggningsinvesteringar uppgår till 721 miljoner per delår 2. Prognosen för helåret 

är 1141 miljoner, vilket ska jämföras med budget på 1 382 miljoner. I utfallet och prognosen ingår 

ett finansiellt leasingavtal avseende Nätet äldreboende och förskola om totalt 314 miljoner och en 

medfinansiering till statlig infrastruktur avseende spår vid Gredby tågdepå om 20 miljoner. 

Verksamhetslokaler står för merparten av de beräknade investeringarna i kommunen, 799 

miljoner (inklusive de leasade objekten). Här är budgeterat 999 miljoner. Trots den relativt stora 

budgetavvikelsen så ser det ut som att genomförandegraden kommer att bli betydligt högre 2020 

än den har varit tidigare år (inräknat de leasade objekten). Flera större projekt har startats och 

kommer att ge upphov till stora investeringsvolymer framåt, exempelvis vård- och 

omsorgsboendena i Skiftinge och Trumtorp som kommer att ge 88 respektive 80 platser. Inom 

skolområdet har nybyggnationer/större ombyggnationer av skolor i Skogsängen, Nyfors, Kjula och 

Skiftingehus startats. Bland de större projekt som färdigställts och tagits i bruk under året kan 

nämnas förskola i Skiftinge samt upphandlade lokaler i kvarteret Nätet (äldreboende och 

förskola). 

De större avvikelser som noteras inom verksamhetsfastigheter rör i huvudsak om- och 

tillbyggnader i det befintliga beståndet. Den största avvikelsen är ombyggnationen av 

Rekarnegymnasiet i kombination med det planerade UPMEF-projektet (energi- och 

upprustningsprojekt) i lokalerna som drar ut på tiden. Dels är det ett stort och komplext projekt 

och dels pågår det utredning om köket på skolan. Dessutom har om- och tillbyggnaden av Ekebo 

pausats för ytterligare utredning. Även nybyggnationerna av Munktellskolan, Fogdegatans 

förskola och Mestalundens förskola samt ombyggnationen av Västra folkskolan har skjutits på då 

de behöver utredas ytterligare. 

Stadsbyggnadsinvesteringar förväntas uppgå till 104 miljoner, 18 miljoner mindre än budget. Den 

största enskilda avvikelsen är strandskoningen av kanonhusholmen där upphandlingen har 

avbrutits efter att anbuden kommit in alldeles för högt. Ny annonsering kommer att göras under 

hösten. Gredbyvägen är den största enskilda investeringen. Målsättningen är att båda etapperna 

ska bli färdigställda under hösten. Parallellt pågår arbete med bullerdämpande åtgärder vid 

bostadslägenheterna längs Gredbyvägen. För MDH-platsen är kontrakt tecknat och 

entreprenadstart är planerad till oktober och projektet förväntas vara klart i december 2021. 

Övriga investeringar (i huvudsak Kultur- och fritidsinvesteringar) är budgeterade till 70 miljoner 

och här förväntas en positiv budgetavvikelse om 43 miljoner. Här är de största avvikelserna 

Skatepark/allaktivitetsplats, där man avvaktar övrigt byggande på anvisad plats, och bokbuss som 

är försenad på grund av Corona. Konstgräsplan i Hållsta är framskjuten till 2023. I projektet 

fotbollens infrastruktur är konstgräsbytet på Tunavallen klart och det gamla gräset har flyttats till 

Skogsängens IP. Mindre justeringar återstår på Skogsängen och arbetet med att utöka 



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2020 51 (81) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

   
 

 

     
     

     

     

    

 
 

belysningen kommer att behöva skjutas till 2021. På Skogstorp IP pågår ombyggnation av 

omklädningsrum. 

Utöver ovanstående har nämnderna investerat 51 miljoner i inventarier. 

Bolagens investeringar är budgeterade till 1480 miljoner kronor och här förväntas en positiv 

avvikelse med 240 miljoner kronor mot budget. Det är i huvudsak förskjutningar i tidplaner som 

orsakar avvikelsen. Kommunfastigheter investerar i nyproduktion till följd av att staden 

växer, men även underhåll av befintliga fastigheter. Kommunfastigheter har 450 lägenheter i 

produktionsfas. Därtill investerar Energi och miljö i infrastruktur, i huvudsak inom vatten och 

avlopp, värme och elnät. 

Större avvikelser mot investeringsbudgeten 

Projekt Total-
budget 

Total-
prognos 

Av-
vikelse 

Års-
budget 

Års-
prognos 

Av-
vikelse 

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNGEMENSAMT       

Övergripande fastighetsprojekt       

UPMEFF 1 105 114 -9 35 23 12 

UPMEFF 2 105 105 0 35 0 35 

Gymnasie       

Framtiden 1, Rekarnegymansiet, omb 
byggprogr. 

40 25 15 30 14 16 

Grundskola       

Domaren 3, GSK Skiftinge 240 240 0 80 96 -
16 

Vård- och omsorg       

Eskulapen 2, Ekebo äldreboende tillbyggnad 40  40 33 0 33 

Ombyggnation Trumslagargården, seniorhuset   0 10 0 10 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN   0   0 

Strandskoning, kanonhusholmen 8 8 0 8 1 7 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN       

Fotbollens infrastruktur, Skogstorp 17 19 -2 11 5 6 

Bokbuss 7 7 0 7 0 7 

Skatepark inkl allaktivitetsplats 11 11 0 11  11 
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Markexploatering 

Försäljningarna per delår 2 är cirka 60 miljoner, och resultatet uppgår till 50 miljoner. Prognosen 

för helåret är ett resultat på 98 miljoner, vilket är 45 miljoner bättre än budgeterat. Jämfört med 

delår1 har prognosen försämrats med 5 miljoner. 

Den försämrade prognosen orsakas av att några försäljningar försenats till följd av Corona. Även 

arbete med detaljplaner har i vissa fall dragit upp på tiden. 

Bland de bostadsförsäljningar som planeras under 2020 kan nämnas Nystavaren 5,6 och 7, 

Eskilshem 4:7 och 4:8 samt Hällby-Ökna 1:220 som omfattar cirka 250 bostäder. Pågående 

försäljning av flera småhusfastigheter (Slagsta, Hållsta och Djursta) och flerbostadsfastigheter 

möjliggör för bostäder. Etableringar främst i Eskilstuna logistikpark ger försäljningsintäkter på 

omkring 80 miljoner och genererar omkring 500 arbetstillfällen. 

