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HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION
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Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet 
där vård, skola och omsorg är de största områdena. Varje 
dag ansvarar vi för runt 200 000 möten när exempelvis 
tjejer och killar möter lärare, när gamla får hjälp av hem-
tjänsten och när föräldrar lämnar och hämtar sina barn i 
förskolan. 

Det goda mötet mellan invånare och medarbetare är 
avgörande för att uppnå bra resultat och skapa värde för 
skattepengarna.

För trettonde året i rad redovisar Eskilstuna  kommun ett 
över skott. Årets resultat uppgår till 265  miljoner kronor 
för kommunen och 94 miljoner  kronor för bolagskon-
cernen. I en sund kommunal  ekonomi ska det finnas ett 
överskott som kan utgöra  grunden för investeringar i 
infrastruktur, kommunika tioner, bostäder, äldreboenden, 
förskolor, arena och badhus. Med en stark ekonomi över 
tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid.

Årets måluppfyllelse
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 övergripande processer (värna 
demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, berikande 
kultur och fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och 
säkerhets arbete, näringsliv och arbete). Effektiv organisation 

beskriver hur de inre perspektiven (processkvalitet, medarbetare 
och ekonomi) utförs och med vilka resurser.

Styrkort för den samlade  bedömningen
Vi använder styrkort för att visa den samlade bedömningen av 
de övergripande processerna inom hållbar utveckling och de 
inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen ut-
går från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen 
har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommunfull-
mäktige.

Strategiska mål
För att säkra den långsiktiga styrningen beslutar kommunfull-
mäktige om fyraåriga strategiska mål. Organisationsindikatorer 
är av stor vikt när vi bedömer hur målen nås.

Vår bedömda måluppfyllnad för 2016 visar att:

 > Attraktiv stad är bättre än målet.

 > Höjd utbildningsnivå är nära målet.

 > Fler jobb är nära målet.

 > Ekologisk uthållighet är bättre än målet.

 > Social uthållighet är nära målet.

Eskilstuna uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om 
lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. De eko-
nomiska resultaten når inte riktigt alla målen. Det tyngsta målet 
som är resultatmålet uppnås dock. Den sammantagna mål-
uppfyllelsen inom hållbar utveckling och effektiv organisation 
gör att kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

Inledning och måluppfyllelseInnehåll
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Vi fortsätter att bygga en attraktiv stad  
och landsbygd

Ungdomsarbetslösheten sjunker, skolresultaten för-
bättras, bostadsbyggandet har tagit fart och intresset att 
investera i Eskilstuna växer. Någonting håller på att hända. 
Vi har fortsatta utmaningar och måste fortsätta jobba 
för att nå dit vi vill, men jag ser 2016 som ett trendbrott i 
många avseenden. Tack till alla medarbetare som gjort det 
möjligt.

Under året kom jobbfrågan ännu mer i fokus än tidigare. Det 
handlar både om att sänka arbetslösheten, men också om att 
klara kompetensförsörjningen. Rekryteringen av nya med-
arbetare till kommunen blir allt svårare. Att minska storleken 
på förskolans barngrupper handlar inte lika mycket om pengar 
längre. Det handlar också om att vi inte lyckas hitta förskol-
lärare. Vi ser samma tendenser inom skola, äldreomsorg och 
andra yrkesgrupper.

Samtidigt som företag och offentlig sektor söker arbetskraft 
saknar nästan 7 000 människor i Eskilstuna ett arbete att gå till. 
För att sudda ut det här glappet behövs mer utbildning. Jag 
tror det är få kommuner i landet som gör så mycket för att få 
människor i arbete som Eskilstuna gör. Vi jobbar verkligen på 
alla möjliga sätt för att människor ska hitta vägar till jobb. Men 
det kräver också att individen gör en insats. Mitt i dessa ut-
maningar ser vi att ungdomsarbetslösheten sjunker och det är 
ett viktigt trendbrott.

Minst lika viktigt är att bostadsbyggandet tagit fart. Jag tror 
vi får gå tillbaka till miljonprogrammens dagar för att hitta ett 
 liknande tryck. Vi ser nu ett stort intresse från olika aktörer att 
bygga och investera i Eskilstuna. Genom allmännyttan har vi 
försökt stävja bostadsbristen, men vi klarar det inte utan hjälp 
från den privata sidan. Där har vi äntligen fått en ordentlig 
skjuts.

Det är inte bara på bostadssidan jag ser en vilja att investera i 
Eskilstuna. Vi har tvingats spara i många år på grund av en djup 
lokal kris och mycket har varit eftersatt. Men jag ser att vi börjar 
komma ifatt. Det är allt från skola och förskola till olika anlägg-
ningar för kultur och fritid, ingredienser som är så viktiga för 
att skapa en attraktiv stad och landsbygd. Ett nytt badhus har 
invigts, ny arena och ny högskola är på gång, en tågdepå byggs 
och fler företag börjar få upp intresse för att satsa i Eskilstuna, 
inte minst inom logistik.

Allt detta är så viktigt för Eskilstuna och jag känner att vi är på 
väg åt rätt håll. Samtidigt har vi lite grus i skon, något som stjäl 
energi. Jag tänker på de sociala utmaningar vi har. Jag läser 
om en bil som brinner, en skottlossning, en kvinna som blir 
misshandlad i sitt hem. Här behöver vi alla göra en insats och 
möta de individer som fortsätter använda våld, som skapar oro 
och otrygghet. Nästan uteslutande är det män som är orsaken. 
Vi behöver stötta deras föräldrar, vi behöver ge dem förebilder 
och vi behöver vara extra tydliga med vad vi både rättsligt och 
moraliskt accepterar och inte accepterar i ett tryggt och civili-
serat samhälle. Därför är vårt arbete för jämställdhet så viktigt 
och vi ska fortsätta bekämpa machokulturer, antipluggkulturer 
och hederskulturer. Ett mer jämställt samhälle är ett tryggare 
samhälle.

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
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Kommundirektören

Tack för ett bra år

En vanlig fråga jag får är ”Hur mår Eskilstuna?” Den är fullt 
rimlig och alla förstår att det inte finns något enkelt eller 
entydigt svar. Vi har alla olika bilder, erfarenheter och 
bevekelsegrunder när vi blickar ut över den stad och ort vi 
bor, lever och verkar i.

Ett svar är att Eskilstuna mår bra. Vi ökade vår befolkning under 
2016 med cirka 1 600 invånare. Vi ökade också det så viktiga 
bostadsbyggandet. Under året gavs startbesked för 480 nya 
boenden.

Vi invigde ett av Sveriges modernaste bad och snart står den 
nya arenan färdig. De senaste årens satsning på att utveckla 
miljöerna runt ån uppmärksammades med ett pris från Sveriges 
Arkitekter.

Men kanske det allra viktigaste - eskilstunabornas förtroende 
för den kommunala verksamheten har i SCB:s medborgar-
undersökning ökat under de två senaste åren. Det är oerhört 
glädjande och markerar betydelsen av att det finns ett ömse-
sidigt förtroende mellan invånarna och den kommunala 
 organisationen.

Under året tog vi emot cirka 700 fler barn och elever i våra för-
skolor och skolor. Hälften av dessa var ensamkommande ung-
domar som kommit till Eskilstuna utan en förälder eller  vuxen. 
Det är ett fantastiskt arbete som gjorts av våra medarbetare och 
jag kan inte nog poängtera den respekt jag känner inför det. 
Kanske är det en av de största humanitära och verksamhets-
mässiga insatser vi gjort i den här staden i modern tid.

Under året ha vi ställts inför nya och svåra sociala  utmaningar. 
Arbetslösheten ger inte med sig i den takt vi önskar, trots 
fler företagsetableringar och goda samarbetsinitiativ mellan 
näringslivet, arbetsförmedlingen och kommunen. Visserligen 
sjunker ungdomsarbetslösheten och antalet familjer som är 
 beroende av försörjningsstöd minskar. Det går åt rätt håll. Men 
vi har också mött social oro i några av våra områden, vilket 
 skapar otrygghet. Vi behöver engagera oss än mer för att mot-
verka och förebygga den utvecklingen.

Mitt i allt detta är det ändå den positiva känslan som tar över. 
En kommunal organisation - med allt vad den erbjuder och 
gör på dagarna - betyder mycket för dess invånare. Vi lär barn 
läsa, vi ger äldre möjlighet att klara ett liv hemma, vi erbjuder 
ett boende, vi stödjer familjer och ungdomar som hamnat i 
en destruktiv utveckling, vi ger handledning till personer med 
funktionsnedsättning, vi bygger bostäder, släcker bränder och 
säkrar att kommunikationerna fungerar. 

Vi levererar el, vatten och värme, vi erbjuder  konstutställningar, 
vuxenutbildning och förskola. Vi håller fritidsgårdar,  bibliotek och 

muséer öppna. Vi underlättar företagsetableringar och deltar i 
musikarrangemang och festivaler. Vi bedriver ett  framgångsrikt 
jämställdhetsarbete, blir utsedda till årets  breddidrottskommun 
och rankas som en av Sveriges bästa miljö städer. Allt detta är för 
och tillsammans med Eskilstuna- och Torshällaborna.

Respekt till våra politiker som upprätthåller demokratin, säkrar 
resurser och ser till helheten. Respekt till våra duktiga  chefer 
och ledare. Men i vardagen är det medarbetarna som gör 
jobbet och ser till att det är kvalitet i välfärden. Många av våra 
verksamheter är igång varje dag dygnet runt.

Under 2016 genomfördes en undersökning där alla med-
arbetare gavs möjlighet att uttrycka hur de upplever sitt 
uppdrag och sin arbetssituation. Jag blir extra glad att Eskils-
tuna kommuns medarbetarindex är fortsatt högt. Och det som 
 kanske gläder mig mest är att så stor andel av medarbetarna 
anger att de trivs på sin arbetsplats, med sina arbetskamrater 
och sina chefer. Där ligger vi i topp.

Precis det behövs i en tid då världen är i obalans med sig 
själv och många känner en osäkerhet inför framtiden. Det är 
därför en kommun finns. För att lösa gemensamma frågor och 
utmaningar tillsammans. Att göra skillnad för människor och 
förändra världen och vår kommun i rätt riktning.

Tack alla medarbetare för ert engagemang och ert arbete i en 
extra svår tid. Den här årsberättelsen är ett försök att i kon-
centrerad form redovisa allt gott arbete som gjorts under året. 
Läs gärna kritiskt men öppna även upp era sinnen för att möta 
ett Eskilstuna som också mår bra.

Pär Eriksson, kommundirektör
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Nuläge, strategiska mål 2016-2019
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De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som  kommunfullmäktige 
vill uppnå under mandatperioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen.  
Indikatorer visar om målet är på väg att nås.

Måluppfyllelse strategiska mål

*) Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2016

Attraktiv stad och landsbygd

 > Befolkningen ökade med 1619 invånare och uppgår till 
103 684.

 > I SCB:s medborgarundersökning förbättrades Nöjd-Med-
borgar-Index inom alla verksamhetsområden. Resultatet är 
över kommunens mål och i nivå med jämförbara kommuner.

 > 180 bostäder färdigställdes, startbesked gavs för 480 nya bo-
städer och detaljplaner motsvarande 750 bostäder vann laga 
kraft. Bland annat kunde den första etappen i kvarteret Nätet 
starta. Detaljplanen tillåter totalt 1 000 bostäder.

 > Startskottet för bygget av en ny tågdepå var en milstolpe i en 
omfattande satsning på den regionala kollektivtrafiken.

 > I Munktellstaden invigdes Munktellbadet, landets första bad-
hus med certifieringen Miljöbyggnad Guld. Intill badhuset 
fortsätter byggnationen av Stiga Sports Arena Eskilstuna. 
Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för hela Munktellstaden.

 > Kommunen tilldelades Svenska Jämställdhetspriset för ett 
mångårigt, målmedvetet och brett arbete för jämställdhet.

 > Kommunen utsågs till Sveriges främsta breddidrottskommun.

 > Trygghet är fortsatt ett förbättringsområde.

Höjd utbildningsnivå

 > Antalet barn och elever i skolan ökade med 700 stycken.

 > Barn- och föräldraenkäterna visar att barn och föräldrar är 
fortsatt nöjda med förskolan. Barnen känner sig trygga och 
tycker att det är roligt att vara på förskolan.

 > Under året fick 80 procent av barnen plats på förskolan på 
önskat datum, vilket är en klar förbättring mot föregående år 
då siffran var 47 procent.

 > Betygsresultaten förbättrades i årskurs 6. Meritvärdet steg 
från 12,9 till 13,1 och andelen som klarade betyg i samtliga 
ämnen ökad från 72,7 procent till 74,5 procent.

 > I årskurs 9 förbättrades betygsresultatet bland de elever som 
är födda i Sverige eller bott här i mer än fyra år.  Resultatet 
försämrades dock om alla elever räknas in. Meritvärdet 
 minskade från 223 till 212 och andelen som klarade betygen i 
alla ämnen minskade från 75,5 till 68,7 procent.

 > Betygspoängen för elever som lämnar gymnasiet ökade från 
13,7 till 13,9. Resultatet är något sämre än rikets 14,1. Gym-
nasieelever som uppnått grundläggande behörighet till uni-
versitet och högskola ökade från 69 procent till 70 procent.

 > Inom vuxenutbildningen är eleverna generellt mycket nöjda 
med utbildningarna som ges och betygsresultaten är bra.
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 Måluppfyllelse strategiska mål

Fler jobb

 > 536 nya företag startade. Dessutom har 30 företag etablerat 
verksamhet i Eskilstuna vilket skapat 232 jobb.

 > Traineesatsningen har utökats till att omfatta 200 trainee-
anställningar.

 > Under sommaren fick 600 ungdomar feriepraktik i 
 kom munens regi.

 > Företagen blir mer nöjda med kommunens service. Nöjd-
Kund-Index steg från 72 till 74 vilket motsvarar kategorin Hög 
service.

 > Nya yrkesutbildningar har tagits fram som innebär 170 nya 
utbildningsplatser med start 1 januari 2017.

 > Arbetslösheten är fortfarande hög men sjönk från 14,4 till 13,7 
procent. Arbetslösheten bland ungdomar sjunker snabbast.

 > Affärsplan Eskilstuna, som är en gemensam och långsiktig 
strategisk inriktning som tas fram gemensamt av Eskilstunas 
näringsliv och Eskilstuna kommun, startade under året.

Ekologisk uthållighet

 > Ett förslag till en uppdaterad klimatplan har tagits fram.

 > Alla bussar i stadstrafik är nu fossilfria. Två elbussar har tagits i 
drift och ytterligare tio är beställda.

 > Eskilstunaborna var mest miljömedvetna i Sverige enligt en 
Sifo-undersökning beställd av Telge Energi.

 > ReTuna Återbruksgalleria, den första i sitt slag, har fått stor 
uppmärksamhet genom artiklar och studiebesök. Under året 
har caféet och restaurangen Returama startat och den sam-
manlagda butiksytan har utökats.

 > Eskilstuna kom på femte plats i den nationella Ekomatsligan 
med 51 procent ekologiska livsmedel.

 > Flera förskolekök och kockar nominerades till White guide 
junior.

Social uthållighet

 > Stadsdelutvecklingsarbetet i Lagersberg, Råbergstorp, Stenby 
och Skiftinge (LaRS-projektet) har fortsatt. Musikalisk bazar, 
barnverksamhet och Lilla fritidsgården i samarbete med 
 lokala aktörer är exempel på aktiviteter.

 > Arbetet med att fånga upp unga som inte har en  fungerande 
skolgång har intensifierats genom nya arbetsmetoder 
exempel vis genom samverkan mellan Fristadshus och S:t 
Eskils gymnasium.

 > Eskilstuna tog emot många flytkingar under 2015 och arbetet 
med att trygga tillvaron för flyktingar har varit intensivt även 
under 2016. Flyktingmottagandet har fungerat mycket bra 
och många verksamheter har varit involverade i att ordna 
boende, skola, sysselsättning, fritid och social omsorg.