Det har under flera år varit en god efterfrågan fastigheter för både industri och bostäder i 

Eskilstuna. Bedömningen är att det finns en bibehållen efterfrågan på bostäder och 

bostadsprojekt trots det rådande omvärldsläget till följd av Covid-19. Det har producerats många 

bostäder i kommunen vilken kan leda till att det nu tar något längre tid till avslut. Efterfrågan på 

industrimark är dock fortsatt god för Eskilstuna lockar såväl stora som små bolag, vilket bland 

annat bevisas av Amazons etablering i Eskilstuna logistikpark. Kommunen arbetar med 

etableringar Eskilstuna logistikpark, Svista och i Källsta för att möjliggöra för företag som skapar 

arbetstillfällen. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

Ett viktigt nyckeltal för investeringarna är självfinansieringsgraden. En självfinansieringsgrad över 

100 procent innebär att kommunen inte behöver låna för att finansiera investeringarna. Per delår 

2 ligger självfinansieringsgraden på 82 procent, vilket är över målet på 50 procent. Trots att 

investeringsnivån ligger ovanligt högt så bidrar det starka resultatet till att hålla 

självfinansieringsgraden på en hög nivå. För helåret beräknas självfinansieringsgraden sjunka till 

45 procent, vilket är under målet. Försämringen beror på att helårsresultatet försämras jämfört 

med delårsresultatet. För mandatperioden som helhet är prognosen fortfarande att målet 

kommer att nås. 

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.  
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Kommunkoncernen kapitalförsörjning ska tryggas genom en god diversifiering avseende lånens 

förfallostruktur, 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 verksamhets 

förutsättningar utformat en strategi för räntebindning, där en förfallostruktur för räntebindningen 

anges, samt utformat 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 8 817 miljoner kronor vid delårrapporten 2020. Det 

är en ökning om 800 miljoner kronor jämfört med utgången av 2019. Det är i första hand 

kommunen och i andra hand Eskilstuna Kommunfastigheter AB som haft ett ökat lånebehov. Den 

bedömda nyupplåningen 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 per andra kvartalet 2020 var 2 323 miljoner kronor. 

Det innebär att nettolåneskulden har ökat med 313 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den 

bedömda nyupplåningen för Eskilstuna kommun för 2020 i budgeten var 1 000 miljoner kronor. 

Skulder (miljoner kronor) 31/8 2020 31/12 2019 

Eskilstuna kommuns nettolåneskuld 2 324 2 011 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 3 705 3 390 

Eskilstuna Energi och Miljö AB 1 928 1 780 

Eskilstuna Kommunföretag AB 659 659 

Eskilstuna Vindkraft AB 142 142 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 60 50 

Tunavallen, Gröndal och Ekängen AB 0 0 

Summa 8 817 8 032 
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Finansnetto 

Det rådande läget gör att situationen är högst osäker. Det medför en förhöjd risk för högre räntor 

framledes. Kommunen prognostiserar inte någon budgetavvikelse vad beträffar finansnettot. 

Föregående års budgetavvikelse kunde i huvudsak härledas till en högre aktieutdelning från 

bolagskoncernen. Årets budget är justerad för denna förändring. Därutöver har höjd tagits för 

eventuellt högre räntor under budgetarbetet inför året. 

Marknadsläget har förändrats i grunden med anledning av att reporäntan höjts och den pågående 

pandemin, vilket påverkat marknadsräntorna. Exempelvis har marknadsräntan STIBOR 3 månader 

sjunkit från 0,163 procent i början av året till -0,009 procent per sista augusti. Marknadsräntan 

STIBOR 3 månader är den ränta som främst påverkar kommunkoncernens upplåningskostnad. 

Kommunkoncernens genomsnittliga ränta var 1,03 procent under 2019, att jämföra med 0,88 

procent per 31 augusti. Kommunen räknar med att den genomsnittliga räntan ökar under året i 

takt med att lån omsätts. 

Aktieutdelningen från bolagskoncernen beräknas uppgå till 176,2 miljoner kronor, vilket är i 

paritet med budget. 

Finansnetto (miljoner kronor) Avvikelse jan-aug Prognos helår Avvikelse 
mot budget 

Finansiella intäkter -11 258 -19 

- varav aktieutdelning från 
bolagskoncernen 

0 176 0 

Finansiella kostnader 5 -72 7 

Summa -6 186 -12 

Pensionsåtaganden 

Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att 

pensionsrätter intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och belastar resultatet i 

takt med att pensionsutbetalningarna sker, medan pensionsrätter intjänade från och med 1998 

belastar resultatet i takt med intjänandet. Bolagskoncernen redovisar sina pensionskostnader i 

takt med intjänandet. 

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 

ansvarsförbindelsen för pensioner. Detta bidrar till lägre pensionskostnader kommande år än vad 

som annars skulle ha varit fallet. Ansvarsförbindelsen har minskat med knappt 27 miljoner under 

2020 och uppgår till 1 796 miljoner Minskningen gentemot föregående år är mindre än vanligt och 

beror på en ny pensionsöverenskommelse som har påverkat ansvarsförbindelsen negativt med 32 

miljoner. 
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Årets pensionskostnad 

Den totala kostnaden för pensioner inklusive löneskatt uppgick per 31 augusti till 260 miljoner. 

Kostnaden för utbetalningen från ansvarsförbindelsen uppgår till 72 miljoner inklusive löneskatt. 

Prognosen för helåret är 105 miljoner vilket är i linje med budget. 

Kostnaden för intjänade pensionsrätter uppgår till 188 miljoner inklusive förändring av avsättning 

om ca 8 miljoner. Dessa finansieras via PO-påslag från förvaltningarna. Här förväntas ett överskott 

mot budget på ca 20 miljoner. Avsättningen avser främst garantipensioner, särskild ålderspension, 

efterlevandepensioner samt intjänade politikerpensioner enligt OPF-KL. 
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Uppföljning av åtgärdsplaner 2020 

Nya resultatkrav 

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

nya resultatkravet för nämnderna beslutades till -54 miljoner kronor och helårsprognosen pekar 

på ett resultat som är 16 miljoner bättre. 

Nämnder, belopp i mnkr Nytt budgeterat resultat för 
kommunen, beslut KF 

Differens mot 
helårsprognos 

Kommunstyrelsen 10,0 5,1 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 

-34,5 0,9 

Förskolenämnden 17,5 1,0 

Grundskolenämnden 0,0 14,3 

Gymnasienämnden -3,4 3,3 

Kommunrevision 0,0 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 1,8 

Miljö- och 
räddningstjänstnämnden 

0,0 2,8 

Servicenämnden 5,3 1,4 

Stadsbyggnadsnämnden 0,0 14,5 

Socialnämnden -50,0 -35,0 

Torshälla stads nämnd 0,0 5,2 

Valnämnden 1,5 0,3 

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 

Summa nämnder -53,6 15,6 
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Intern styrning och kontroll 

Nämnderna genomför kontroller utifrån deras internkontrollplaner, men vissa kontroller har blivit 

försenade med anledning av vårens händelser, covid-19. 

De koncerngemensamma kontrollerna är genomförda och slutsatser återkopplas i 

årsredovisningen. 

• Kontroll av tillämpning av rutin för krisorganisation och krisberedskap samt rutin för 

information vid en allvarlig händelse/kris. 

• Kontroll av att nya chefer gått den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen och därmed fått 

delegation på området. 

Återkoppling av ett internkontrollmoment från 2019 
Från 2019 års internkontroll var ett kontrollmoment försenat, kontroll av att information sparas 

och skyddas i enlighet med styrdokument som finns för respektive område. Kontrollen 

genomfördes via en enkät för att skapa ett nuläge för hur nämnder och bolag klassificerar, 

hanterar och skyddar information. Kommunstrateg för informationssäkerhet på 

kommunledningskontoret (KLK) konstaterar att det finns medvetenhet i organisationen om 

informationsklassning, rutiner och skyddsåtgärder, men att bilden inte är helt homogen över hela 

organisationen och att det saknas rutiner för klassning av information. 

Åtgärder: 

I april 2020 presenterades en kommungemensam modell för informationsklassning med 

tillhörande hanteringsregler, vilken lanserades i samband med utbildningsmaterial rörande 

användning av videokonferenssystem Teams. Modellen och hanteringsreglerna är tänkta att 

integreras i de nya kommungemensamma anvisningarna för informationssäkerhet som blir klara 

under kvartal fyra 2020. Hanteringsreglerna ska också utökas med att inbegripa manuell hantering 

av information (t.ex. dokument och tal). 

Kommunstrateg informationssäkerhet (KLK) planerar tillsammans med Kommunstrateg HR (KLK), 

att framställa ett utbildningspaket, med nya riktlinjer, kopplade till e-utbildning vid nyanställning. I 

paketet kommer också att ingå att stärka möjligheterna för cheferna att vara ett stöd till 

personalen i dessa frågor. 

När de nya anvisningarna och utbildningspaketet lanseras under kvartal fyra 2020 och kvartal ett 

2021. Nämnder och förvaltningar behöver ta aktiv del av dessa och tillse att dess personal nås av 

riktlinjer och deltar i utbildningarna. På nästan alla förvaltningar finns representant utsedd att 

övervaka och svara på frågor rörande informationssäkerhet. Dessa representanter ingår i Nätverk 

informationssäkerhet och fungerar som ambassadörer för frågorna inom sina respektive 

förvaltningar. 
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Ekonomisk redovisning 

Redovisningsprinciper 

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), med delvis 

undantag av RKR R2 (intäkter). 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

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 november 

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 hushållning 

behöver kommunen långsiktighet och framförförhållning. Från och med årsbokslut 2020 redovisas 

utdelning enligt kontantprincipen. Avsteget har gjort att jämförelsetalen för 2019 har räknats om 

med 60,5 mnkr. Korrigering har skett direkt mot eget kapital.  

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.    

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande men som är viktiga att 

uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. För 2020 uppgår jämförelsestörande 

intäkter till 107 mnkr (se not 2) och jämförelsestörande kostnader till 50 mnkr (se not 4) per 2020-

08-31.  

Intäkter 

Skatteintäkter 

Innevarande års preliminära skatteinbetalningar, den preliminära slutavräkningen för innevarande 

år samt korrigeringen av avräkningen avseende föregående år redovisas som intäkt innevarande 

år. 
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Extra generella statsbidrag 

Under året har Eskilstuna kommun fått extra generella statsbidrag till följd av covid-19 pandemin. 

De extra generella statsbidragen uppgår under 2020 till 212,4 mnkr och har periodiserats med 

1/12 per månad. 

Bidrag 

Prestationsbaserade bidrag som relaterar till om vissa mål uppnåtts eller handlingar genomförts 

periodiseras till den period 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 bidraget avser. Bidraget intäktsförs i sin 

helhet även om nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek. 

Bidrag som är hänförbara till en investering redovisas som en skuld och intäktsförs i en takt som 

återspeglar anläggningens nyttjande och förbrukning. 

Kostnader 

Avskrivningsprinciper  
 

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. 

Avskrivningstider som normalt tillämpas i Kommunkoncernen är 3-100 år. Mark och konst har 

obegränsad livslängd.  

Leasingavtal 

Inga hyresavtal kortare än 20 år redovisas som finansiell leasing. Anläggningstillgångar som 

omfattas av finansiell leasing har tagits upp till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av hela 

kontraktstidens leasingavgifter. Endast kapitaldelen av leasingavgiften har använts vid 

beräkningen. 

 

Löner, semesterlöneskuld och övriga löneförmåner 

Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld, okompenserad 

övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och belastar det 
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år de intjänas. Generellt minskar semesterlöneskulden under vissa perioder när anställda tar ut 

sina semesterdagar och belastar resultaträkningen när de tas ut. 

Lönekostnad för vikarier redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden, dvs. de kostnadsförs i 

samband med utbetalning. 

Finansiella tillgångar 

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som anläggningstillgång. 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 räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett 

anskaffningsvärde om minst ett basbelopp. Komponentavskrivning tillämpas på materiella 

anläggningstillgångar i enlighet med RKR R4.  

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 

avskrivningar.  

Exploateringsverksamhet 

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas mot 

resultaträkningen tillsammans med matchande (schablonkostnad enligt kalkyl) kostnader när 

äganderätten övergår till köparen.  

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

som anläggningstillgång.  

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.  

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. 
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Pensioner 

Kommunen: 

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt 

intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräkning av 

pensionsskulden används Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell (RIPS19). 

Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i 

resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 

redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. 

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till 

kommunens anställda för individuell placering.  