 > Satsningen på 150 jobb, varav 90 stycken under 2016, fort-
sätter. Lite fler än 30 platser har fyllts och arbetet har därför 
intensifierats.

 > Trygghetsarbetet har fortsatt inom ramen för Trygga 
 Eskils tuna och Trygga Torshälla. Ett nytt samverkansavtal 
har undertecknats mellan Eskilstuna kommun och Polisen. 
Trygghetsarbetet har haft extra fokus i Fröslunda där det 
förekommit social oro.

 > En kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer har genomförts. En ny rutin för 
chefer som misstänker att en medarbetare blir utsatt för våld 
i nära relationer är färdigställd och antagen.

 > Köerna till vård- och omsorgsboenden har nästan upphört.

 > Antalet barn som bor i hushåll med försörjningsstöd har 
minskat från 2 169 till 2 008 stycken.

Bättre än 
föregående år

Nära målet

Nära målet

Oförändrat mot 
föregående år

Bättre 
än målet
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HÅLLBAR UTVECKLING
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Trygghetsfrågor och invånarnas möjlighet till inflytande 
och påverkan är prioriterade områden i arbetet med att 
värna demokrati och skapa förtroende för kommunens 
verksamheter. 

SCB:s medborgarundersökning ger en indikation på hur 
in vånarna ser på kommunen. Årets undersökning visar att in-
vånarna är mer nöjda med kommunen som en plats att bo och 
leva i. Kvinnor är mer nöjda än män. Inom området inflytande 
är resultatet bättre i alla delar, även om det fortfarande är under 
målet. Undersökningen visar också att invånarna är mer nöjda 
med kommunens verksamheter. Även här är kvinnor mer nöjda 
än män. Resultatet är både över kommunens eget mål och över 
rikets medel.

Olika insatser görs för att öka invånarnas möjlighet till insyn, 
 dialog och inflytande. Ombyggnationen av stadsmuseikajen 
och Kungsplan är exempel där invånare har varit med och 
bidragit med idéer och tankar genom medborgardialog. Inför 
sommartorget i Fröslunda var boende med och utformade pro-
grammet. I Skiftinge påbörjades planering av en allaktivitetspark 
där en fokusgrupp med flickor i årskurs 6-9 har varit med och 
tyckt till om utformningen av parken. 

Barn och ungdomars perspektiv får mer utrymme i samband 
med utvecklingsarbete och i underlag inför beslut. I projektet 
Fristadshus har ungdomar varit delaktiga i hur verksamheten 
ska utformas. Fristadshus, som syftar till att bryta utanförskap, 
vänder sig till flickor och pojkar i ålder 16-20 år som varken 
jobbar eller studerar.

Det viktiga jämställdhetsarbetet fortsätter. Sveriges  Kommuner 
och Landsting har utsett Eskilstuna till modellkommun för 
hållbar jämställdhet, som en av sju kommuner i landet. Det 
fyra åriga projektet syftar till att både utveckla och sprida 
kunskap kring integrering av jämställdhetsarbete i kommunal 
verksamhet.

Ett arbete pågår med att digitalisera kommunens arkiv för att 
göra det mer tillgängligt. Projektet som heter e-arkiv genom-
förs tillsammans med Västerås, Enköping och Strängnäs 
 kommuner.

En föreläsningsserie, Upplyst, har under året satt ljuset på 
yttrandefrihet och rätten till fri information. Tillsammans med 
forskare, journalister och sakkunniga har invånare bjudits in till 
samtal om den fria rösten från olika perspektiv.

Omfattande arbete för ökad trygghet
SCB:s medborgarundersökning visar att invånarnas upplevelse 
av trygghet är låg. Resultatet är lägre än förra året och även 
lägre än jämförbara kommuner. Kvinnor är mer otrygga än 
män. Trygghetsfrågor har varit högt prioriterade under året. 
Ett fyraårigt samverkansavtal har slutits mellan kommunen 
och polisen om brottsförebyggande och trygghetsskapande 
aktiviteter. Arbetet sker inom ramarna för Trygga Eskilstuna och 
Trygga Torshälla. Vidare har en handlingsplan skapats där arbe-
tet fokuserar på att stärka tryggheten i prioriterade bostadsom-
råden, motverka gängkriminalitet bland unga, motverka våld i 
skolan och i offentliga miljöer samt öka tryggheten i offentliga 
miljöer. En trygghetskoordinator har anställts för att samord-
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* Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?

4039

Sämst Bäst

27 56

Eskilstuna
Medel

Index

Värna demokrati

Trygghetsfrågan har priori tet och inom  ramarna för Trygga Eskils tuna genomförs  flera 
aktiviteter. Här deltar kommunpolis  Thomas Bergqvist och andra personer från kommunen, 

polisen och  näringslivet i en trygghets vandring som genomfördes i juni 2016.

Antal synpunkter  
från invånarna 844

na trygghetsarbetet med fokus på Frös lunda och Lagersberg. 
Satsningen på sommartorg i Fröslunda är ett exempel där såväl 
kommunen, föreningsliv och polis varit engagerade för att öka 
närvaron och skapa aktiviteter.

Arbetet med att motverka våld i nära relationer och mot-
verka mäns våld mot kvinnor stärkts. En ny tjänst, kvinnofrids-
sam ordnare, har inrättats. En kartläggning har gjorts för att 
 analysera hur utbrett problemet är och den blir ett viktigt 
 underlag i det fortsatta arbetet.

Lyckade projekt för integration
Inom integrationsarbetet fortsätter projektet flyktingguide/
språkvän vara framgångsrikt. Omkring 1 000 personer är nu 
engagerade för att stötta lika många nyanlända. Eskilstuna-
modellen har blivit nationell förbild och kommunen leder 
arbetet såväl på länsnivå som på nationell nivå.

En lyckad mässa, där föreningar visade upp sin verksamhet för 
nyanlända, genomfördes under våren. Omkring 100 föreningar 
ställde ut och mässan besöktes av hela 2 000 personer.

Stöd till förtroendevalda
En enkät till förtroendevalda har genomförts som visar att de 
i huvudsak är nöjda med nämnd- och beslutsprocessen och 
den service de får av kommunen. För att fler ska ha möjlighet 
att engagera sig politiskt hålls numera kommunfullmäktiges 
sammanträden på dagtid. Det har också beslutats att antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige och flera nämnder ska minska 
från och med nästa mandatperiod. 
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Utbildning

Nära målet

Mål uppfyllelse

Bättre än 
föregående år

Andel elever i 
grundskolan med 
betyg i alla ämnen

69%
14,5
12,9

Högskole- 
förberedande 
program:

Yrkesprogram:

Betygspoäng på gymnasiet 4,4
Antal barn per
pedagogisk
personal

Antalet barn och elever har ökat inom alla verksamheter 
vilket varit en utmaning. Förskolan och skolan har vuxit 
med 700 elever under året och nästan dubbelt så många 
på två år. Behovet av utbildad personal är stor. Kunskaps-
resultaten fortsätter att förbättras och undersökningar 
visar att barn och elever är nöjda med undervisningen.

Behovet av legitimerad personal blir mer påtagligt inom alla 
verksamheter. Samtidigt har barn, elever och studerande ett 
större behov av stöd vilket innebär att fler kompetenser be-
höver rekryteras. Förutom förskollärare och lärare har exempel-
vis verksamheten förstärkts med beteendevetare, assistenter 
och socionomer.  Även elevhälsans resurser har stärkts.

Förskola
Trots att antalet barn inom förskolan ökat har de flesta barnen 
fått en förskoleplats på önskat datum. Förbättringen är tydlig 
jämfört med förra året. En ny förskola har öppnats under året, 
Västergatans förskola.

Ett arbete har pågått för att förtydliga både förskollärarens och 
arbetslagets uppdrag enligt läroplanen. Fokus har också legat 
på att utveckla organisationen och strukturen för att frigöra 
tid för reflektion, planering, utförande och uppföljning. Olika 
insatser har genomförts för att stärka förskolechefens peda-
gogiska ledarskap, skapa nya förskoleplatser och rekrytera 
utbildade medarbetare. Även det systematiska kvalitetsarbetet 
har utvecklats.

Grundskolan
Grundskolan har tagit emot många nyanlända elever. Ett stort 
arbete har gjorts för att nya elever ska tas emot på ett bra sätt 
och ges förutsättningar att höja sin kunskapsnivå.

En kraftsamling gjordes under sommaren för att rekrytera nya 
medarbetare till grundskolan och många av de lediga tjänsterna 
tillsattes innan höstterminens start, även om andelen behöriga 
och legitimerade lärare sjönk.

Betygsresultaten i grundskolan förbättrades totalt sett jämfört 
med förra året. I årskurs 6 steg både meritvärdet och andelen 
som klarade betyg i samtliga ämnen. I årskurs 9 förbättrades 
resultatet bland de elever som är födda i Sverige eller bott här 
i mer än fyra år. Totalt sett sjönk dock resultaten något efter-
som många elever bott i Sverige en kort tid. Positivt är dock att 
meritvärdet i årskurs nio är högre än rikets genomsnitt.

Gymnasieskolan
Betygsresultaten fortsätter att öka för tredje året i rad. Resul-
taten är i nivå med riket. 89 procent av eleverna tog examen, 
vilket är en marginell minskning med förra året. Däremot tar 
fler elever examen vid de högskoleförberedande programmen. 
Andelen behöriga till högskolan ökar också.

Gymnasieskolan växer sett till antalet elever och tydligast är 
ökningen inom språkintroduktion, som är ett av introduktions-
programmen. Antalet ansökningar till yrkesprogrammen ökar 
också något.
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* Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.
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Utbildning
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100
PojkarFlickor

Slutbetyg årskurs 9, läsåret 15/16. Andel (procent) 
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Eskilstuna Riket

74,0
79,9

64,1
69,3

Kommuner, sämsta till bästa

Behovet av SFI-utbildning är fortsatt stort. Här undervisar läraren Sofia Clewemar  
de nyanlända studenterna Manal Gazzawi och Moramas Kasem.Andel vuxenstuderande som 

gått vidare till studier eller 
arbete efter 6 månader

85%

MT O T F L S

Vuxenutbildning
Efterfrågan på vuxenutbildning är fortsatt mycket hög.   
Nästan 1 800 elever läste på SFI på vår- och höstterminen.  
360  studerande har tillkommit i grundläggande svenska som 
andraspråk vilket är en ökning med 67 procent. Mot den bak-
grunden är det glädjande att fler studerande upplever att de 
är nöjda med sin utbildning. Nöjdheten med externa utbildare 
har ökat vilket gör att skillnaden i nöjdhet mellan kommunens 
 utbildare och de externa utbildarna har suddats ut. Betygs-
resultaten på grundläggande nivå ökar, medan resultaten 
 minskar något på gymnasial nivå. Fokus har legat på det 
 systematiska kvalitets arbetet för att säkerställa fortsatt höga 
resultat. 
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Vård och sociala tjänster

Nära målet

Mål uppfyllelse

Bättre än 
föregående år

Andel vuxna som inte åter- 
kommer till socialtjänsten, ett 
år efter avslutad behandling

77%
Andel som är nöjda 
med hemtjänsten

86%
12 438Antal vård- 

dygn för barn 
placerade 
på institution

Eskilstuna växer och behoven av vård och omsorg ökar. 
Insatserna blir mer komplexa för såväl barn, vuxna som 
äldre. Samarbete mellan olika verksamheter blir allt 
viktigare. Brukare är nöjda med den vård och omsorg de 
får och köerna till vård- och omsorgsboenden har nästan 
upphört.

Behovet av samverkan mellan enheter, förvaltningar och lands-
ting blir allt tydligare. Barn, vuxna och äldre som är i behov av 
vård och stöd har allt större behov av komplexa insatser. Till 
exempel har förvaltningarna tillsammans påbörjat ett arbete 
för att hitta gemensamma arbetssätt och rutiner med målet att 
kunna ge brukare rätt insatser i ett tidigt skede. 

Att hitta rätt kompetens och att behålla kompetens är en allt 
större utmaning och svårigheten att rekrytera nya medarbetare 
omfattar alla yrkeskategorier. Nya arbetssätt prövas i syfte att 
attrahera medarbetare, bland annat genom ett samarbete med 
Mälardalens högskola.

Vård och stöd till barn och unga
Den sociala oro som förekommit i vissa stadsdelar har påverkat 
och präglat arbetet. Nya gemensamma arbetssätt har skapats 
med ökat samarbete mellan förvaltningar och polis. Till exem-
pel har stadsdelsgrupper bildats och fältteamet har utökats 
för att kunna arbeta uppsökande i bostadsområden där unga 
riskerar att hamna i drogmissbruk eller kriminalitet. Ett arbete 

pågår också med att fånga upp ungdomar som saknar syssel-
sättning eller skolgång. Feriepraktik och sommaraktiviteter har 
varit lyckade satsningar som skett i bred samverkan mellan 
förvaltningar och föreningsliv.

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn nådde kulmen 
under senhösten 2015. Under 2016 har arbetet därför  kunnat 
ändra inriktning från akut och kortsiktigt under den mest inten-
siva perioden till att långsiktigt trygga tillvaron. Överförmyndar-
nämnden har klarat sitt uppdrag att hitta gode män till de 
många ensamkommande. Engagemanget från frivilligorganisa-
tioner och samhället i övrigt har också varit stort.

Vården till utsatta familjer ger ett bra stöd. Det är däremot 
fortfarande brist på boendelösningar. Det gör det svårare att ta 
hem placerade barn och unga från externa behandlingshem. 
Det är glädjande att de allra flesta barn och unga som får vård 
och stöd inte behöver komma tillbaka för nya insatser senare.

Stöd till vuxna
Ett arbete har påbörjats för att motverka att människor hamnar 
i hemlöshet. En förstudie har gjorts som föreslår arbetsätt och 
strategier för att bättre kunna förebygga och minska hemlöshet. 

VIP är ett program som syftar till att i grupp stärka människor 
med intellektuella eller fysiska funktionsvariationer. Under året 
har gruppledare utbildats och nästa steg är att starta grupp-
verksamhet. Eskilstuna ansvarar även för att utbilda gruppledare 
nationellt.
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De senaste åren har många ensamkommande flyktingbarn 
kommit till Eskilstuna och flera nya HVB-hem har öppnat.

Andel som är nöjda med 
sitt särskilda boende

81%

65

70

75

80

85

90

95

100
MänKvinnor

Andel brukare 65 år och äldre i hemtjänsten 
som är mycket eller ganska nöjda med verksamheten

Eskilstuna Riket

86

91

91

87

Kommuner, sämsta till bästa

Den framgångsrika verksamheten Vi andas samma luft har 
fortsatt, där personer med funktionsvariationer och med egen 
erfarenhet av insatser utbildar och bidrar med erfarenhet kring 
jämställdhet och jämlikhet.

Stöd och vård till äldre
De flesta är nöjda med den vård de får, men resultaten i under-
sökningar har försämrats något. Glädjande är att köerna till 
vård- och omsorgsboenden nästan upphört.

Många äldre kan bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten. 
Behovet av hemtjänst är fortfarande stort, men ökar inte längre. 
Ett framgångsrikt arbete för att förbättra kontinuiteten har 
pågått, det vill säga att minska antalet olika vårdare en brukare 
möter i vardagen. Insatser för att erbjuda äldre aktiv rehabili-
tering har fortsatt. Syftet är att brukare snabbare ska komma 
tillbaka till vardagen efter sjukdom eller skada för att därmed 
öka självständigheten.

En ny överenskommelse har slutits med landstinget som ska 
säkra en trygg och effektiv hemgång vid utskrivning från sjuk-
huset. Arbetet innebär bättre samordning mellan primärvården 
och kommunen och är ett viktigt led i förbättringsarbetet för att 
höja kvaliteten för brukaren.