Koncernföretagen: 

I koncernföretagen redovisas även pensioner intjänade före 1998 som en avsättning i 

balansräkningen. 
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Resultaträkning         

         

  Kommunkoncernen  Kommunen   

         

Belopp i mnkr   202008 201908   202008 201908 
Helårs-

prognos Årsbudget 

         

         
Verksamhetens intäkter Not 1 2 133 2 163  952 1 012 2 019 1 879 

Jämförelsestörande intäkter Not 2 107 174  124 176   

Verksamhetens kostnader Not 3 -5 923 -5 874  -5 178 -5 144 -8 629 -8 427 

Jämförelsestörande kostnader Not 4 -50 -107  -61 -105   

Avskrivningar Not 5 -383 -363  -183 -158 -238 -229 

Skatt   -0 0   - -     

  
       

Verksamhetens nettokostnader  -4 117 -4 008  -4 347 -4 219 -6 848 -6 776 

  
       

Skatteintäkter Not 6 3 166 3 087  3 166 3 087 4 694 4 745 

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 1 373 1 282  1 373 1 282 2 202 2 002 

Jämförelsestörande statsbidrag och 
utjämning Not 7 

93 -   93 -     

  
       

Verksamhetens resultat  515 361  285 150 47 -29 

  
       

Finansiella intäkter Not 8 14 18  239 146 258 277 

Finansiella kostnader Not 9 -58 -59   -59 -55 -72 -79 

  
       

Resultatet efter finansiella poster  471 320  465 241 233 169 

  
       

Extraordinära intäkter  - -  - -   

Extraordinära kostnader  - -  - -   

Årets resultat Not 10 471 320  465 241 233 169 

  
       

Årets resultat enligt balanskravet  459 320  452 231  169 

  
       

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 321 253  309 170 233 169 
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Balansräkning  Kommunkoncernen   Kommunen  

Belopp i mnkr   202008 201912   202008 201912 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 24 18   7 6 

Materiella anläggningstillgångar        
        Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 13 810 12 785   6 412 5 857 

        Maskiner och inventarier Not 13 427 413   305 294 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 134 165   4 345 4 086 

Summa anläggningstillgångar  14 394 13 380   11 069 10 244 

        
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15 129 107   129 107 

Summa bidrag till statlig infrastruktur  129 107   129 107 

        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        

       Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not 16 302 272   208 192 

       Fordringar Not 17 723 889   2 205 2 180 

       Kortfristiga placeringar Not 18 - -   - - 

       Kassa och bank   413 156   408 153 

Summa omsättningstillgångar  1 438 1 317   2 821 2 526 

        
Summa tillgångar  15 961 14 805   14 020 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   471 176   465 116 

Summa eget kapital  Not 19 4 621 4 200   3 708 3 293 

        
Avsättningar        
       Avsättningar för pensioner Not 20 131 136   123 128 

       Andra avsättningar Not 21 319 295   42 17 

Summa avsättningar  450 430   165 145 

        

Skulder        
      Långfristiga skulder Not 22 6 870 6 126   6 537 5 826 

      Kortfristiga skulder Not 23 4 019 4 049   3 611 3 614 

Summa skulder  10 890 10 175   10 147 9 440 

        
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  15 961 14 805   14 020 12 877 

              

        
Ställda panter Not 24 14 14   - - 

Ansvarsförbindelser Not 25 2 255 2 257   2 938 2 941 

Leasingåtaganden  693 474   1 836 1 225 
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Finansieringsanalys         

  Kommunkoncernen  Kommunen  

             

Belopp i mnkr   202008 201908 201912   202008 201908 201912 

         
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
         
Årets resultat  471 320 176  465 281 176 

Justering för ej likvidpåverkande poster Not 26 318 308 478   181 116 202 

         
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 790 628 654  646 397 379 

         
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  166 240 -3  -25 272 -475 

Ökning/minskning förråd och varulager  -29 30 58  -16 61 75 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -29 -436 632   -3 -277 529 

         
Kassaflöde från den löpande verksamheten 897 462 1 341  602 453 507 

         
INVESTERINGSVERKSAMHET         

  -0 0   0 -0  

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -9 -2 -8  -2 -1 -5 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  - -  - - - 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -1 419 -700 -1 422  -748 -282 -610 

Investeringsbidrag   - -  5 - - 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  13 11 65  - 10 29 

Förvärv av finansiella tillgångar   -1 -  -1 - - 

Avyttring av finansiella tillgångar  31 7 7   - 11 3 

          

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -1 384 -684 -1 357  -746 -263 -583 
         

FINANSIERINGSVERKSAMHET         
         

Nyupptagna lån  - 448 -  - 425 - 

Ökning av långfristiga skulder  744 - -  705 10 - 

Minskning av långfristiga skulder  - 1 -139  - - -163 

Minskning av långfristiga fordringar  - - -20  - - 72 

Ökning av långfristiga fordringar  - - -   -308 -400 - 

         
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 744 449 -159  398 35 -91 

         
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur - - -  - - - 

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

         
  - - -  - - -9 

Årets kassaflöde  257 226 -175  254 225 -175 

         
Likvida medel vid årets början  156 331 331  153 328 328 

Likvida medel vid årets slut  413 557 156  408 553 153 

Förändring av likvida medel  257 226 -175  254 225 -175 
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Noter      

 Kommunkoncernen   Kommunen 

Not 1 Verksamhetens intäkter      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Försäljningsintäkter 983 832 
 

133 141 

Taxor och avgifter 136 303 
 

136 127 

Hyror och arrenden 560 538 
 

240 260 

Erhållna statsbidrag och andra bidrag 447 484 
 

443 483 

Aktiverat arbete för egen räkning 5 - 
 

- - 

Övriga intäkter 2 5 
 

- - 

Summa  2 133 2 163   952 1 012       

Not 2 Jämförelsestörande intäkter       
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Reavinster vid försäljning av anl.tillgångar 13 11 
 

13 9 

Övriga jämförelsestörande intäkter - - 
 

- - 

Exploateringsintäkter 45 163 
 

62 167 

Extra ersättningar sjuklön pga Covid-19, april-juni  48 - 
 

48 - 

Extra ersättningar sjuklön pga Covid-19, augusti 1 - 
 

1 - 

Summa  107 174   124 176  

  

   

 

  

   

Not 3 Verksamhetens kostnader      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Personalkostnader 3 349 3 538 
 

3 140 3 079 

Aktiverade personalutgifter -17 -24 
 

- -2 

Material och tjänster 1 540 1 324 
 

979 1 020 

Köp av huvudverksamhet 670 686 
 

671 689 

Lämnade bidrag 381 350 
 

389 358 

Summa  5 923 5 874   5 178 5 144 

 

  

   
Not 4 Jämförelsestörande kostnader      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Exploateringskostnader 3 101 
 

14 101 

Realisationsförlust/utrangering 0 3 
 

0 0 

Kompensation friskola enligt dom - 4 
 

- 4 

Extra sjuklönekostnader pga Covid-19 26 - 
 

26 - 

Extra vårdrelaterade kostnader pga Covid-19 21 - 
 

21 - 

Summa  50 107   61 105 
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Not 5 Avskrivningar       
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Avskrivningar enligt plan 383 363 
 

183 158 

  - varav immateriella tillgångar 3 5 
 

1 1 

  - varav fastighet och anläggningar 317 301 
 

139 114 

  - varav inventarier 64 57 
 

44 42 

Nedskrivning av fastighet och anläggningar -1 - 
 

- - 

Summa 383 363   183 158 

 

  

   
Not 6 Skatteintäkter 

  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Kommunalskatt, preliminär skatteinbetalning 3 170 3 118 
 

3 170 3 118 

Slutavräkningsdifferens föregående år 22 5 
 

22 5 

Preliminär slutavräkning innevarande år -26 -35 
 

-26 -35 

Summa  3 166 3 087   3 166 3 087 

 

  

   
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning 

  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 920 902 
 

920 902 

Kostnadsutjämningsbidrag 170 157 
 

170 157 

Strukturbidrag - - 
 

- - 

Införandebidrag - - 
 

- - 

LSS-utjämning 12 12 
 

12 12 

Regleringsavgift 73 49 
 

73 49 

Kommunal fastighetsavgift 128 124 
 

128 124 

Generella bidrag från staten 69 38 
 

69 38 

Summa  1 373 1 282   1 373 1 282 

 

  

   
Covid-19 relaterade statsbidrag 93 - 

 
93 - 

Summa jämförelsestörande statsbidrag och utjämning 93 - 
 

93 -       

      

      

Not 8 Finansiella intäkter      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Räntor på lån till kommunala bolag - - 
 

48 49 

Räntor på Förlagsbevis Kommuninvest ek.för. - - 
 

- - 

Övriga ränteintäkter 1 1 
 

0 0 

Utdelning från kommunala bolag  - - 
 

176 77 

Aktieutdelning i externa bolag 6 15 
 

6 15 

Övriga finansiella intäkter 6 0 
 

8 2 

Rearesultat 0 2 
 

- 2 

Summa 14 18   239 146  

  

   

  



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2020 67 (81) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

   
 

 

     
     

     

     

    

 
 

Not 9 Finansiella kostnader      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Räntor på lån och finansiell leasing 56 58 
 

57 53 

Rearesultat - - 
 

- - 

Ränta pensionsavsättning 2 1 
 

2 1 

Övriga finansiella kostnader 0 0 
 

0 0 

Summa 58 59   59 55 

      

      
Summa totalt 58 59   59 55 

* varav räntekostnader för ränteswappar 17,4 mkr 
  

   
Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat 

  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-08-31   2020-08-31 2019-08-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen - - 
 

465 241 

Årets justerade resultat enligt resultaträkningen - - 
 

- - 

Reducering av samtliga  realistationsvinster - - 
 

-13 -9 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar - -   452 232 

Balanskravsresultat - - 
 

452 232       

      

Öronmärkta pengar (gäller endast kommunen) 
  

IB 

2020 

Förändring 

2020 

UB 2020-

08 

Resultatbuffert - - 80 - 80 

Modern kommun - - 15 -1 13 

Byggbonus, marksaneringsfond - - 10 -10 - 

Över-/underskott nämnderna - - 19 12 31 

Välfärds, näringsliv, utbildnings och jobbpaket - - 8 -8 - 

Summa totalt - - 131 -7 124     
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 54 61 
 

13 17 

Ingående avskrivningar -39 -43 
 

-7 -14 

Ingående nedskrivningar - - 
 

- - 

Ingående bokfört värde 15 18 
 

6 3 

Årets nyanskaffningar 2 5 
 

2 5 

Årets utrangering av anskaffningsvärde - -12 
 

- -9 

Årets omklassificering av ansk.värde - 0 
 

- - 

Årets avskrivningar -3 -6 
 

-1 -1 

Årets utrangering av ackumulerade avskrivningar - 10 
 

- 9 

Årets omklassificering av ack. avskrivningar - - 
 

- - 

Årets nedskrivningar - - 
 

- - 

Årets återläggning av nedskrivning - - 
 

- - 

Utgående anskaffningsvärde 56 54 
 

15 13 

Utgående avskrivningar -42 -39 
 

-8 -7 

Utgående nedskrivningar - - 
 

- - 

Utgående bokfört värde 13 15   7 6       

Pågående immateriella 
  

 

  

Ingående nedlagda utgifter 3 1 
 

- - 

Årets nedlagda utgifter 8 3 
 

- - 

Årets omklassificering - -0 
 

- - 

Årets utrangering och avyttring - - 
 

- - 

Utgående bokfört värde 11 3 
 

- -       

Utgående bokfört värde immateriella 

anläggningstillgångar 

24 
  

7 
 

 

 

  

  
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar     

      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

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 ansk.värde - - 
 

- - 

Årets avskrivningar -1 -2 
 

-1 -2 

Årets utrangering av ack. avskrivningar - - 
 

- - 

Årets omklassificering av ack. avskrivningar - - 
 

- - 

Årets nedskrivningar - -7 
 

- -7 

Årets återläggning av nedskrivning - - 
 

- - 

Utgående anskaffningsvärde 258 241 
 

258 241 

Utgående avskrivningar -24 -23 
 

-24 -23 
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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 160 202 
 

160 202 

Årets utrangering av anskaffnignsvärde -0 -3 
 

-0 -3 

Årets omklassificering av ansk.värde - - 
 

- - 

Årets avskrivningar -67 -92 
 

-67 -92 

Årets utrangering av ack. avskrivningar 0 3 
 

0 3 

Årets omklassificering av ack. Avskrivningar - - 
 

- - 

Årets nedskrivningar - - 
 

- - 

Årets återläggning av nedskrivning - - 
 

- - 

Utgående anskaffningsvärde 4 691 4 532 
 

4 691 4 532 

Utgående avskrivningar -2 063 -1 995 
 

-2 063 -1 995 

Utgående nedskrivningar - - 
 

- - 

Utgående bokfört värde 2 629 2 536 
 

2 629 2 536  

  

   

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 53 132 
 

53 132 

Årets utrangering av anskaffnignsvärde - -0 
 

- -0 

Årets omklassificering av ansk.värde - - 
 

- - 

Årets avskrivningar -37 -53 
 

-37 -53 

Årets utrangering av ack. avskrivningar - 0 
 

- 0 

Årets omklassificering av ack. avskrivningar - - 
 

- - 

Årets nedskrivningar - - 
 

- - 

Årets återläggning av nedskrivning - - 
 

- - 

Utgående anskaffningsvärde 1 936 1 883 
 

1 936 1 883 

Utgående avskrivningar -693 -656 
 

-693 -656 

Utgående nedskrivningar - - 
 

- - 

Utgående bokfört värde 1 243 1 226 
 

1 243 1 226 
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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 510 807 
 

314 933 

Årets utrangering av anskaffningsvärde -1 -117 
 

- 0 

Årets omklassificering av ansk.värde 1 523 
 

- - 

Årets avskrivningar -212 -303 
 

-34 -60 

Årets utrangering av ack. avskrivningar 0 83 
 

- - 

Årets omklassificering av ack. avskrivningar - - 
 

- - 

Årets nedskrivningar - - 
 

- - 

Årets återläggning av nedskrivningar 1 1 
 

- - 

Utgående anskaffningsvärde 11 959 11 449 
 

1 859 1 545 

Utgående avskrivningar -3 962 -3 750 
 

-188 -154 

Utgående nedskrivningar -114 -114 
 

- - 

Utgående bokfört värde 7 884 7 584   1 671 1 390  

 

    

Finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört värde om 699 mnkr i kommunen och lika värde i koncernen. 
 