Aktiviteterna vid mötesplatserna utvecklas ständigt och över  
8 000 besöker mötesplatserna varje månad. Antalet frivillig-
arbetare i verksamheterna har också ökat. 
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Berikande kultur och fritid

Mål uppfyllelse

Bättre 
än målet

92 581

26 760

65 821

Varav
Flickor:

Pojkar:

Antal besök på Ung fritid

Det nya Munktellbadet har lockat många besökare. En 
stor satsning på sommarlovsaktiviteter gav barn och 
unga mycket att välja på och viktiga steg har tagits för att 
utveckla Eskilstuna som evenemangsstad. Kommunen fick 
också ta emot utmärkelsen Årets breddidrottskommun.

Munktellbadet öppnade i maj och har blivit ett populärt besöks-
mål. Besöksantalet har nära fördubblats jämfört med gamla 
 Vattenpalatset. Intill fortsätter bygget av Stiga Sports Arena Eskils-
tuna enligt plan. Arenan invigs våren 2017. Tillsammans utgör de 
båda anläggningarna ett betydelsefullt tillskott i Munktellstadens 
utveckling som ett centrum för idrott och kultur. I väntan på den 
nya arenan har Skjulstahallen anpassats för att klara elitidrotts-
verksamhet under övergångsåret. Idrottshallen har utrustats med 
ny läktare, omklädningsrum, café och entré. Hallen används 
också flitigt för ungdomsverksamhet och skol idrott.

Årets breddidrottskommun
Den långsiktiga satsningen med att skapa möjlighet för alla 
att utöva idrott resulterade i utmärkelsen Årets breddidrotts-
kommun som delas ut av tidningen Sport och Affärer. I motive-
ringen framgår bland annat att Eskilstuna kommun genomför 
många aktiviteter för ensamkommande och använder idrotten 
som ett verktyg i integrationsarbetet. God tillgång till idrotts-
anläggningar och spontanidrottsplatser nämns också som 
styrkor. 

Under sommaren gjordes en omfattande satsning på sommar-
lovsaktiviteter för barn och unga. Kommunen fick ta del av 5,3 

miljoner kronor i statliga pengar för att kunna genomföra fler 
aktiviteter. Simundervisning, fotboll, basket, klättring, idrotts-
skola, fiske, utflykter, naturskola, teknikskola, cirkusskola och 
entreprenörskap är bara ett axplock av allt som ordnades för 
tjejer och killar.  Även fritidsgårdar och fritidshem kunde utöka 
sina öppettider under sommarlovet.

SCB:s medborgarundersökning visar att invånarna är mer nöjda 
med kommunens verksamhet för idrott och kultur.  Framförallt 
är det männens nöjdhet som har ökat, men även kvinnorna är 
mer nöjda än tidigare. Den årliga skolenkäten som görs i årskurs 
åtta visar att ungdomarna är mer nöjda med sin fritid. Enkäten 
visar att pojkar är mer nöjda än flickor.

Evenemangsstaden
Arbetet med att utveckla Eskilstuna som evenemangsstad 
fortsätter. Ett nätverk för lokala arrangörer har bildats liksom en 
arenagrupp med fokus på nya Stiga Sports Arena Eskilstuna.

Under året blev det klart att Friidrotts-SM kommer hållas i Eskil-
stuna 2018. Ytterligare ett exempel på evenemang som värvats 
är det nationella kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Es-
kilstuna kommun och Landstinget Sörmland står som värd och 
medarrangör 2018 tillsammans med Länsteatrarna i Sverige, 
Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Musikfestivalen Gainesville hölls för första gången under 
sommaren och väntas bli ett återkommande evenemang. 
Bland andra evenemang som lockade besökare kan nämnas 
Internationella matmarknaden, Parkfestivalen och Nattljus med 

Bättre än 
föregående år

Nöjd-medborgar- 
index, kultur

68
Nöjd-medborgar- 
index, idrott

65
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Berikande kultur och fritid

Kommunen jobbar på olika sätt för att fler barn och ungdomar ska kunna ta del 
av kultur- och fritidsaktiviteter. Här instruerar musikläraren Adrian Holmström 

Lucia Polus och Shuri Abdi under en prova-på-dag på Skiftingehus.

93 993

Antal besökare 
på Munktellbadet 
andra halvåret

kulturprogrammet Kulturljus. Springpride, Eskilstunas egen 
pridefestival för mångfald, öppenhet och mänskliga rättigheter, 
arrangerades för tionde året i rad. 

Konst och friluftsliv
Konceptet ”Konst + friluftsliv = sant” är ett nytt sätt att väcka 
intresse för såväl konst som friluftsliv genom att låta offentlig 
konst vara en naturlig del i friluftsområden. Det hela har också 
ett hälsofrämjande syfte. Ett större utvecklingsarbete pågår i 
Vilsta friluftsområde och där har konceptet fått utrymme ge-
nom en grafittimålning på klubbstugans fasad.

Bland andra händelser under året kan nämnas förberedelserna 
inför Torshällas 700-årsjubileum 2017 som pågick under hela 
året.

Parken Zoo, Eskilstunas största besöksmål, såldes till en privat 
aktör som ska fortsätta att utveckla verksamheten.

Arbetet med kommunkoncernens idrottspolitiska och kultur-
politiska planer pågick under året och dessa kommer nu att 
omsättas i olika aktiviteter de närmaste åren. Likaså fortsätter 
planeringen för ett kulturhus. Under året blev det klart att Es-
kilstuna får ytterligare ett elitlag då AFC Eskilstuna kommer att 
spela i herrfotbollens allsvenska serie under 2017. Eskilstuna är 
nu en av få svenska städer som har elitlag inom både dam- och 
herrfotboll vilket ger goda förebilder för både flickor och pojkar, 
stor uppmärksamhet för Eskilstuna men även utmaningar för att 
klara infrastrukturen för både bredd- och elitidrotten. 

Sämst Medel Bäst

58 73 83

Eskilstuna

74

* Invånarnas betyg om att kunna utöva fritidsintressen,
till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv.

Index
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Miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Mål uppfyllelse

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år + 1 619

Befolkningsförändring

5 387 000
Antal resande med 
buss i stadstrafiken 46% 1%

Vind Sol

Andelen produktion av el 
från sol och vind ska öka

Eskilstuna växte med 1 600 invånare under året och 
bostadsfrågan har haft stort fokus. Bostadsbyggandet 
tog ordentlig fart och parallellt pågår flera projekt för 
att utveckla stadsmiljön. Miljöarbetet fortsatte och flera 
initiativ togs på vägen mot en fossilfri kommun år 2050. 
Startskottet för bygget av en ny tågdepå var en milstolpe i 
en omfattande satsning på den regionala kollektivtrafiken.

Det är brist på bostäder och att främja bostadsbyggandet har 
hög prioritet. Under året färdigställdes 180 bostäder. Vidare 
gavs startbesked för 480 nya bostäder och detaljplaner mot-
svarande 750 bostäder har vunnit laga kraft. Bland annat kunde 
den första etappen i kvarteret Nätet sätta igång. Detaljplanen 
tillåter totalt 1 000 bostäder.

För att skapa intresse för byggnation i Eskilstuna arrangera-
des Byggforum för andra året. Byggforum är ett tillfälle för 
 branschens olika aktörer att träffas och ta del av aktuella planer 
och projekt inom bostadsbyggandet i staden.

Planering och markanvändning
Arbetet med stadsutveckling och upprustning av stadsmiljön 
pågår brett, såväl i centrum som i stadsdelarna. I Munktell-
staden invigdes Munktellbadet, landets första badhus med 
certifieringen Miljöbyggnad Guld. Intill badhuset fortsätter 
byggnationen av Stiga Sports Arena Eskilstuna. Samtidigt pågår 
ett utvecklingsarbete för hela Munktellstaden. Ett omfattande 
arbete har gjorts längs åstråket. Pråmskjulstorget, Västerbron 
samt en kaj är nya inslag i stadsmiljön. Det har även beslutats 
om att utreda förutsättningar för ett parkeringshus i området.  

I centrum påbörjades upprustningen av Kungsgatan som är 
ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägare utmed 
 gatan. I Torshälla har invånare och aktörer bjudits in att vara 
delaktiga i utvecklingsarbetet inför ombyggnad av Storgatan 
och strandpromenaden samt utvecklingen av Krusgårds parken. 
I Eskilstunas stadsdelar fortsätter arbete med stadsläkning för 
att knyta ihop staden i enlighet med översiktsplanen. Inom 
 ramarna för hållbar stadsutveckling deltar kommunen i pilot-
projektet City Lab Action med fokus på Lagersberg och Frös-
lunda och Råbergstorp i ett första steg. Eskilstuna kommuns 
översiktsplan vann laga kraft under året.

Miljö och klimat
En reviderad klimatplan antogs av kommunfullmäktige. Den 
stakar ut mål och aktiviteter på kort och lång sikt med det 
huvudsakliga målet om en fossilfri kommun år 2050. Arbetet 
med en ny vatten- och avloppsplan har pågått under året och 
arbetet med en avfallsplan har påbörjats.

Som ett led i miljöarbetet har 50 miljölöften listats som ska för-
verkligas fram till 2019. Det handlar om allt från nya våtmarker 
och elbussar till fler gång- och cykelvägar. 

Fyra nya vindkraftverk i Sollefteå togs i bruk under året. Till-
sammans producerar de el motsvarande hälften av kommun-
koncernens förbrukning. Energieffektivisering i bostäder och 
lokaler fortsätter och bidrar till att spara energi. Ett nytt växthus 
invigdes som försörjer parker och offentliga miljöer med växter. 
Den kommunala fordonsflottan förnyas kontinuerligt och följer 
planen om att samtliga fordon ska drivas på förnybart bränsle 
år 2020.
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* Hur e�ektiv är kommunens hantering 
och återvinning av hushållsavfall?

Sämst Medel Bäst

16 39 66

Eskilstuna

48

Procent

Måluppfyllelse verksamhetsprocesser

0 25 50 75 100 %

Planering av markanvändning

Miljö- och naturvård

Tillhandahålla vatten och avlopp

Möjliggöra insamling och återvinning

Leverera energi och stadsnät 

Tillhandahålla kollektivtrafik

Drift och underhåll av 
byggnader och stadsmiljö

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö
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Befolkningsförändring kvinnor och män 2016

480
Antal nya 
påbörjade 
bostäder

På byggforum möts kommun och näringsliv för dialog kring byggande, mark, planering 
och stadsutveckling. Här diskuterar  Magdalena Lindfeldt, planarkitekt på stadsbyggnads-

förvaltningen, Azra Durakovic från fastighetsbolaget Victoria Park och Mats Hällnäs, 
utvecklingschef på stadsbyggnads förvaltningen, Munktellstadens utveckling.

Utveckling av kollektivtrafiken
En tätare och mer sammanväxt stad ställer högre krav på 
alternativa färdsätt och hållbart resande. Antalet resenärer med 
stadsbussarna ökade med åtta procent och på två år har antalet 
ökat med 660 000. Två nya elbussar togs i drift och fler ska 
sättas i trafik. Satsningen har fått uppmärksamhet även inter-
nationellt.

En ny tågdepå började byggas som ska stå klar 2018. Eskils-
tuna blir på så sätt ett nav i den satsning som görs på regional-
tågstrafiken i Mälardalen och som innebär fler och snabbare 
avgångar bland annat till och från Stockholm. Planeringen 
för ett nytt resecentrum påbörjades för att klara den framtida 
kapacitets ökningen i kollektivtrafiken. 
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Samhällsskydd och beredskap

Mål uppfyllelse

Nära målet

Sämre än 
föregående år

8 200

Antal utbildade 
i brand och 
säkerhet

Andel utförda  
livsmedelstillsyner 
av planerade

90%

Antalet larm om olyckor och bränder ökade kraftigt, 
men räddningstjänsten har i stort sett klarat sina mål 
om att snabbt vara på plats. Över 8 000 invånare och 
med arbetare har utbildats i förebyggande brandskydd. 
 Intresset för nybyggnation gör att miljökontoret upplever 
ett högt tryck på ärenden som rör förorenad mark.

Eskilstuna växer och får fler invånare, vilket gör att räddnings-
tjänsten fick rycka ut på fler larm om olyckor och bränder 
än tidigare. Framförallt är det antalet bränder utomhus samt 
trafikolyckor som ökar i antal. En del av ökningen kan också 
förklaras i den sociala oro som funnits i vissa stadsdelar under 
året. Statistik visar att antalet olyckor och bränder även ökar i 
riket som helhet.

Målet att vara på plats inom tio minuter vid 80 procent av 
de prioriterade larmen har nästan uppnåtts. Utfallet blev 78 
procent. Målet att snabbt förhindra brandförlopp och brand-
spridning är också nära att uppfyllas.

För att stå bättre rustade vid större händelser som till exempel 
skogsbränder eller omfattande olyckor har räddningstjänsterna 
i Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Hallstahammar och Sura-
hammar kommuner startat samarbetet Räddsam Mälardalen. 
Det handlar främst om att samordna stabs- och lednings-
organisationen vid operativa insatser. 

Förebygga och minska konsekvenser av olyckor
Ett viktigt uppdrag är att förebygga och minska konsekvensen 
av olyckor. Till exempel utbildas barn i årskurs fyra och årskurs 
sju i förebyggande brandskydd. Även medarbetare i kommunen 
utbildas. Under året har totalt 8 200 invånare och medarbetare 
utbildats, vilket är bättre än målet. Räddningstjänsten har också 
jobbat förebyggande på andra sätt i samband med aktiviteter 
i bostadsområden och genom att besöka fritidsgårdar och 
mötesplatser.

Reflexkampanjen är en årligen återkommande trafiksäkerhets-
kampanj där kommunen delar ut reflexer till allmänheten 
och informerar om att använda reflex och cykelbelysning. 
 Kampanjen är ett led i nollvisionsarbetet. Ett arbete har också 
påbörjats med att ta fram en trafiksäkerhetsplan.

Bedriva tillsyn och kontroll
Kommunen genomför tillsyn av miljöfarliga verksamheter, 
tillsyn inom hälsoskydd, tillsyn av enskilda avlopp samt kontrol-
lerar livsmedelsanläggningar, alkohol och tobak. Att Eskilstuna 
växer innebär ett hårt tryck på markexploatering. Det gör att 
den planerade tillsynen av förorenade områden fått stå tillbaka 
något till förmån för ärenden som rör förorenad mark i sam-
band med byggnation.

Insatstid inom 
10 minuter78%
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Måluppfyllelse verksamhetsprocesser

0 25 50 75 100 %

Upprätthålla krisberedskap

Bedriva tillsyn och kontroll

Förebygga och minska 
konsekvensen av olyckor

Samhällsskydd och beredskap

Miljökontoret har en verksamhet som bland mycket annat omfattar frågor eller  
 klagomål rörande bostadsmiljö. Exempelvis fukt,  ventilation, temperatur eller radon.  

Här vill Eskilstunabon Lovisa veta mer om radonvärden i hennes bostad  
och hon får svar av miljöinspektör Gustav Helander.

Andel utförda  
miljötillsyner  
av planerade

95%

Samtidigt har verksamheten haft flera vakanta tjänster, men 
tack vare rekryteringar under andra halvan av året låg planen för 
kontroll och tillsyn i stort sett i fas vid årsskiftet. 

I syfte att effektivisera arbetet kring tillsyn och kontroll har ett 
arbete påbörjats med att införa digitala arbetssätt. Målet är att 
på sikt ha en helt digital ärendehantering från att ett ärende 
kommer in till beslutet är fattat. Det kan till exempel handla om 
registrering av livsmedelsanläggning eller anmälan av värme-
pump.

Upprätthålla krisberedskap
Kommunen har ett viktigt uppdrag att förebygga samhälls-
störningar i samband med till exempel elavbrott, avbrott i 
 värme- och vattenförsörjning, översvämningar och större 
bränder. Utbildningar har hållits i stabsmetodik under året för 
ledningsgrupper och chefer. Ett omfattande arbete har också 
påbörjats för att alla verksamheter i samtliga förvaltningar ska 
ha gemensamma ledningsrutiner i händelse av en kris.