      

Pågående ny-, till- och ombyggnad  
     

Ingående bokfört värde 1 227 1 588 
 

494 905 

Årets nyanskaffningar 603 153 
 

150 -411 

Årets omklassificering -1 -513 
 

- - 

Årets försäljning/utrangering, anskaffningar - - 
 

- - 

Utgående bokfört värde 1 829 1 227 
 

644 494  

 

    

Avskrivningstider (genomsnittliga) 36 35 
 

34 32  

 

    

Utgående bokfört värde Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

13 810 12 785   6 412 5 857 
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Not 13 Maskiner och inventarier      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31  

  

   

Maskiner   

   

Ingående anskaffningsvärde 15 16 
 

15 16 

Ingående avskrivningar -8 -7 
 

-8 -7 

Ingående nedskrivningar - - 
 

- - 

Ingående bokfört värde 8 9 
 

8 9 

Årets nyanskaffningar 0 0 
 

0 0 

Årets utrangering av ansk. värde - -0 
 

- -0 

Årets omklassificering av ansk.värde - - 
 

- - 

Årets avskrivningar -1 -1 
 

-1 -1 

Årets utrangering av ack. avskrivningar - 0 
 

- 0 

Årets omklassificering av ack. 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 62 127 
 

39 81 

Årets utrangering av ansk. värde -11 -147 
 

-8 -131 

Årets omklassificering av ansk.värde - 2 
 

- - 

Årets avskrivningar -63 -88 
 

-43 -62 

Årets utrangering av ack. avskrivningar 11 147 
 

8 131 

Årets omklassificering av ack. avskrivningar - - 
 

- - 

Årets nedskrivningar - - 
 

- - 

Årets återläggning av nedskrivningar - - 
 

- - 

Utgående anskaffningsvärde 1 412 1 360 
 

1 045 1 014 

Utgående avskrivningar -1 009 -957 
 

-763 -727 

Utgående nedskrivningar -1 -1 
 

-1 -1 

Utgående bokfört värde 402 402 
 

281 285  
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Pågående arbeten, maskiner och inventarier 
     

Ingående bokfört värde 3 3 
 

1 3 

Årets nyanskaffningar 15 -0 
 

15 -2 

Årets omklassificering - - 
 

- - 

Årets försäljning/utrangering, anskaffningar - - 
 

- - 

Utgående bokfört värde 18 3 
 

16 1       

Avskrivningstider (genomsnittliga) 9 8 
 

8 7       

Utgående bokfört värde maskiner och inventarier 427 413   305 294 

            

 

 

    

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag 
     

E-a Kommunföretag AB 
   

11 11 

Tunavallen Fastighetsförvaltning KB 
   

1 1 

Gröndal Stadion1 KB 
   

1 1 

Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB 
   

0 0 

ELP4 
   

0 0 

Destination Eskilstuna AB 
   

- - 

Energikontoret i Mälardalen AB  
   

- - 

Eskilstuna Vindkraft AB 
   

- - 

Elinstallation i Eskilstuna AB 
   

- - 

Summa - - 
 

14 13       

Aktier och andelar i övriga företag 
     

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
 

- 
 

- - 

Kommuninvest ekonomisk förening 39 89 
 

39 89 

Gjutaren i Torshälla AB 3 3 
 

3 3 

Bostadsrätter 17 15 
 

17 16 

Create Business Incubator Mälardalen AB 0 - 
 

0 0 

Energikontoret i Mälardalen AB  0 - 
 

0 - 

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 17 1 
 

- - 

Summa 77 108 
 

60 108       
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Utlåning via internbank till kommunala bolag 
     

E-a Kommunfastigheter AB 
   

2 657 2 522 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB 
   

100 100 

Eskilstuna Energi & Miljö AB  
   

1 135 935 

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB 
   

200 225 

Tunavallen Fastighetsförvaltning KB 
   

- - 

Gröndal Stadion 1 KB 
   

- - 

Ekängen Arena Fastighetsförvaltning KB 
   

- - 

E-a Kommunföretag AB 
   

- - 

Eskilstuna Vindkraft AB 
   

133 135 

Eskilstuna Logistik AB 
   

30 30 

Summa  - - 
 

4 255 3 947       

Förlagslån 
     

Kommuninvest ekonomisk förening 17 17 
 

17 17       

Övriga långfristiga fordringar 
     

Övriga långfristiga fordringar 40 39 
 

- - 

Summa totalt 134 165   4 345 4 086 

            

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur 
  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Ackumulerat bidrag 144 144 
 

144 144 

Ackumulerad upplösning -37 -31 
 

-37 -31 

Ingående bokfört värde 107 113 
 

107 113 

Årets bidrag till statlig infrastruktur 26 -0 
 

26 -0 

Årets indexuppräkning - - 
 

- - 

Årets upplösning -4 -6 
 

-4 -6 

Summa 129 107   129 107 

Bidraget avser Citybanan 123 mnkr, GC Sundbyholm 22 mnkr, GC Kvicksund 2 mnkr,  
   

Tågdepån 19 mnkr och Genomfart Ea, väg 53 5 mnkr . Bidragen upplöses under 25 år. 
   

      

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden 
  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Förråd, lager  113 81 
 

19 1       

Exploateringsområden 
     

Ingående värde 191 263 
 

191 263 

Årets utgifter 13 44 
 

13 44 

Omklassificering - - 
 

- - 

Uttag exploateringsområden -16 -115 
 

-16 -115 

Summa  189 191 
 

189 191 

Summa total 302 272 
 

208 192 
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Not 17 Fordringar 
  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Kundfordringar 146 161 
 

76 65 

Statsbidragsfordringar och andra fordringar på staten 70 48 
 

70 48 

Skattefordringar 22 38 
 

- - 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 391 479 
 

333 402 

Kortfristig utlåning till kommunala bolag - - 
 

1 579 1 414 

Övriga kortfristiga fordringar 94 163 
 

147 251 

Summa 723 889   2 205 2 180 

 

  

   
Not 18 Kortfristiga placeringar 

  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Obligationer, räntebärande - - 
 

- - 

Aktier i marknadsnoterade företag - - 
 

- - 

Summa - - 
 

- - 

Marknadsvärde aktier och räntefonder - -  - - 

Marknadsvärdet 2018 har korrigerats med +14 mnkr 
  

 

  

 

  

   
Not 19 Eget kapital      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Ingående balans 4 200 4 010 
 

3 293 3 279 

Betald utdelning fg. år - - 
 

- -116 

Justering IB -50 14 
 

-50 14 

Justering årets resultat - - 
 

- -61 

Årets resultat 471 176 
 

465 176 

Summa 4 621 4 200   3 708 3 293 
 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Not 20 Avsättningar för pensioner       
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 131 136 
 

123 128 

Justering avsättning för pensioner och liknande förpliktelser - - 
 

- - 

Avsättningar för särskild avtalspension, visstidspension mm - 0 
 

- 0 

Summa 131 136   123 128  

  

   

Antal visstidspension 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Politiker 2 3 
 

2 3 

Tjänstemän 0 0 
 

0 0       

Förändring av Avsättning för pensioner 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Ingående avsättning 136 128 
 

128 120 

Pensionsutbetalningar -5 -8 
 

-5 -8 

Nyintjänad pension 2 12 
 

2 12 
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Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 3 
 

1 3 

Förändring av löneskatten -2 2 
 

-2 2 

Justering förändring av löneskatten - - 
 

- - 

Ändring av försäkringstekniska grunder - - 
 

- - 

Övrigt -5 -1 
 

-5 -1 

Utgående avsättning 128 136   120 128       

Not 21 Andra avsättningar      
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Uppskjuten skatt 277 278 
 

- - 

Avsättning för bidrag till statlig infrastuktur 25 - 
 

25 - 

Övrigt 17 17   17 17 

Summa  319 295 
 

42 17       

      

      

Not 22 Långfristiga skulder     
   

Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Nordea koncernkonto 
     

Lån i banker och kreditinstitut 6 283 5 873 
 

5 724 5 314 

Övriga långfristiga skulder 162 139 
 

- - 

Kostnadsersättningar och investeringsbidrag 105 101 
 

105 101 

Finansiell Leasing 320 13 
 

708 411 

Summa 6 870 6 126   6 537 5 826  

  

   

Beviljad checkkredit 500 500  500 500 

 

  

 

 

 
Genomsnittlig ränta 0,93% 1,04% 

 
0,89% 1,03% 

Genomsnittlig räntebindningstid 2,2 2,92 
 

2,28 2,7 

Lån som förfaller inom:  
    

 
1 år 2 536 2 059 

 
2 434 2 059 

1-3 år 2 771 2 176 
 

2 571 2 176 

3-5 år 2 422 2 048 
 

2 263 2 048 

5< år 1 090 1 090 
 

890 1 090     

  
Eskilstuna kommun har upptagit en portfölj av lån med rörlig 

ränta och olika kapitalbindningstider. 
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Not 23 Kortfristiga skulder  
  

   
Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut  2 536 2 203 
 

2 434 2 059 

Leverantörsskulder 291 405 
 

164 268 

Korfristig finansiell leasingskuld - - 
 

- - 

Övriga kortfristiga skulder 254 441 
 

257 521 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 938 999 
 

756 766 

Summa 4 019 4 049   3 611 3 614       

Not 24 Ställda panter           

Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

För egna avsättningar och skulder     

 

  
Fastighetsinteckningar 14 14   - - 

Tomträttsinteckningar - - 
 

- - 

Företagsinteckningar - -  - - 

Pensionsåtaganden - -  - - 

Övrigt - -  - - 

 

  

 

  

För övriga engagemang           

Banktillgodohavanden som säkerhet för fysisk elhandel på 

Nordpol 

- - 
 

- - 

Banktillgodohavanden som säkerhet för finansiell elhandel 

(Nasdaq) 

- - 
 

- - 

Övrigt - - 
 

- - 

Summa 14 14   - -       

      

Not 25 Ansvarsförbindelser, eventualförpliktelser           

Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Pensionsförpliktelser   

   

Pensionsåtagande intjänade före 1998 1 427 1 429 
 

1 427 1 429 

Löneskatt på pensionsåtagande intjänade före 1998 346 347 
 

346 347 

Pensionsavtal för förtroendevalda (Visstidspension) 16 16 
 

16 16 

Löneskatt på pensionsavtal för förtroendevalda 

(Visstidspension) 

4 4 
 

4 4 

Summa 1 793 1 795   1 793 1 795       

Förändring av Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Ingående ansvarsförbindelse 1 776 1 799 
 

1 776 1 799 

Pensionsutbetalningar -54 -81 
 

-54 -81 

Nyintjänad pension - - 
 

- - 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 40 46 
 

40 46 

Förändring av löneskatten -1 -4 
 

-1 -4 

Ändring av försäkringstekniska grunder - - 
 

- - 

Övrigt 12 17 
 

12 17 

Utgående ansvarsförbindelse 1 773 1 776   1 773 1 776       
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Antal visstidspension 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Förtroendevalda 9 9 
 

9 9       

      

Borgensåtaganden 
     

Kommunala bolag 
   

684 684 

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   1 145 1 145 

Borgensåtagande i kommunala bolag jämförelseåret (201808) 

är justerad med 659,3mnkr 
  

   

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 nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 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 borgenförpliktelse, kan noteras att per 2018-12-31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404,8 miljarder kronor och totala tillgångar till 406,3 miljarder 

kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 8,2 miljarder kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 8,3 miljarder kronor. 

 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

Kommunen är medlem med 18 % andel i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som i november 2015 ingick ett 

borgensåtagande såsom för egen skuld för AB Transitios låneförpliktelser. Medlemmarna har vid varje tidpunkt del i 

förbundets tillgångar och skulder med sin andel enligt förbundsordningen. Per 2018-12-31 motsvarade kommunens andel av 

borgensåtagandet 343,4 Mkr. 

      

Övriga ansvarsförbindelser 
     

Skatteverket i Ludvika - - 
 

- - 

Övrigt - - 
 

- - 

Summa -   
 

-         

Summa totalt 2 255 2 257   2 938 2 941       
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Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster           

Belopp i (mnkr) 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Justering för av- och nedskrivningar 388 553 
 

188 258 

Justering för avsättningar 20 -53 
 

20 -47 

Justering för utrangeringar 1 - 
 

0 - 

Justering för reavinst, materiella anl.tillgångar -12 -28 
 

- -28 

Justering för reaförlust, finansiella anl.tillgångar - 0 
 

- - 

Justering för reavinst, finansiella anl.tillgångar - - 
 

- -3 

Justering för bidrag till statlig infrastruktur -26 6 
 

- 0 

Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur - -  -26 6 

Justering för nedskrivning av finansiella anläggningtillgångar - -  49 - 

Justering för omklassificering finansiella 

anläggningstillgångar 

- 12 

 

- - 

Justering för omklassificeringar materiella 

anläggningstillgångar 

-1 -12 

 

- - 

Justering för Stiga Sport Arena, finansiell leasing, netto - -  - 2 

Justering för årets uppskrivning -1 -  - - 

Justering för bokning direkt mot eget kapital -50 -  -50 14 

Summa 318 478   181 202       

      

Övriga tilläggsupplysningar 
   

   

  

   

Pensionsförpliktelser 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31       

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP) tryggas genom 

försäkring hos KPA samt Skandia. 