En kommunikationskampanj för invånare har genomförts med 
budskapet Klara dig själv i tre dygn. Kampanjen syftar till att 
sprida kunskap kring vilka förnödenheter varje hushåll bör ha i 
händelse av en kris. 

Lägst Medel Högst

0,15 0,63 1,79

Eskilstuna

0,58

* Antal bränder i byggnader per 1 000 invånare.

Antal
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20  |  Årsredovisning 2015

Näringsliv och arbete

Nära målet

Mål uppfyllelse

Bättre än 
föregående år

232
Antal skapade 
arbetstillfällen 
genom företags- 
etableringar

Arbetslöshet

13,7%

Att skapa fler jobb och få fler i jobb är ett av kommunens 
viktigaste uppdrag. Arbetet med att stärka Eskilstuna 
näringslivsklimat sker på bred front där insatser för kom-
petensförsörjning och näringslivsutveckling är två huvud-
spår. Arbetslösheten är hög men sjunker stadigt, framför 
allt bland ungdomar och kvinnor. 

Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till 10 procent 
fram till 2020. Det innebär att 2 000 nya arbetstillfällen behöver 
skapas. Olika insatser görs tillsammas med arbetsförmedlingen 
och näringslivet för att uppnå målet. Under året sjönk arbetslös-
heten något och uppgick i december till 13,7 procent. Snabbast 
sjunker arbetslösheten bland ungdomar.  Antalet hushåll med 
försörjningsstöd minskade för fjärde året i rad.

1 000 jobb i kommunen
Den egna satsningen på arbetsmarknadsåtgärder har bidragit 
till att 877 personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden 
haft sysselsättning under året, bland annat  genom traineejobb. 
Målet är att bidra med 1 000 platser årligen.  Inkludering på 
riktigt är ett annat projekt där målet är att 150 personer med 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska anställas. Under 
sommarlovet kunde 600 skolungdomar erbjudas feriepraktik 
inom någon av kommunkoncernens verksamheter. 

Satsning på lärande
Rätt utbildning och kompetens är en förutsättning för att 
fler ska ha ett jobb att gå till. Jobbcirkus ger ungdomar nya 
 perspektiv på sitt gymnasieval och funderingar kring sitt fram-

tida yrkesliv. Eskilstunautmaningen, som är ett samarbete mel-
lan gymnasieskolorna och näringslivet, har startats. Dessutom 
har pilotprojektet IT-skola startats för att väcka intresse för IT 
och teknik bland elever.

Yrkesutbildningar
För att möta företagens kompetensbehov fortsätter utveck-
lingen av YH-center. Kommunen, andra arbetsgivare och 
utbildningsaktörer arbetar tillsammans för att skapa nya yrkes-
högskoleutbildningar som leder till jobb. Dessutom har ett antal 
nya yrkesutbildningar arbetats fram under 2016 vilket innebär 
170 nya utbildningsplatser som startar i januari 2017. 

Insatser för att stärka näringslivsklimatet
Under året har stort fokus legat på Affärsplan Eskilstuna, en 
gemensam strategisk plan mellan kommunen, näringslivet och 
näringslivsaktörer. Vidare genomfördes över 200 kartläggande 
företagsbesök samt företagsnätverk och affärsutvecklings-
program. Företagen blir allt nöjdare med kommunens service. 
Nöjd-kund-index steg från 72 till 74 vilket motsvarar kategorin 
hög service.

Destination Eskilstuna AB har under året värvat, planerat, kvali-
tetssäkrat och genomfört ett antal evenemang i egen regi eller i 
samverkan. Statistik visar högsta antal uthyrda hotellrum hittills i 
Eskilstuna sedan mätningarna infördes 2010. 

För att stärka det regionala näringslivsklimatet arbetar de fyra 
Mälarstäderna Eskilstuna, Enköping, Västerås och Strängnäs 
tillsammans under benämningen 4M.

Företagares  
nöjdhet med  
kommunens 
service 74

Index
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* Hur många nya företag har startats 
per 1 000 invånarei kommunen?

Sämst Medel Bäst

1,1 5,4 12,1

Eskilstuna

5,1

Antal

Måluppfyllelse verksamhetsprocesser

0 25 50 75 100 %

Tillhandahålla försörjningsstöd

Tillhandahålla  
arbetsmarknadsåtgärder

Tillhandahålla yrkesutbildningar

Främja befintliga företag 
och organisationer

Främja etableringar

Stimulera nyföretagande
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Näringsliv och arbete
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Arbetslöshet kvinnor och män 18-24 år, procent

Eskilstuna Riket

13,0

8,9

22,0

13,9

Kommuner, sämsta till bästa

Projektet YH-center handlar bland annat om att möta näringslivets behov av kompetens 
genom yrkeshög skoleutbildningar. Kommunens utbildningsmäklare träffar  regelbundet 

utbildningsaktörer och näringsliv för att utveckla kompetensbehovet.

Logistik i fokus för etableringar
Förutom att jobba med att stärka det befintliga näringslivet 
jobbar också kommunen med att attrahera företag att etablera 
verksamhet i Eskilstuna. Det arbetet har intensifierats under 
året, bland annat genom det nystartade kommunala bolaget 
Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Flera företag har flyttat 
sina centrallagerverksamheter till Eskilstuna under året och 
de kommer även att expandera under 2017. Ett par strategiskt 
viktiga etableringar kommer också ske under 2017.  Under 2016 
etablerades 30 företag vilket i sin tur skapade 232 jobb.

Fler nya företag
Många insatser görs för att främja nyföretagande, idéer och 
innovationer, inte minst genom Munktell Science Park. Totalt 
bildades 536 nya företag i Eskilstuna under året. Ung Drive är en 
satsning för att stärka nyföretagarintresset hos ungdomar från 
årskurs 9 och gymnasiet. Projektet innebär att ungdomar får 
chansen att förverkliga sin företagsidé genom att starta ett eget 
företag under sommarlovet. 

Antal 
bidragshushåll 
per 1 000 
invånare 45
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Processkvalitet

Måluppfyllelse

Nära målet
Bättre än 
föregående år

Invånarnas nöjdhet med kommunens verksamheter 
ökar för andra året i rad. Bemötande och tillgänglighet 
är exempel på områden där resultatet förbättrats mest. 
Flera insatser har också gjorts för att förbättra service och 
tillgängligheten och där är öppnandet av kontaktcentret 
Eskilstuna direkt en betydande händelse. 

SCB:s medborgarundersökning visar att invånarna är mer nöjda 
med kommunens verksamheter. Resultatet för Nöjd-Medbor-
gar-Index förbättrades inom alla delområden och det totala 
resultatet förbättrades för andra året i rad. Till exempel är resul-
tatet för miljöarbetet ett av landets bästa och bland områden 
som förbättrats mest jämfört med förra undersökningen kan 
nämnas bemötande och tillgänglighet.

En serviceundersökning för telefoni och e-post som görs 
årligen visar att betydligt fler får svar på sina frågor och att 
kvaliteten på svaren höjts. Däremot behöver svarstiderna i 
telefon förbättras. Invånarna ställer allt högre krav på service 
och tillgänglighet och 2016 beslutade kommunfullmäktige om 
riktlinjer för service och tillgänglighet. Under året har alla verk-
samheter arbetat med att implementera riktlinjerna. 

Ytterligare ett led mot en mer tillgänglig kommun och förbättra 
servicen för invånare, brukare och kunder är Eskilstuna direkt, 
kommunens kontaktcenter, som öppnade i april. Alla förvalt-
ningar är anslutna och centrets ansvarsområde utökas kontinu-
erligt till att kunna hantera fler och fler ärenden.

Eskilstuna direkt har reception i Värjan i Eskilstuna och på 
medborgarkontoret i Torshälla men tar också emot frågor och 
hanterar ärenden som kommer via webb, e-post, telefon och 
sociala medier.

Engagemang i sociala medier
Sociala medier blir en allt viktigare kanal för invånare att ställa 
frågor, lämna synpunkter eller anmäla fel. Antalet följare på 

Face book ökade med över 50 procent under året och mät-
ningar visar att kommunens facebooksidor har hög andel enga-
gerade följare. Ett arbete pågår att utveckla de sociala kanalerna 
ytterligare. Dessutom förbereds lanseringen av mobilappen 
Eskilstuna direkt för att ytterligare underlätta att ta del av infor-
mation och tjänster.

Webben eskilstuna.se har bytt plattform och anpassats efter 
den nya grafiska profilen. Antalet sidor har minskat kraftigt för 
att göra det lättare att söka och hitta information. Plattforms-
bytet har inneburit en halvering av kostnaderna för webb-
platsen. Webben är också en viktig ingång för e-tjänster. Allt fler 
invånare uppger i undersökningar att de vill sköta sina  ärenden 
via inter net.  Arbetet med att förbättra självservicen pågår 
 genom att både skapa fler e-tjänster, men också att förädla  
de befintliga.

Digitala arbetsätt
Ny teknik får större utrymme i medarbetares vardag i syfte att 
minska administration och underlätta arbetet. Till exempel har 
mobila arbetssätt prövats inom hemtjänsten och hemsjuk-
vården för att effektivisera dokumentationen, vilket resulterat 
i minskad övertid. Inom omsorgsverksamheten har digital 
 nattillsyn införts, både i syfte att värna om brukares integritet, 
höja kvaliteten och att effektivisera arbetet. Automatiserad 
självbetjäning är ett annat projekt som påbörjats som innebär 
att göra det enklare för medarbetare att beställa resor, abonne-
mang, behörigheter eller andra tjänster som tidigare varit 
blankett- eller personberoende.

Fler medarbetare upplever att de har nytta av internportalen, 
kommunens intranät. Resultatet i medarbetarundersökningen 
förbättrades kraftigt jämfört med förra undersökningen. 

Arbete med varumärke
En ny varumärkesplattform för kommunkoncernen beslutades 
och en första pilotutbildning har hållits för chefer och nyckel-
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Processkvalitet

Indikator
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Invånare som kan rekom-
mendera Eskilstuna som en 
ort att bo, leva och verka i  

57 51

Andel av verksamheterna i 
förvaltningar och bolag som 
har en enkel handlingsplan 
för hur verksamheten ska ut-
vecklas genom kartläggning 
och analys ur ett jämställd-
hetsperspektiv

 
75 % 50 %

Andelen ekologiska livs-
medel  

50 % 52

Matsvinn i kommunens 
 verksamheter  

10 % 12,8 %

Andel anställda som jobbar 
på en miljöcertifierad arbets-
plats  

100 % 15 %

Andel ärenden som kommer 
in via e-tjänst  

10 % 12 %

Antalet idéer/förbättrings-
förslag  

400 62

Andelen förverkligade idéer/ 
förbättringsförslag  

4 % 16 %

Andelen som får svar på 
e-post inom 2 dagar  

85 % 86 %

Andel som får kontakt med 
 handläggare via telefon inom 
2 minuter  

65 % 43 %

Andel som uppfattar ett gott 
 bemötande vid telefon-
kontakt  

80 % 82 %

Andel som uppger att det är 
lätt att hitta på eskilstuna.se  

92 % 88 %

Andel som får svar på frågor  
inom en timme i sociala 
medier  

65 % 63 %

Andel verksamhets- och 
stödprocesser syfte, process -
mål och styrkort formulerade  

60 % 34 %

Andelen av verksamhets- 
och stödprocesser nått steg 
8 i 10-stegsmodellen  

40 % 32 %

Andel som upplever nytta av 
internportalen  

40 % 79 %

I april öppnade Eskilstuna direkt, kommunens 
kontakt center. I Eskilstuna och Torshälla kan 

in vånare uträtta ärenden och snabbare få svar 
på sina frågor. Här är det Nawrus Stephanos 

som får hjälp av Mats-Olof Säfström.

personer. Den nya grafiska profilen har implementerats som en 
följd av varumärkesarbetet.

Eskilstunas platsvarumärke Eskilstuna Evolution fick pris av 
Eskilstuna Marknadsförning som bästa marknadsföringsinsats. 
Som ett led i platsvarumärket har en ny skyltstrategi antagits för 
att skapa en mer enhetlig och tydligare skyltning i staden och 
på landsbygden. Munktellstaden och Sundbyholm är de första 
platserna där skyltningen ses över.

Processtyrning för ökad kvalitet
Processarbetet fortsätter att utvecklas för att höja kvalite-
ten och skapa värde för invånare, brukare och kunder. Några 
processer arbetar utifrån beslutade handlingsplaner. Cirka 80 
procent av processerna har definierat beskrivningar, syfte och 
mål, men alla enheter har inte styrkort. Kommunens jämställd-
hetsarbete är nationellt erkänt. Antalet arbetsplatser som har 
jämställdhetsplaner ökar, men målet är inte nått. Även andelen 
miljöcertifierade arbetsplatser ökar, men uppnår inte målet.

Ledarskap för innovation
Innovationssatsningen Modiga idéer syftar till att ta tillvara på 
innovationskraften hos alla medarbetare. 589 medarbetare 
har hittills deltagit i utbildningen Ledarskap för innovation. 
Medarbetare uppmuntras också att komma med idéer och 
förbättringsförslag. Under året har 63 idéer lämnats in, vilket är 
betydligt färre än målsättningen. Av de idéer som kommit in har 
16 procents genomförts. 
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EFFEKTIV ORGANISATION

HÅLLBAR UTVECKLING
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

EFFEKTIV ORGANISATION

Medarbetare

Måluppfyllelse

Sämre än 
föregående år Nära målet

Arbetet med att stärka kommunens position som en 
 attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare när konkurrensen 
om kandidater ökar. Bristen på utbildad personal inom 
vård, omsorg och skola är en utmaning både Eskilstuna 
och i resten av landet. Medarbetarundersökningen gav ett 
bra resultat men sjukfrånvaron ökar och många insatser 
görs därför för att förbättra arbetsmiljö och hälsa. 

Medarbetarenkäten som genomförs vartannat år visade ett bra 
resultat och ligger i nivå med senaste resultatet från 2014. Flera 
områden i undersökningen visar ett förbättrat resultat. Däremot 
har den arbetsrelaterade utmattningen försämrats. Ett arbete 
har startats för att analysera orsaken.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och uppgick vid årsskiftet till 8,6 
procent jämfört med målet på 7,3 procent. Kvinnor är mer sjuka 
än män. Trenden är liknande i landet. En kartläggning har gjorts 
av de arbetsplatser som har hög sjukfrånvaro för att ta reda på 
orsaker. Utifrån den kartläggningen håller handlingsplaner på 
att tas fram.

En förändring för att sänka sjukfrånvaron och stärka arbetet 
med rehabilitering, arbetsmiljö och hälsa är att en ny HR-enhet 
inrättas på Konsult och Uppdrag. Enheten ska inledningsvis 
fokusera på att samordna det arbetsplatsnära rehabiliterings-
arbetet.  Rekryteringen av enhetschef är klar och rekrytering 
av HR-konsulter med inriktning rehabilitering har påbörjats. 
Rutinen för sjuk- och friskanmälan håller också på att ses över.

Positiva effekter av önskad sysselsättningsgrad
Rätten till önskad sysselsättningsgrad har införts i två etapper 
under 2015 och 2016 för yrkeskategorier framförallt inom 
vård- och omsorgsverksamheten. Syftet är att minska antalet 
ofrivilliga deltids- och timanställningar och i förlängningen 
ge fler medarbetare möjligheten att kunna leva på sin lön. 
En utvärdering har genomförts och enkätsvaren visar att fler 
medarbetare kan leva på sin lön. Antalet ofrivilliga deltids- och 
timanställningar har också minskat. Ett av de viktigaste målen 
har varit att öka jämställdheten och utredarna konstaterat att 
det har uppnåtts. Däremot har målen om minskad sjukfrånvaro 
och effektivare vikariehantering inte uppnåtts.