     

Försäkringspremien för FÅP inkl löneskatt (mnkr) 556 556 
 

556 556       

Överskottsfond hos KPA samt Skandia, Utgående kapital 

(mnkr) 

15 15 
 

15 15 

      

Aktualiseringsgrad (%) 96 96 
 

96 96       

Leasingavgifter 
   

  
Leasingåtaganden 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Nominella värden av framtida minimi-leasavgifter, avseende 

icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: 

     

  

    
Finansiell leasing: 

     

Förfaller till betalning inom ett år 1 1 
 

28 17 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 3 3 
 

116 70 

Förfaller till betalning senare än fem år 9 9   559 324 

Summa 13 13 
 

704 411       
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Operationell leasing: 
     

Förfaller till betalning inom ett år 131 207 
 

176 121 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 291 475 
 

414 285 

Förfaller till betalning senare än fem år 259 387   542 409 

Summa 680 1 069 
 

1 132 814       

Summa totalt 693 1 082   1 836 1 225 

 

  

   
Revisionskostnader 2020-08-31 2019-12-31   2020-08-31 2019-12-31 

Räkenskapsrevision - 0 
 

- 0 
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Investeringsredovisning för       

Eskilstuna kommun             

KSKF-beslutade      

Nämnd/Förvaltning, belopp i mnkr Utgift Inkomst Nettoutgift Budget 
Avvikelse 

mot budget 

Kommunstyrelsen      

 Kommunledningskontoret 5  5  -5 

 Fastighets- och exploateringsenheten och centrala poster 675 -5 670 1 185 515 

 - varav förskoleverksamhet 81  81 105 24 

 - varav grundskoleverksamhet 129  129 242 113 

 - varav gymnasieverksamhet 20  20 75 55 

 - varav gemensam skolverksamhet   - 35 35 

 - varav vård- och omsorgsverksamhet 290  290 371 81 

 - varav social 0  0   

 - varav räddningstjänstverksamhet   - - - 

 - varav stadsbyggnadsverksamhet   - - - 

 - varav Kultur- och fritidsverksamhet 1  - 4 4 

 - varav kök(serviceförvaltningen) 37  - 37  

 - varav övriga fastigheter och lokaler 29  29 130 101 

 - varav exploaterings- och markinvesteringar 88 -5 83 186 103 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden   - - - 

Kultur och fritidsnämnden 13  13 56 43 

Miljö- och räddningstjänstnämnden -  - 5 5 

Servicenämnden -  - - - 

Socialnämnden -  - - - 

Stadsbyggnadsnämnden 28 -0 28 114 86 

 - varav kommunala 23 -0 23 109 86 

 - varav medfinansiering till statlig infrastruktur 5  5 5 - 

Torshälla stads nämnd 5  5 22 17 

Summa 726 -5 721 1 382 661 

       

Nämnd/Förvaltning, belopp i mnkr Utgift Inkomst Nettoutgift Budget 
Avvikelse 

mot budget 

KS/Kommunstyrelsen 1  1 - -1 

Arbetsmarknad och Vuxennämnden 3  3 3 -0 

Kultur och fritidsnämnden 1  1 7 6 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 1  1 3 2 

Förskolenämnden 3  3 3 -1 

Grundskolenämnden 10  10 12 2 

Gymnasienämnden 4  4 8 4 

Servicenämnden 21  21 31 10 

Socialnämnden 1  1 - -1 

Stadsbyggnadsnämnden 2  2 7 5 

Vård o omsorgsnämnden 4  4 20 16 

Torshälla stads nämnd 0  0 1 1 

Summa Nämnder 51 - 51 94 43 
       

Summa total 777 -5 772 1 476 704 
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Driftredovisning för Eskilstuna kommun  

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader 

Netto- 

kostnader 

Budget 

för 

perioden  

Budget 

helår 

Prognos-

avvikelse 

mot budget 

Kommunstyrelsen 20 -280 -260 -296 -407 15 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 126 -434 -308 -298 -448 -34 

Förskolenämnden 75 -474 -399 -440 -667 19 

Grundskolenämnden 138 -903 -765 -806 -1 248 14 

Gymnasienämnden 20 -260 -240 -244 -384 -0 

Kommunrevision - -1 -1 -2 -3 - 

Kultur- och fritidsnämnden 26 -237 -211 -215 -313 2 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 16 -72 -56 -60 -92 3 

Servicenämnden 436 -420 16 11 5 1 

Stadsbyggnadsnämnden 95 -322 -227 -256 -386 15 

Socialnämnden 63 -472 -410 -347 -518 -85 

Torshälla stads nämnd 2 -31 -29 -35 -52 5 

Valnämnden - -0 -0 -2 -3 2 

Vård- och omsorgsnämnden 264 -1 522 -1 258 -1 252 -1 884 - 

Överförmyndarnämnden 3 -12 -9 -8 -13 - 

SUMMA 1 283 -5 440 -4 157 -4 251 -6 413 -43 

Kommungemensamma kostnader      

  

Intäkter Kostnader 

Netto- 

kostnader 

Budget 

för 

perioden  

Budget 

helår 

Prognos-

avvikelse 

mot budget 

Fastighetsenheten 106 -104 2 1 2 0 

Mark- och fastighet 121 -54 67 36 53 43 

Kommunstyrelsens centrala poster -18 28 10 71 24 -71 

Skolpeng kommunen 44 -1 43 55 73 -13 

Friskolor och interkommunala ersättningar 52 -327 -275 -267 -403   

Facklig verksamhet och kommunhälsan 0 -75 -75 15 2 -2 

Personalomkostnader (PO-pålägg) - 91 91 -1 -1   

Pensionsutbetalningar (netto)   -52 -52 -70 -105 20 

Försäkring/skadereglering   -5 -5 -5 -7   

Budgetregleringsposter   -1 -1     -6 

Finansnetto   5 5       

Justering av interna poster mellan nämnderna -513 513 -       

S:a övriga kommungemensamma kostnader -208 18 -190 -164 -363 -29 

S:a verksamhetens driftnetto 1 076 -5 423 -4 347 -4 415 -6 776 -72 

 