Kraftsamling för att attrahera kompetens
Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar 
på kort och lång sikt. Konkurrensen om kandidater och talanger 
är stor, samtidigt som det är en brist på utbildad personal som 
till exempel lärare, undersköterskor och socialsekreterare. 
Kommunen arbetar strategiskt, konsekvent och långsiktigt med 
kommunikation och närvaro i forum för att skapa intresse och 
attrahera efterfrågad kompetens.

Verktygslådan är ett pågående pilotprojekt där de största ut-
maningarna inom arbetsmiljö och kompetensförsörjning för 
lärare och socialsekreterare identifierats. Att tillföra administrativt 
stöd, biträdande personal och medhandläggare är exempel på 
insatser som ska eller har prövats inom ramarna för projektet.
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Medarbetare

Under mässan Eskilstuna Inspirerar 2015 vann Ung Fritid inspirations-
priset i kategorin Årets Utmaning. Innovations priserna är ett sätt att 

uppmärksamma medarbetare eller goda exempel från verksamheter.  
En ny mässa planeras under 2017.

Indikator
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Hållbart medarbetar-
engagemang  

80 % 80 %

Andelen medarbetare som 
är stolta över att arbeta inom 
 Eskilstuna kommun  

81 % 81 %

Andelen medarbetare födda 
utanför Norden ska öka  

9,1 % 12,6 %

Totala sjukfrånvaron hos 
 medarbetarna  

7,3 % 8,6 %

Ytterligare ett led i arbetet med kompetensförsörjning är 
att alla förvaltningar gör kompetensförsörjningsplaner varje 
år och som ligger till grund för en kommunövergripande 
 handlingsplan.

Kommunen strävar efter mångfald bland medarbetare för att 
spegla samhället och på så sätt öka kvaliteten i mötet med 
alla invånare, brukare och kunder. Andelen medarbetare 
 födda utanför norden ökar och uppgår till 12,6 procent.

För att säkra kompetensen på chefsnivå fortsätter satsningen 
Framtidens ledare. Den sjunde omgången startade under året 
och pågår även under 2017. Dessutom har planeringen för ett 
högre chefsprogram pågått som kommer starta under 2017. 
Programmet genomförs tillsammans med fler kommuner 
och landsting i regionen.

Ett nytt samverkansavtal har tecknats med samtliga 19 
fackliga organisationer. Det lokala kollektivavtalet pekar ut 
formerna för hur samverkan ser ut och omfattar exempelvis 
medbestämmande och arbetsmiljöfrågor. 
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Måluppfyllelse

Bättre 
än  målet

Bättre än 
föregående år

HÅLLBAR UTVECKLING
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

EFFEKTIV ORGANISATION

Ekonomi

Eskilstuna kommun redovisar ett överskott för  trettonde 
året i rad.  Bokslutet visar ett resultat på 265 miljoner 
kronor vilket är 125 miljoner kronor mer än budgeterat. 
Bolagskoncernens resultat uppgår till 94 miljoner kronor.

Det ekonomiska läget har förbättrats jämfört med förra året. 
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag 
uppgår till 4,6 procent vilket är över målet på 2,5 procent. 
Överskottet beror till stor del på statliga engångstillskott för 
flykting mottagande och bostadsbyggande, vilket motsvarar 
108 miljoner kronor. Soliditeten har förbättrats och kommunen 
behåller högsta nivå, A-rating, i Svensk Kommunratings lista, 
vilket betyder en ekonomi i balans samt en god finansiell hälsa. 
Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 74 procent 
de senaste fyra åren.

Kommunkoncernens totala investeringsvolym uppgick till 1 204 
miljoner kronor. Ett nytt badhus invigdes under året och snart 
står en ny arena klar. Båda dessa investeringar har hållit budget 
och byggs i ett för kommunen gynnsamt konjunkturläge.

Generellt stiger skattesatserna i landets kommuner, medan den 
i Eskilstuna är oförändrad och uppgår till 32,85 kronor. Det kan 
jämföras med 32,10 kr för riket och 32,70 för Sörmland. Under 
den senaste fyraårsperioden har skillnaden mellan Eskilstunas 
skattesats och den genomsnittliga skattesatsen i riket minskat 
med 47 öre.

De flesta nämnder och bolag har en budget i balans
Nämnderna har totalt sett förbättrat sina resultat jämfört med 
förra året och redovisar ett överskott på 23 miljoner kronor 

mot budget. Det finns däremot skillnader mellan nämnderna 
där sex av nio har en budget i balans medan tre nämnder visar 
ett underskott. Vård- och omsorgsnämnden, vars verksamhet 
de senaste åren visat underskott, kan i år redovisa ett positivt 
 resultat tack vare bland annat smartare arbetssätt inom hem-
tjänsten och minskade vikariekostnader. Även socialnämnden 
redovisar i år ett positivt resultat. Fyra av fem bolag redovisar en 
budget i balans.

Fortsatt fokus på effektiviseringar
Eskilstuna kommun, liksom många andra växande  kommuner 
i Sverige, står inför stora demografiska utmaningar med 
investerings behov i vård, omsorg, förskola och skola. Det 
planeras för 300 nya omsorgsplatser inom fem år och en 
ny grundskola ska byggas. Den kraftiga befolkningstill växten 
innebär också behov av investeringar i infrastruktur. Ett lång-
siktigt effektiviseringsarbete pågår för att kontrollera kostnads-
utvecklingen. Ett konkret exempel är arbetet med att förstärka 
inköpsanalysen vilket innebär en förbättrad kontroll över 
in köpen. Avtalstroheten uppgick till 78 procent vilket är över 
målet.

Under 2017 kommer medel från överskottet bland annat att 
riktas mot arbetsmarknadsåtgärder, nyanlända, infrastruktur-
investeringar, effektiviseringar samt en marksaneringsfond för 
att möjliggöra nya detaljplaner på förorenad mark. 
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Ekonomi  

1,24

4,83

5,99

1,74

6,71

0 15 30 45

Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2016

Näringsliv och arbete

Samhällsskydd och beredskap 

Miljö och samhällsbyggnad

Kultur och berikande fritid

Vård och sociala tjänster

Utbildning

Demokrati

42,18

37,31

Skattesats, kronor

TOTALT

32,85

Kommun 
22,08

Landsting 
10,77

Indikator
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Resultatet i förhållande till 
skatteintäkter och  generella 
statsbidrag i genomsnitt 
under de senaste 4 åren

 
1,5% 2,2%

Självfinansieringsgrad av 
 investeringar i genomsnitt 
under senaste 4 åren  

90% 74%

Avtalstrohet vid inköp, 
 procent  

71% 78%

Kvadratmeter per elev i 
 grundskolan  

15,0 15,0

Kvadratmeter per elev i 
gymnasiet  

22,0 17,6

Kvadratmeter per boende 
i nya vård- och omsorgs-
boenden

— — 80,0 — *)

Nyckeltal
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Kommunens resultat,  
mnkr  

140 265

Kommunkoncernens 
 resultat, mnkr  

294,3

Kommunens  soliditet 
 inklusive pensions-
förbindelser, procent  

— 5,9%

Kommunkoncernens 
 soliditet, procent  

— 27,6%

*) Inga nya vård- och omsorgsboenden under 2016.

Intäkter Kostnader

Generella statsbidrag
och utjämning  22 %

Skatteintäkter  57 %

Försäljning  3 %

Hyror och arrenden  4 %

Bidrag  12 %

Taxor och avgifter  2 %

Lokalkostnader  9 %

Personalkostnader  58 %

Lämnade bidrag  8 %

Material  3 %

Köp av huvudverksamhet  11 %

Kapitalkostnader  3 %

Övriga tjänster  8 %
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Mottagare av Eskilstuna  kommuns 
 priser 2016

Demokratipriset
Föreningen X-Cons Eskilstuna

Hedersomnämnande
Diana Bollström, samhällsvägledare  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Jämställdhetspriset
Tjejjouren Meja

Hedersomnämnande
Marianne Karlberg

Miljöpriset
Mattias Stjernström

Hedersomnämnande
Hällby skola

Musikpriset
Rolf Hammarlund

Mottagare av Eskilstuna  kommuns  
förtjänstmedaljer 2016
Alf Egnerfors, för sin gärning inom politik och samhälle

Håkan Eriksson, för sin gärning inom travet och näringslivet

Mikael Joki, för sin gärning inom näringslivet

Marie Pettersson, för sin gärning inom näringslivet

Gerd Runsten, för sin gärning inom friskvård och föreningsliv

Elin Maria Trygg, för sin gärning inom näringslivet

Jimmy Jansson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Eskilstuna kommuns

Demokratipris 
2016

tilldelas

Föreningen X-Cons Eskilstuna 
När rubrikerna haglade om att tryggheten var hotad i Fröslunda 
och konsekvenserna blev att personer i stadsdelen inte vågade 
vara utepå kvällarna, gjorde föreningen X-Cons precis tvärtom! 

De startade nattvandring i Fröslunda. De har lyckats få med 
sig sponsorer och en mängd boende, kvinnor och män i olika 
åldrar och med olika  bakgrund, som deltar i nattvandringen. 

 Föreningen har visat att med god vilja, stort ideellt  engagemang 
och boendekraft går det att göra skillnad. X-Cons bidrar till 

 positiv förändring i stadsdelen genom att nattvandra på tider 
som kan upplevas som otrygga. De möter både unga flickor och 

pojkar och äldre kvinnor och män, och på så sätt bidrar de till 
ökad trygghet i Fröslunda. Ni gör skillnad X-Cons!

Priset tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som genom sitt 
 handlande bidragit till att på ett positivt sätt utveckla demokratin i Eskilstuna kommun.

Juryn för Eskilstuna kommuns Musikpris 2016-11-23

 

MUSIKPRIS
 

Rolf Hammarlund

Juryns motivering:

”Han är musikjournalist och en sann musikälskare som brinner för  popmusiken. 

Han har ägnat sitt liv åt musik sedan 60-talet och bland annat jobbat som musik-

lärare och med egna band. Om han är lite av en doldis för gemene man, så är 

han verkligen en kändis bland människor som har koll på musik. Det han inte kan 

om pop är förmodligen inte värt att veta.

Hans långa journalist- och producentbana har gett den svenska musikälskande 

radio- och TV-publiken många guldkorn. Med sin ödmjuka framtoning har han 

en stor förmåga att komma musikbranschens giganter nära och han har bland 

annat intervjuat Paul McCartney tre gånger.

Han har producerat dokumentärer om The Bee Gees, Simon and Garfunkel, Tio-

i-Topp 50 år, Beatlesproducenten George Martin och Beatles första utlandsturné 

till Sverige och Eskilstuna samt mer än 30 program i de populära musikserierna 

Sixties och Seventies i SVT. Han skriver tidningsreportage, håller föredrag och 

guidar popintresserade grupper i Liverpool och London. Just nu är han aktuell 

med boken Popåret 1967 som gjort succé på försäljningslistorna.

Hans djupa kunnande och kontaktnät tar sig uttryck i lokala musikevenemang 

som en tredagars nostalgigala vid 50-årsjubiléet av Beatles spelning i Sporthallen. 

Och några år senare en Beatlesweekend där John Lennons och Paul McCartneys 

första band The Quarrymen spelade med hitrest publik från hela Sverige.

Rolf Hammarlund har också under sina många år som musikjournalist bidragit 

till Eskilstunas plats på musikkartan. Han är en sann ambassadör för sin hemstad 

och har lämnat bestående popavtryck i musiklivet.”

Årets jury har bestått av Mona Kanaan ordförande i kultur- och fritidsnämnden,  

Anette Pallhed kommunikationschef kultur- och fritidsförvaltningen,  

Åsa Andersson biträdande rektor Musikskolan,  

Bosse Lundkvist kulturutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen,  

Lena Sjöberg kommunstrateg kommunledningskontoret  

samt 2015 års musikpristagare Micke Byström.

Eskilstuna kommuns

 
har år 2016 tilldelats

Utmärkelser

Motivering:
"Mattias Stjernström driver ett flertal företag, bland annat Klara  fastigheter och  
Be:Energy. Företagandet kännetecknas av ett stort hållbarhets engagemang, 

både miljömässigt och socialt, samt stor innovationsförmåga. Be:Energy  bygger 
för närvarande Sveriges största solcellspark och elen från denna  kommer 

att erbjudas de egna hyresgästerna. Eskilstuna kommun vill med miljö priset 
 uppmärksamma Mattias Stjernström som genom sina företag under lättar ett 

miljö smart boende och är med och bygger det hållbara  Eskilstuna." 

Vi önskar lycka till!

Eskilstuna kommuns

Miljöpris
för föredömliga insatser inom miljöområdet  

har år 2016 tilldelats

Mattias Stjernström

Arne Jonsson
Kommunalråd

Lisa Friberg

ordförande i Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning

Eskilstuna kommuns

Jämställdhetspris 

2016
tilldelas

Tjejjouren Meja 

För mycket värdefulla insatser och stort engagemang i  arbetet 

för ett jämställt samhälle fritt från våld. Ett samhälle där alla 

flickor, tjejer och kvinnor kan känna sig trygga.  Volontärerna 

på tjejjouren Meja är unga kvinnor med olika intressen, 

 utbildning och yrken, som sedan tio år tillbaka bidrar med sin 

tid, kunskap och medmänsklighet i samtal med unga tjejer via 

chatt, mail och telefon. Bland de möten som genomförs IRL 

är  Storasysterverksamheten värd ett särskilt omnämnande. 

 Tjejjouren syns i samhällsdebatten och gör aktiviteter i skolor.  

I en tid då alltför många unga kvinnor lider av psykisk  

ohälsa, gör tjejjouren Mejas insatser stor skillnad!

Priset tilldelas en organisation, ett företag eller en enskild person  

som utmärkt sig på ett positivt sätt för en mer jämställd kommun.
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Namn Prestation Idrott Klubb

Alexander Dahlstedt SM guld Bangolf Eskilstuna Bangolfklubb

Rose-Marie Lönnkvist SM silver Bangolf Eskilstuna Bangolfklubb

Kenth Reinelius SM guld Bowling ränna Eskilstuna HIF

My Nguyen JEM brons Biljard BK Stöten

Nicklas Westerberg SM guld Bordtennis Idrott för alla i Eskilstuna

Tim Axberg JSM guld Boxning Eskilstuna Boxningsklubb

Nermin Hajdarpasic SM silver Boxning Eskilstuna Boxningsklubb

Biniam Tesfagabr SM silver Boxning Eskilstuna Boxningsklubb

Lisbeth Heydorn SM guld lag Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Lena Höglund SM guld lag Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Ronja Höglund SM guld lag Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Sara Höglund SM silver Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Pierre Lundin VM guld Båtsport Eskilstuna Boat Racing Team

Johan Österberg SM silver Båtsport Eskilstuna Boat Racing Team

Linnea Adolfsson NM guld Dans Let’s Move

Mattias Disman SM guld Dans Let’s Move

Ida Johnsson SM guld Dans Let’s Move

Malin Sturk SM brons par Discgolf Eskilstuna DGC

Petra Andersson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Marija Banusic SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Vaila Barsley SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Nathalie Björn SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Malin Diaz SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Britta Elsert Gynning SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Emma Jansson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Mimmi Larsson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Emelie Lundberg OS silver Fotboll Eskilstuna United

Chloe Logarzo SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Louise Quinn SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Elena Sadiku SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Ingrid Schelderup SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Olivia Schough OS silver Fotboll Eskilstuna United

Annica Svensson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Frida Svensson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Elin Wahlström SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Glodis Perla Viggosdottir SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Cornelia Baldi Sundelius JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Fanny Bråthe JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Emelie Dayan JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Jonna Giocondi JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Victoria Gustafsson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Ida Hyttinen JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Alice Jonsson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Tova Lindahl JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Ida Linnakallio JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Utmärkelser

Eskilstunas idrottsmedaljörer 2016
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Namn Prestation Idrott Klubb

Sara Linnakallio JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Ida Norström JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Sofia Paulsson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Matilda Plan JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Elin Rombing JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Gabriella Rombing JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Isabell Rydell JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Sargonia Solaka JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Nikita Stigsson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Ellen Sundin JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Vendela Velander JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Linn Vickius JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Cajsa Åkerberg JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Abraham Adhanom SM guld Friidrott Eskilstuna Friidrott

Mohammad Al--Joburi SM guld Friidrott (Para) Eskilstuna Friidrott

Nasir Dawoud SM silver Friidrott Eskilstuna Friidrott

Martin Stjernlöf SM silver lag Friidrott Eskilstuna Friidrott

Johan Taléus SM brons Friidrott Eskilstuna Friidrott

Caroline Adamsson SM brons (mor o dotter) Golf Torshälla GK

Linnéa Pekkarinen SM brons (mor o dotter) Golf Torshälla GK

Lovisa Estberg SM guld Gymnastik Eskilstuna Gymnastikförening

Ece Ayan SM silver Gymnastik Eskilstuna Gymnastikförening

Ato Ibanez SM silver Gång Eskilstuna Friidrott

Perseur Karlström SM guld Gång Eskilstuna Friidrott

Remo Karlström SM brons Gång Eskilstuna Friidrott

Siw Karlström SM silver Gång Eskilstuna Friidrott

Lovisa Enblom NM guld Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Vignir Jonasson NM guld Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Jessica Rydin SM silver Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Viktor Vignirsson Elgholm JSM guld Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Billy Fredriksson JSM guld Inlines KFUM Eskilstuna

Linus Hansén SM guld Inlines KFUM Eskilstuna

Andreas Johansson SM silver Inlines KFUM Eskilstuna

Maja Jäger JSM guld Inlines KFUM Eskilstuna

Johannes Karlsson SM brons Inlines KFUM Eskilstuna

Daniel Barkelind JSM guld Karate Eskilstuna Karateklubb

Khai Truong JNM guld Karate Gojukai Karate Do Eskilstuna

Hannes Puman NM guld Klättring Eskilstuna Klättringsklubb

Ondrej Spiegl SM silver Konståkning Eskilstuna IK

Oskar Carlström Biller SM guld MMA Nova MMA

Robin Larsson EM guld MMA Nova MMA

Gustav Johnsson JSM guld Mountainbike orientering OK Tor

Kjell Andersson SM guld lag Pistol Eskilstuna Pistolskytteklubb

Ove Granberg SM guld lag Pistol Eskilstuna Pistolskytteklubb

Andreas Johansson SM guld Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Eskilstunas idrottsmedaljörer 2016

 



31

Namn Prestation Idrott Klubb

Gunnar Karlsson SM guld Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Erik Larsson SM guld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Conny Svärd SM guld lag Pistol Eskilstuna Pistolskytteklubb

Roger Svärd SM brons lag Pistol Eskilstuna Pistolskytteklubb

Jonas Wiberg SM brons lag Pistol Eskilstuna Pistolskytteklubb

Mikael Axtelius SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Dennis Barawe SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Douglas Blackadder SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Alexander Carlsson SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Timmy Halldin SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Joel Johansson SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Göran Karlsson SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Joakim Gill SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Johan Lindström SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Robin Meng SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Peter Nilsson SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Johnny Pettersson SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Oskar Stenberg SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Daniel Sundström SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Kalle Toft SM guld lag Rullstols innebandy Eskilstuna Handikapp IF

Pekka Havbrandt SM brons Segelflyg Eskilstuna Flygklubb

Elin Åhlin SM guld Skytte Bälgvikens Skytteförening

Marcus Åhlin SM guld lag Skytte Bälgvikens Skytteförening

Marie Enqvist SM guld Skytte Eskilstuna Skytteförening

Maria Gustavsson SM silver lag Skytte Eskilstuna Skytteförening

Martin Häll SM brons lag Skytte Eskilstuna Skytteförening

Oskar Jansson SM brons lag Skytte Eskilstuna Skytteförening

Karl Olsson SM guld Skytte Eskilstuna Skytteförening

Mikael Bjurshagen SM guld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Therese Bjurshagen SM guld Skytte S:t Eskil Skyttar

Thomas Edvardsson SM guld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Stefan Eriksson SM guld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Mathias Henricsson SM guld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Jan-Åke Abrahamsson SM brons Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Conny Andersson SM silver Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Rickard Berg SM silver lag Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Weine Moberg SM silver lag Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Ove Norberg SM silver lag Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Tova Aura SM guld Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Michael Edeskans SM silver Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Marcus Grahn SM silver Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Emil Gustafsson JSM guld Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Love Häkänen Wisjö SM guld Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Tahvo Jauhojärvi SM silver Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Katarina Ruus SM silver Styrkelyft Allmänna Sportklubben
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och finansnetto

kräver att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Med det 
menas att intäkterna årligen ska täcka kostnaderna. Eskilstuna 
uppfyller balanskravet för 2016.

Kommunens bolag redovisar ett resultat på 94 miljoner kronor 
vilket är 26 miljoner sämre än budget. Fem av sju bolag har 
en budget i balans. Det sammanlagda resultatet för kommun-
koncernenen är 294 miljoner.

Balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkningen (mnkr) 279,4 

Reducering av samtliga realisationsvinster -14 

Årets resultat efter balanskravet 265,4 

Kostnads- och intäktsutvecklingen

Exklusive jämförelsestörande poster Genomsnittlig 
förändring 
senaste 4 åren

Förändring 
2015-2016

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 5,9 % 4,6 %

Verksamhetens nettokostnader 3,0 % 4,6 %

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk 
hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och 
kostnader är god. Under perioden 2013-2016 har skatte-
intäkterna och de generella statsbidragen ökat med 4,6 procent 
per år vilket är lika med utvecklingen för verksamhetens 
netto kostnad. Det visar på en bra balans mellan kostnads- och 
intäktsutvecklingen. 

Under det senaste året ökade verksamhetens netto kostnader 
med endast 3 procent på grund av den åtstramning som 
 gjordes av ekonomin under 2015. Personalkostnaderna har 
trots det ökat med 6,1 procent. Det beror på att verksam-
heterna inom utbildning samt vård och omsorg ökar. Lokal-
kostnaderna ökade med 1,2 procent.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella stats bidrag 
och finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna som 
används i den löpande verksamheten. En rimlig nivå för att klara 
ekonomisk hushållning är cirka 97 till 98 procent. För 2016 var 
andelen 96,4% vilket är en förbättring jämfört med 2015.

Eskilstuna kommuns resultat är positivt för trettonde året 
i rad och uppgår till 265 miljoner kronor. I resultatet finns 
inräknat pengar från regeringens ändringsbudget för 
flyktingsituationen med 55 miljoner. Dessutom tillkom en 
”byggbonus” från staten på 41,7 miljoner för att stimulera 
bostadsbyggandet. En stor del av dessa pengar  kommer 
att öronmärkas under eget kapital för att användas till att 
stärka bostadsbyggnadsprocessen. Kommunens  resultat 
enligt balanskravet i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag är 4,6 procent vilket är högre än 
kommunens långsiktiga resultatmål på 2,5 procent. 
Kommunkoncernens resultat enligt den sammanställda 
redovisningen med bolagen är 294 miljoner.

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

Resultatet
Kommunens resultat uppgick till 279,4 miljoner för 2016. I det 
resultatet ingår reavinster med 14 miljoner för försäljning av 
tomträtter. Resultatet enligt balanskravet blir därmed 265,4 
miljoner.  Det är 125 miljoner bättre än budgeterat resultat. Av-
vikelsen beror i huvudsak på de tillfälliga statliga bidragen som 
kommunen fått för flyktingmottagande och bostadsbyggande.

Sju nämnder av tio klarar sin budget och tillsammans gör 
nämnderna ett överskott på 23 miljoner kronor. Lagstiftningen 
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Finansiell analys  

Kontroll
En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av kommunens 
budgetföljsamhet. Sju nämnder av tio har en budget i balans. 
Det totala resultatet för nämnderna var 23 miljoner kronor 
 vilket motsvarar en positiv avvikelase på 0,4 procent. I av-
vikelsen är använt överskott från tidigare år inkluderat på totalt 
22,2 miljoner kronor.

För finansnettot (räntekostnader minus ränteintäkter) redovisas 
ett överskott på 41 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst 
av en högre utdelningsnivå från bolagskoncernen.

Nämndernas budgetföljsamhet 

Budgetavvikelser per nämnd, mnkr Utfall Avvikelse Procent

Kommunstyrelsen 297,7 25,7 8,6 %

Arbetsmarknads- och 
 vuxen utbildningsnämnden 409,2 -9,1 -2,2 %

Barn- och utbildningsnämnden 1 934,0 -23,9 -1,2 %

Kultur- och fritidsnämnden 253,1 1,7 0,7 %

Miljö- och 
 räddningstjänstnämnden 74,1 3,4 4,6 %

Socialnämnden 352,4 8,4 2,4 %

Stadsbyggnadsnämnden 336,7 17,8 5,3 %

Torshälla stads nämnd 372,7 -4,5 -1,2 %

Vård- och omsorgsnämnden 1 421,0 3,1 0,2 %

Överförmyndarnämnden 10,2 0,8 7,8 %

Summa 5 454,1 23,0 0,4 %

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 25,7 miljoner 
kronor varav kommunledningskontoret står för 19 miljoner och 
Konsult och uppdrag för 7 miljoner.

Kommunledningskontorets överskott beror på att projekt 
och aktiviteter inte har genomförts i den utsträckningen som 
 planerats, främst beroende på vakanta tjänster. Delar av de an-
slag för projekt som inte förbrukats under året kommer att föras 
över till 2017 års budget.

Konsult och uppdrags överskott, utöver resultatkravet, är 3,6 
miljoner kronor. Större delen av detta överskott rör Eskilstuna 
direkt och omlastningscentralen som fått 4,2 miljoner kronor 
i verksamhetsbidrag från kommunledningskontoret. Övriga 
kostnads- och intäktsposter uppvisar mindre avvikelser bland 
annat beroende på personalbrist och ökad efterfrågan på vissa 
tjänster. Pågående förbättring av ekonomistyrningen och ökad 
precision i prognosarbetet bör minska avvikelserna under 2017.

Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett 
underskott på -9,1 miljoner kronor. Huvuddelen av under skottet 
beror på ökade kostnader inom verksamhets området  Arbete 
och försörjning (-9,9 miljoner) till följd av högre kostnader 
för försörjningsstöd och högre kostnader för AMA. Däremot 
är färre hushåll beroende av försörjningsstöd, främst ung-
domshushåll. Kostnadsökningen beror dels på att normen för 
försörjningsstöd höjts, dels på att försörjningsbördan bland 
hushållen ökat samtidigt som hushållens övriga inkomster 
minskat. Det gör att bidragen per hushåll generellt ökat i stor-
lek. Kostnaderna för tillfälligt boende har ökat med 2 miljoner 

kronor.  Yrkes utbildningen visar ett överskott med 1,3 miljoner 
kronor, främst genom att planerade utbildningar inte kunnat 
genomföras på grund av få anmälningar. Ökad efterfrågan på 
grundläggande vuxenutbildning innebär ett underskott på 1,2 
miljoner kronor. 

Barn- och utbildningsnämndens redovisar ett underskott på 
-23,9 miljoner kronor. Cirka 18 miljoner av underskottet ligger 
i de anslagsfinansierade verksamheterna särskola och omsorg. 
Dessa verksamheter har under flera år dragits med under-
skott.  Kostnaderna för fler barn och elever i behov av särskilt 
stöd har ökat och budgeten har inte räknats upp i samma takt. 
Framförallt har kostnaderna för köp av externa elevplatser ökat. 
Omsorgsverksamhetens resultat är -8,4 miljoner kronor och 
särskolan -9,8 miljoner kronor.

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolans totala resultat 
är -2,1 miljoner kronor. De tre verksamhetsområdena utgör 
nästan 90 procent av barn- och utbildningsnämndens budget, 
eller 1 920 miljoner kronor av totalt 2 181 miljoner kronor. För-
skolan och gymnasieskolan redovisar ett resultat på 1,5 miljoner 
respektive 3,5 miljoner. Grundskolan har ett negativt resultat på 
-7,1 miljoner kronor vilket främst kan härledas till stora inköp 
inom IT samt ökade personalkostnader. En miss i rekvirering 
av statsbidrag för lärarlönelyftet höstterminen 2016 har också 
bidragit till det ekonomiskt negativa resultatet.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 0,8 
 miljoner kronor. 

Socialnämnden redovisar ett överskott på 8,4 miljoner kronor. 
Resultatförbättringen beror på ökade intäkter samt utbetalda 
bidrag för flyktingmottagandet från Migrationsverket på 25 
miljoner kronor. Extern vård visar ett negativt resultat på -21,0 
miljoner kronor. Vård av barn och unga har ett lägre utfall på 
grund av färre institutionsplaceringar. Vård av vuxna har högre 
kostnader och ökat antal kontaktuppdrag. Bristen på familje-
hem och det stora antalet ensamkommande barn har bidragit 
till svårigheter att omplacera från institution till familjehem. 
Bristen på bostäder innebär att antalet dyra placeringar på 
externt boendestöd och kostnader för externa institutions-
placeringar ökar.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 17,8 miljo-
ner kronor. En del av överskottet, cirka 7 miljoner kronor, beror 
på att upphandlingen av färdtjänst försenats och att kostnads-
ökningen därmed inte blev så stor som förväntat. Vidare har 
förvaltningen haft svårt att rekrytera vissa personalkategorier, 
bland annat på planavdelningen, vilket har medfört minskade 
personalkostnader. Dessutom innebar den milda vintern en 
något minskad kostnad för vinterväghållning. Även parkerings-
intäkterna har varit något högre än budgeterat.

Miljö- och räddningsnämnden redovisar ett överskott på 3,4 
miljoner kronor. Den totala ramen uppgick till 77,5 miljoner 
jämfört med 72,3 miljoner 2015. Ökningen berodde bland 
annat på att viss verksamhet överfördes till nämnden. Över-
skottet  beror i huvudsak på vakanser på grund av sjukdom och 
 problem med rekrytering av vissa personalkategorier. 

Torshälla stads nämnd redovisar ett underskott på -4,5 miljo-
ner kronor. Behovet av stöd och hjälp för äldre ökar. Det totala 
antalet hemtjänsttimmar har ökat med 506 timmar eller cirka  
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1 procent jämfört med föregående år. Budgeten för hem-
tjänsten är i balans.

Under året har kön till vård- och omsorgsboenden minskat. 
Under 2015 var det i genomsnitt tolv personer som stod i kö 
medan det under 2016 varit drygt fyra personer i kö. Köerna 
har dock ökat något under hösten och i december var det sju 
personer i kö. Ett korttidsboende med tio lägenheter  öppnade 
under 2015 som halverat vårdkostnaderna för medicinskt 
färdig behandlade. Denna verksamhet har drivits vidare även 
under 2016.

Vårdkostnaderna för vuxna inom individ- och familjeomsorgen 
har minskat under 2016. Däremot har kostnaderna för barn och 
unga ökat. Det totala underskottet för verksamheten är -13,7 
miljoner kronor.

Förskolorna visar ett underskott på -4,2 miljoner kronor, vilket 
delvis beror på att hyran för nybyggnation inte täcks av nu-
varande ersättningsmodell. Cirka 1,8 miljoner utgör under-
finansierade hyror. Resten av underskottet beror på att det är 
för få barn i förhållande till antalet anställda.

Grundskolan visar ett överskott med 4,3 miljoner kronor, vilket 
beror på att elevantalet har ökat samtidigt som det inte har 
gått att rekrytera personal i samma omfattning som planerat. 
På grund av att pengarna för lärarlönelyftet inte rekvirerades 
påverkas resultatet negativt med 1 miljon kronor.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 3,1 
miljoner kronor, vilket är en kraftig förbättring jämfört med 
föregående års underskott på -62 miljoner. Effekten av flera års 
volymökningar har medfört att ekonomin är ansträngd sam-
tidigt som nya volymökningar fortsätter de kommande åren. 
Antalet timmar i hemtjänsten har minskat och verksamheten 
visar en avvikelse mot budget på 9,9 miljoner. Kön till vård- och 
omsorgsboenden är i stort sett borta i slutet av året. Personal-
kostnader inom vård och omsorgsboenden har ökat mer än 
budgeterat. Underskottet uppgår till -9,4 miljoner. Upphandling 
har gjorts av 54 platser inom vård och omsorgsboende och 
inflyttning har succesivt skett under året och gett ett överskott 
på 8,5 miljoner. 

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,7 
 miljoner kronor. Det stora antalet ensamkommande barn har 
kraftigt ökat trycket på nämnden, men sedan maj har samtliga 
ensamkommande barn en god man.

Övriga kommungemensamma nettokostnader redovisar 
sammantaget ett överskott på 13 miljoner kronor jämfört med 
budget.

Större avvikelser mot budget

 > Fastighetsenheten visar ett överskott på 12 miljoner kronor 
som beror på redovisningsförändring av avskrivningarna i 
komponenter.

 > En avsättning för miljöskuld på 17 miljoner kronor har 
 bokförts.

 > Utfallet för pensionskostnaderna är 22 miljoner kronor högre 
än budgeterat.  Det beror på fler anställda och fler som har 
hamnat över gränsen för förmånsbaserad pension.

 > Personalomkostnadspålägget visar ett överskott på 7 miljoner 
kronor. 

 > Statsbidraget för asylsökande visar ett överskott på 31 
 miljoner kronor.

 > Utfallet för skolpengen inklusive tilläggsbelopp visar ett 
 underskott på -18 miljoner.

 > Användningen av överskott och underskott från tidigare år 
samt avsatta projektpengar tidigare år försämrade resultatet 
med 36 miljoner kronor.

Kommunens helägda bolag

 Resultat (mnkr)
Budget 

2016
Bokslut 

2016

 Avvikelse 
mot 

budget

Eskilstuna Kommunföretag AB -25,6 -53,8 -28,2

Eskilstuna Energi och Miljö AB 140,2 146,2 6,0

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 26,4 35,6 9,2

Parken Zoo i Eskilstuna AB -10,6 -23,5 -12,9

Eskilstuna Logistik och Etablering AB -3,0 -3,3 -0,3

Eskilstuna Jernmanufaktur AB -5,5 -5,4 0,1

Destination Eskilstuna AB -2,1 -2,1 0,0

Summa 119,8 93,7 -26,1

Kommunens bolag redovisar sammantaget ett resultat på 93,7 
miljoner kronor. Det är -26 miljoner lägre än budget.

Eskilstuna kommmunföretag AB redovisar ett underskott på 
-54 miljoner kronor. Det är 28 miljoner lägre än budget. Av-
yttringen av Parken Zoo medför en obudgeterad kostnad på 
30,7 miljoner. Konsultkostnaderna är cirka 1 miljon högre än 
budgeterat vilket beror på avyttringen av Parken Zoo. Ränte-
kostnaderna är samtidigt cirka 4 miljoner kronor lägre än 
budgeterat.

Från 1 juli bedrivs flygplatsverksamheten i Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB.

Eskilstuna Energi och Miljö AB redovisar ett resultat på 146,3 
miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet 
är 6,0 miljoner kronor över budget.

Verksamhetsområdet Vatten och avlopp redovisar ett resultat 
före balansering på 9,1 miljoner kronor. Balansering har gjorts 
med 9,0 miljoner kronor.

Elnäts resultat överträffar budget med 18,3 miljoner kronor, 
vilket framförallt beror på ökade intäkter för anslutningsavgifter 
samt lägre driftskostnader.

Övriga verksamhetsgrenar redovisar tillsammans ett underskott 
på 12,3 miljoner kronor, där nedskrivning av lagret på elcertifikat 
ingår med 41 miljoner kronor.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB redovisar ett resultat på 35,6 
miljoner kronor vilket är 9,2 miljoner över budget. Efterfrågan 
på såväl bostadslägenheter som lokaler har varit mycket god 
eller god. Uthyrningsgraden för bostäder ligger stabilt på en 
mycket hög nivå, 99,5 procent.

Driftskostnaderna ökar något. Stora delar av fastighets-
beståndet, där merparten är byggda under 1960- och 
1970- talet, är i behov av omfattande underhållsåtgärder.  
Det stora underhållsbehovet visar sig bland annat i form av 
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ökade reparations kostnader på grund av fuktskador, främst i 
badrum. Bolaget befinner sig i en period med utökade sats-
ningar på planerat underhåll.

Finansnettot förbättrades med 1,3 miljoner kronor trots att 
totala räntebärande skulder ökade med 400 miljoner kronor.

Skillnaden mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan, främst avseende byggnadsinventarier, uppgick till 
-18,2 miljoner kronor.

Investeringarna uppgick till 486,0 miljoner kronor, fördelat på 
nybyggnation inklusive byggnadsinventarier 398,0 miljoner, 
moderniseringar och ombyggnation 59,8 miljoner, fastighets-
förvärv 22,8 miljoner samt inventarier 5,4 miljoner.

Under 2016 beslutades att tio fastigheter ska överlåtas till Eskils-
tuna Logistik och Etablering AB. Beslutet trädde i kraft 1 januari 
2017. Affärsområdet Näringslivslokaler byter i och med försälj-
ningen av näringslivsfastigheterna namn till Samhällsfastigheter. 

Munktellbadet öppnade i maj 2016 och byggnationen av nya 
Stiga Sports Arena Eskilstuna fortsatte enligt plan.

2016 flyttade nya hyresgäster in i Nithammaren 13 i Munktell-
staden och i Holmen 2 i Torshälla. Dessutom startades fler stora 
projekt: Odensala, Skolmästaren och Nordstjernan 13.

Under året genomfördes även några större hyresgästanpass-
ningar vilket bland annat omfattat nya skollokaler för Rekarne-
gymnasiet.

Under 2016 upphörde Kommunfastigheters affärsområde Logi-
stik. Istället bildades det kommunala bolaget Eskilstuna logi stik 
och etablering AB, ett systerbolag till Kommunfastigheter.

Kommunfastigheter fortsatte följa sin plan för Hem för  miljoner, 
som syftar till att rusta upp miljonprogramsområden. Inom 
ramen för planen avslutades den sista etappen av Lagersbergs-
projektet där de sista 100 lägenheterna förseddes med nya 
stammar, fasader, badrum med mera.

Den synliga soliditeten uppgick vid årets slut till 17 procent. 
Om bedömt övervärde i fastigheterna räknas in uppgår den 
 justerade soliditeten till 53 procent.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB redovisar ett underskott 
på -3,3 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner sämre än budget 
och 3,8 miljoner sämre än prognosen. Avvikelsen mot prog-
nosen beror till stor del på kostnader i samband med start och 
drift av bolaget såsom övertagande av personal från övriga 
kommunkoncernen, rekryteringsomkostnader samt styrelse-
kostnader. Dessutom genererar flygplatsen ett underskott 
istället för ett tänkt nollresultat.

Arbetet med att köpa tio näringslivsfastigheter från Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB slutfördes i slutet av 2016 och fastig-
heterna övertas per 2017-01-01.

Under året skedde ett flertal viktiga etableringar i Eskilstuna. 
Arken Zoo och Teknikmagasinet startade upp sina nya central-
lager vid halvårsskiftet. Frode Laursen och Sportamore köpte 
mark i Logistikparken. Sportamore startar sin verksamhet till 
sommaren 2017. 77 nya jobb skapades genom nyetableringar 
under året.

Eskilstuna Jernmanufaktur AB redovisar ett underskott på -5.4 
miljoner kronor, vilket är i linje med både budget och prognos. 
Under året har två större projekt drivits vilka även kommer att 

fortsätta under 2017. Under våren fick bolaget nya ägardirektiv 
och en ny affärsplan antogs. Under året besökte 13 500 per-
soner Munktell Science Park i samband med cirka 250 events 
av olika storlek. Dessutom har bolaget och personalen blivit 
jämställdhets-, mångfalds- och miljödiplomerade.

Destination Eskilstuna AB redovisar ett underskott på -2,1 
miljoner kronor, vilket är enligt budget och senaste prognos. 
Både intäkterna och kostnaderna var cirka 0,6 miljoner lägre 
än budgeterat. Till stor del beror detta på att den planerade 
in vesteringen i digitala skyltar flyttats fram till 2017. En annan 
bidragande orsak är att flytten av turistbyrån till Fristadstorget 
skjutits fram till 2017 i stället för som budgeterat under 2016, 
vilket resulterat i lägre lokalkostnader än planerat. Verksam-
heten följer affärsplanen samt framtagna strategier för plats-
varumärket EskilstunaEvolution. Fokus har varit att värva nya 
evenemang och möten till Eskilstuna samt stärka besöks-
näringens roll som jobbskapare inom det befintliga näringslivet. 
Antalet belagda hotellrum ökade med +7,1 procent enligt SCB 
vilket är den största ökningen sedan Destination Eskilstuna 
började mäta år 2010. Besöksstatistiken på webben eskilstuna.nu 
visar en positiv utveckling.
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Större differenser i investeringsbudgeten
Totalt sett förbrukades endast 50 procent av investerings-
budgeten. Det är framförallt investeringar i verksamhets-
fastigheter som inte når upp till vad som var planerat. Till stor 
del beror det på att flera stora projekt skjutits på framtiden, till 
exempel ROT-renovering av bibliotekshuset, utbyggnaden av 
Ekebo särskilda boende, tillbyggnad av Fröslunda lågstadium 
samt utbyggnad av Gökstensskolan. Orsaker till förseningarna 
varierar. Det handlar bland annat om ändrade förutsättningar, 
överklagade detaljplaner eller att det saknas resurser i organisa-
tionen som kan driva projekten. Nedan redovisas de största 
avvikelserna som uppstått under året.

Budget 
(mnkr)

Utfall 
(mnkr)

Kommunledningskontoret
Energi- och miljöåtgärder 50 4

Komponentutbyten 13 21

Sundbyholms slott (flera) 13 1
Fröslundaskolan, förb inomhusmiljö 10 0

Barn- och utbildning
Förskolan - nya lokaler 40 15

Grundskolan - nya lokaler, utbyggnad 
samt upprustning

35 1

Kultur och fritid
Bibliotekshuset - rotrenovering 22 0

Vård och omsorg
Ekebo 20 0

Nya Gruppboenden 15 0

Självfinansieringsgrad av anläggningsinvesteringar
Ett viktigt nyckeltal för anläggningsinvesteringarna är själv-
finansieringsgraden. Till anläggningsinvesteringarna räknas 
fastigheter, gator och vägar, affärsverksamhet samt övriga 
anläggningar. När den löpande driften har finansierats bör det 
helst återstå tillräckligt stor andel av skatteintäkter och generel-
la bidrag för att investeringarna ska kunna finansieras med egna 
medel (årets resultat och avskrivningsutrymmet). Detta be-
nämns självfinansieringsgrad. 100 procent självfinansieringsgrad 
innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna. 

Om självfinansieringsgraden överstiger 100 procent  stärker 
kommunen sin soliditet, det vill säga sin långsiktiga betal nings-
beredskap. Till följd av det goda resultatet och att  investeringarna 
inte nådde upp till budget blev självfinansierings graden 146 
procent under 2016 vilket är en ökning jämfört med 2015 då 
självfinansieringsgraden var 39 procent. 

Markexploatering
Utgifterna för markexploatering, inklusive investeringar i gator 
och vägar i exploateringsområden, var 39 miljoner kronor. 
Utgifterna 2015 uppgick till 48 miljoner.

Under 2016 har det varit fortsatt hög efterfrågan på mark för 
bostäder och i synnerhet på mark för småhus och radhus. 

Stort fokus har lagts på att medverka i arbete med detaljplaner 
för att möjliggöra framtida byggande av bostäder. Det arbetet 
har också inneburit att flera områden med förorenad mark har 

sanerats. Ett bevis på den höga efterfrågan är att alla kommu-
nalt disponerade tomter i Djursta sålde slut nästan omedelbart.

Under året har också utbyggnad av kvarteret Nätet påbörjats. 
Fastighetsägaren är privat men kommunen har deltagit i arbetet 
med planering och gatuutbyggnad. Totalt planeras för närmare 
1 000 bostäder i området när det är helt utbyggt. Vidare har ett 
arbete med att planera nya bostäder, förskola, skola och verk-
samhetslokaler inletts i området Årby Norra. 

Även efterfrågan på industrimark har ökat. Glädjande är att 
aktiviteten i Eskilstuna logistikpark har tagit fart. Antalet förfråg-
ningar och bokningar har ökat markant jämfört med tidigare år. 
Även när det gäller mindre fastigheter på mellan 5 000-15 000 
kvadratmeter har aktiviteten ökat och kommunen har inlett ett 
arbete med att iordningställa planlagda områden för industri i 
Källsta och Svista. 

Kapacitet

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalnings-
beredskap. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som 
har finansierats med skatteintäkter. Resterande del utgör kom-
munens skulder till andra finansiärer. Ju högre soliditet desto 
starkare blir den långsiktiga finansiella kapaciteten. Kommunens 
soliditet uppgick till 48 procent för 2016 vilket är något lägre 
jämfört med föregående år.

Ansvarsförbindelsen för pensionerna finns inte med i balans-
räkningen, vilket är i enlighet med rekommendationerna från 
Rådet för kommunal redovisning. Det traditionella sättet att 
beräkna soliditeten är att inkludera ansvarsförbindelsen för 
 pensionerna eftersom den är tvingande för kommunen att 
betala. Som framgår av diagrammet är kommunens soliditet 
inklusive ansvarsförbindelsen positiv för 2016 och uppgår till 
5,9 procent, vilket motsvarar en förbättring med 2,0 procent-
enheter jämfört med föregående år. Kommunkoncernens 
 soliditet ökar för sextonde året i rad och uppgår till 27,6 
 procent.
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Kommunalskatt
En viktig faktor för kapaciteten är potentialen att höja skatte-
satsen. I tabellen nedan finns kommunalskatten inklusive 
landstingsskatten angiven för några av kommunerna inom 
Mälar regionen. Eskilstuna kommun har en skattesats som ligger 
högre än de flesta andra större kommuner i Mälardalen. Det 
innebär en begränsad möjlighet att stärka sina finanser genom 
att höja kommunalskatten.

Örebro har höjt skatten vilket innebär att Eskils tuna inte längre 
har den högsta skatten bland de jämförbara kommunerna. Den 
genomsnittliga skattesatsen för alla kommuner i landet har ökat 
med 11 öre mellan 2015 och 2016.

Kommunalskatt 
2016

Kommun Landsting Summa
Förändring 
2015-2016

Eskilstuna 22,08 10,77 32,85 —

Södertälje 20,15 12,08 32,23 —

Strängnäs 21,73 10,77 32,50 —

Örebro 21,35 11,55 32,90 0,50

Enköping 21,34 11,71 33,05 0,55

Västerås 20,36 10,88 31,24 —

Södermanland 21,93 10,77 32,70 —

R8 * 32,21 0,24

Riket 20,75 11,35 32,10 0,11

*) R8 = Eskilstuna, Uppsala, Linköping, Norrköping, Jänköping,  
    Örebro, Västerås och Gävle

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 till 
gång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel 
för betalningar. Kommunens kapitalförsörjning ska tryggas 
genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, 
upplåningsformer, långivare och väl avvägda  likviditetsreserver. 
Högst 50 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får för-
falla under en enskild tolvmånadersperiod. Med ränterisk avses 
 risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna på-
verkar kommunkoncernens finansnetto negativt. Kommunen 
och dess bolag har utifrån respektive verksamhets förutsätt-
ningar utformat en strategi för räntebindning, där en förfallo-
struktur 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
Kommunens nettolåneskuld definieras som internbankens 
upplåning minskat med vidareutlåningen till kommunens bolag. 
Nettolåneskulden har ökat med 247 miljoner kronor mellan 
2015 och 2016. Den budgeterade upplåningen var 250 miljoner 

för 2016. I nettolåneskulden ingår den utnyttjade check-
räkningskrediten.

Skulder (mnkr) 2015 2016 Förändring  
2015-2016

Nettolåneskuld 1 505,2 1 752,2 247,0

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 ansvars-
förbindelsen för pensioner. Detta bidrar till lägre pensions-
kostnader kommande år än vad som annars skulle ha varit 
 fallet. Under 2016 användes 18,7 miljoner kronor av kom-
munens överskott i KPA:s överskottsfond till ytterligare partiell 
inlösen. Fördelen med användande av överskottsmedel är att 
dessa inte belastas med löneskatt (24,26 procent).

Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (intjänad 
från och med 1998) disponeras av den anställde för eget val av 
förvaltare. Kostnaden bokförs i takt med att pensionsrätterna 
tjänas in och var 176 miljoner kronor under 2016 vilket är en 
ökning med 5 miljoner jämfört med 2015.

Den avsättning som finns upptagen i balansräkningen som 
långfristig skuld avser i huvudsak garantipensioner, särskild 
ålderspension, efterlevandepensioner, visstidspensioner till 
politiker samt intjänade politikerpensioner enligt OPFKL som 
infördes den 1 januari 2015. Sammantaget är denna skuld 76,1 
miljoner kronor vid utgången av 2016, vilket är en ökning med 
1,4 miljoner jämfört med förra året. 

Finansnetto
Kommunens finansnetto är 47,7 miljoner kronor. Det är bättre 
än budgeterat finansnetto på 8,1 miljoner. Under 2016 sänktes 
reporäntan från -0,35 procent till -0,50 procent, det vill säga 
en minskning med 0,15 procentenheter. Samtidigt minskade 
marknadsräntorna. Exempelvis sjönk marknadsräntan Stibor 
3 månader från -0,294 procent till -0,591 procent. Marknads-
räntan Stibor 3 månader är den ränta som främst påverkar 
kommunens upplåningskostnad. Kommunens genomsnittliga 
ränta var 1,81 procent under 2016. Det var en minskning med 
0,59 procentenheter jämfört med 2015. Utdelningen var 44,5 
miljoner kronor från Eskilstuna Kommunföretag AB.

Finansnetto (mnkr) 2015 2016

Finansiella intäkter (exklusive avkastningen 
från  Kommunföretag AB) 81 93

Finansiella kostnader -104 -90

Utdelning från de kommunala bolagen 21 44

  -2 47

Pensionsåtaganden
Förutom de avsättningar för pensioner som tjänas in löpande 
har kommunen också ett åtagande för pensionsrätter intjänade 
före 1998. De sistnämnda redovisas som ansvarsförbindelse 
och belastar resultatet i takt med att pensionsutbetalningar 
sker. Det innebär att nuvarande generation betalar både för sina 
egna pensioner och även till viss del för tidigare generationers 
pensioner.
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Kostnaden för betalning av ansvarsförbindelsen var 103 mil-
joner kronor, vilket är ungefär i samma nivå som 2015. Värdet 
på ansvarsförbindelsen har minskat med 133 miljoner till 1 885 
miljoner under 2016. Förändringen beror dels på att pensions-
utbetalningarna översteg årets indexeringar men även på att 
kommunen använt överskottsmedel som uppstått i förvalt-
ningen av pensionerna och gjort en avbetalning (partiell in-
lösen) på pensionsskulden.

De totala pensionsåtagandena var 2 098,9 miljoner kronor vil-
ket motsvarar en minskning med 5 procent jämfört med 2015. 
Avsättningen för visstidspensioner berör sex personer. Ansvars-
förbindelsen för förtroendevalda enligt PBF berör 23 personer 
och är villkorade till 70 procent av slutlön.

Pensionsåtagande inklusive 
 löneskatt (mnkr)

2016 2015 2014

Avsättningar – pensioner och 
likande förpliktelser 40,8 41,2 45,2

Avsättningar – särskild avtals-
pension, visstidspension med 
mera 35,3 33,3 36,4

Ansvarsförbindelse – intjänad 
före 1998 1 885,2 2 017,7 2 091,9

Ansvarsförbindelse – avtal för 
 förtroendevalda 137,6 115,3 104,5

Summa pensionsåtagande 2 098,9 2 207,5 2 278,0

Finansiella pensionstillgångar 0,0 0,0 0,0

Återlånade medel 2 098,9 2 207,5 2 278,0

Summa pensionsåtagande 2 098,9 2 207,5 2 278,0

Borgensåtagande
Riskerna i kommunens borgensåtagande är mycket små. 
Borgensförbindelserna var 906,2 miljoner kronor vid boksluts-
tillfället. Det är en minskning med 297,5 miljoner jämfört med 
2015. Den största delen av borgensförbindelser är borgen för 
lån upptagna i kommunens bolag. Dessa förbindelser bedöms 
innehålla mycket låg risk. Det som utgör en risk är borgens-
åtagandet mot tredje man. Dessa har stadigt minskat under de 
senaste åren och var 3,5 miljoner vid bokslutstillfället.

Avslutande kommentarer
Eskilstuna kommuns ekonomiska resultat är positivt för tret-
tonde året i rad. Resultatet för 2016 enligt balanskravet uppgår 
till 265 miljoner kronor, vilket är 4,6 procent av skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen. Det är högre än kommunens 
långsiktiga resultatmål som är på 2,5 procents överskott av 
skatteintäkterna och det är 125 miljoner bättre än budgeterat 
resultat. Kommunkoncernens resultat inklusive bolagens resul-
tat uppgick till 294 miljoner. Bolagskoncernens resultat uppgår 
till 110 miljoner kronor. Sammanfattningsvis redovisar kom-
munen och kommunkoncernen ett bra resultat för året.

Nämndernas totala budgetavvikelser är positiv och uppgår till 
0,4 procent av den totala budgeten, vilket är bättre än förra 
året. Sju av tio nämnder samt fem av sju bolag har en eko-
nomi i balans, vilket också är en förbättring mot föregående år, 
men målet uppnås inte. En avgörande faktor för kommunens 

 ekonomi framöver är en fortsatt bra ekonomistyrning och en 
god budgetdisciplin.

Kommunen har fortsatt hög investeringstakt och investeringarna 
uppgick till 366 miljoner kronor. Soliditeten har förbättrats och 
uppgår till 5,9 procent inklusive ansvarsför bindelsen för pen-
sioner. Förbättrad soliditet ökar på längre sikt generellt kapaci-
teten att möta finansiella svårigheter. För kommunkoncernen 
ökade soliditeten för 16:e året i rad till 27,6 procent. Drift-
konsekvenser av investeringar och pensionskostnader beaktas 
fortlöpande i budget och prognoser.

Analysen av riskperspektivet visar att kommunen har en låne-
skuld som utgör en risk vid framtida räntehöjningar. Risken är 
känd och hanteras löpande i prognos och budgetarbetet. 

Investeringstakten är fortsatt hög och självfinansieringsgraden 
ligger på 75 procent i genomsnitt de fyra senaste åren, vilket är 
lägre än det långsiktiga målet på 90 procent.

Den sammantagna bedömningen av uppfyllelsen av de 
 finansiella målen och verksamhetens mål är att kommunen har 
en god ekonomisk hushållning.

Avgörande för att kunna svara upp mot såväl ett ökat demo 
grafiskt tryck som invånare, brukare och kunders allt högre 
förväntningar är:

 > Tydligt fokus på kundnytta

 > Fortsatt effektivisering av processer

 > God styrning av investeringar

 > God ekonomistyrning och en god budgetdisciplin för hela 
organisationen. 
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Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i 
Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt 
praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommenda-
tioner och uttalanden. 

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 samman-
ställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande 
om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse.  

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell kon-
solidering med undantag för Fibra AB som redovisas som ett 
intresseföretag. Med förvärvsmetoden avses att kommunens 
bokförda värde på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell 
konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotter-
bolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och 
kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Interna 
mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats och 
skillnader i redovisningsprinciper har justerats för. I enlighet 
med RKR 8.2 görs ingen justering för skillnader i redovisnings-
principer avseende pensioner. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hän-
förts till eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden redovisas 
under avsättningar. 

Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktig-
het på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 
ett basbelopp. För investeringar i verksamhetsfastigheter och 
gator/vägar/parker redovisas de ingående komponenterna som 
separata enheter med separat avskrivningstid från och med 
2014. Ingående värden 2014 för verksamhetsfastigheter redo-
visas som komponenter från 2015. Ingående värden för gator/
vägar/parker redovisas som komponenter från 2016 i de fall det 
bedöms få en väsentlig betydelse för redovisningen för lång tid 
framöver.

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Investe-
ringsinkomster redovisas som skuld och upplöses i samma takt 
som investeringen skrivs av. 

Avskrivningsprinciper 
Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är 
färdig att tas i bruk. 

Avskrivningar sker linjärt och baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningstiden 
anpassas till den aktuella anläggningens eller komponentens 
speciella förutsättningar, t ex verksamhetens art, utnyttjandet av 
tillgången etc.

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

Följande avskrivningstider tillämpas i normalfallet:

 Kommunen Koncernen 

Immateriella anläggningstillgångar 
System/plattformsutveckling 3 år —

Programvara 3-5 år —

Systemlicenser Får ej överstiga kontraktstiden

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

 Kommunen Koncernen 

Mark

Mark Obegränsad livslängd

Kommunala verksamhetsfastigheter och övrig mark, byggnader 
och tekniska anläggningar

För komponentuppdelade fastigheter används följande 
 komponenter: 

Markanläggning 60 år 10-60 år

Stomme och grund 100 år 50-100 år

Stomkompletteringar 50 år 50 år

Värme/sanitet 50 år 40-50 år

El 40 år 40 år

Fasad 50 år 40-50 år

Fönster/dörrar 40 år 40-50 år

Köksinredning 30 år 25-30 år

Yttertak 40 år 25-40 år

Ventilation, styr, övervakning 25 år 25 år

Transport (hiss m m) 25 år 25 år

Restpost/övrig byggnation  25-50 år

Sanitet  15 år

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

Exploateringsmark som ej ska avyttras Obegränsad livslängd

Civilförsvarsanläggningar 33 år 7-100 år

Bostadshus 50 år 7-100 år

Kajer, stenbryggor, broar, slussar 50 år 50 år

Stationsbyggnader, parkeringshus, industrispår 50 år 50 år

Hallar 33 år 33 år

Master, parkeringsplatser 20 år 20 år

Kommunala verksamhetsfastig heter,  
bättre kvalitet 50 år 50 år

Kommunala verksamhetsfastig heter,  
sämre kvalitet 30 år 30 år

Förbättringsutgifter på fastigheter ägda av  
annan (får inte överskrida avtalstiden) 5-10 år  5-33 år

Redovisningsprinciper
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Koncernen 

Publika fastigheter

Komponentuppdelade publika fastigheter: 

GCM-väg, villagata, färre än 1000 fordon/dygn
Gatukropp 100 år 100 år

Ytskikt exkl. toppbeläggning  
(plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.) 30 år 30 år

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 50 år 50 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

Gata 1000-6000 fordon/dygn 
Gatukropp 80 år 80 år

Ytskikt exkl. toppbeläggning  
(plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.) 30 år 30 år

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 15 år 15 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

Gata fler än 6000 fordon/dygn
Gatukropp 50 år 50 år

Ytskikt exkl. toppbeläggning  
(plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.) 10 år 10 år

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 10 år 10 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

Broar, kajer, torg och parker 
Byggnadsverk (bro, kaj, mur) 50 år 50 år

Ytskikt exkl. toppbeläggning  
(plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.) 30 år 30 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

Övriga publika fastigheter:

Naturreservat, parkmark, kulturreservat Obegränsad livslängd

Trafikleder, belysning 33 år 33 år

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

Konstgräs 10 år 10 år

Maskiner och Inventarier

 Kommunen Koncernen 

Maskiner

Maskinstegar, slussportar, pråmar 33 år 33 år

Ismaskiner, plogar, maskinell  utrustning för  
avfallshantering, mobilkranar, elektriska  
motorer, traktorgrävmaskiner, maskiner för  
storkök, maskiner för verkstäder 10 år 10 år

Mikrovågsugnar, symaskiner,  gräsklippare,  
golvvårdsmaskiner 5 år 5 år

Övriga maskiner och tekniska anläggningar 3-50 år 3-50 år

Inventarier 

Möbler och inredningsartiklar med måttligt slitage 
Larmutrustning, hjälpmedel,  
vårdutrustning, klimatanläggning,  
datakommunikationsutrustning 5 år 5 år

Möbler och inredningsartiklar med större slitage 
Enklare vårdutrustning, äldre boendesängar 10 år  10 år

Kontorsmöbler, skolmöbler 10 år 5-10 år

Datorer, skrivare etc. 3 år 3 år

Övriga inventarier, verktyg och installationer 3-15 år 3-15 år 

Levande djur — 5 år

Bilar och andra transportmedel 
Mindre bussar, personbilar, släpvagnar 5 år 5 år

Konst
Tavlor, skulpturer Obegränsad livslängd

Övriga maskiner och inventarier
Pontoner, lekställningar, trafiksignaler 20 år 20 år

Övervakningssystem, parkeringsautomater 5-10 år 5-10 år

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

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

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

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

Elcertifikat
Tilldelade elcertifikat för produktion av förnyelsebar el redo-
visas som lager. Produktionsmånaden redovisas posten som 
en upplupen intäkt. Värdering sker i första hand till kontrakterat 
försäljningspris. Köpta elcertifikat redovisas till det  lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadspris på balansdagen.

Kostnad för kvotplikt för förbrukad el redovisas som en skuld. 

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.

 Ekonomisk redovisning
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Löner, semesterlöneskuld och övriga  löneförmåner
Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. 
Semester löneskuld, okompenserad övertid samt därpå upp-
lupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och 
belastar det år de intjänas.

Lönekostnad för vikarier redovisas i huvudsak enligt kontant-
metoden, det vill säga de kostnadsförs i samband med 
 utbetalning.

Pensioner
Kommunen: 
Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär 
att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 
 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräk-
ning av pensionsskulden används Sveriges Kommuner och  
Landstings beräkningsmodell (RIPS07). Utbetalning av pensions -
förmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kost-
nad 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 pensions-
avtalet 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.

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

Bidrag
Prestationsbaserade bidrag som relaterar till om vissa mål upp-
nåtts 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 ned-
lagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek.

Bidrag som är hänförbara till en investering redovisas som en 
skuld och intäktsförs i en takt som återspeglar anlägg ningens 
nyttjande och förbrukning.

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 leasing-
avgiften har använts vid beräkningen. 

  Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter Not 1 1 606,0  1 246,4  3 213,8  2 672,8

Jämförelsestörande intäkter Not 2 52,5  114,1  48,2  114,1

Verksamhetens kostnader Not 3 -7 034,4  -6 523,0  -8 145,4  -7 431,2 

Jämförelsestörande kostnader Not 4 -26,9  -74,9  -26,9  -75,1 

Avskrivningar Not 5 -206,2  -195,3  -459,9  -450,1 

Verksamhetens nettokostnader  -5 609,0  -5 432,7  -5 370,2  -5 169,5 

Skatteintäkter Not 6 4 187,6  4 008,6  4 187,6  4 008,6 

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 1 611,7  1 522,3  1 611,7  1 522,3

Jämförelsestörande statsbidrag och utjämning Not 7 41,7  — 41,7  —

Finansiella intäkter Not 8 137,7  102,0  10,8  1,2

Finansiella kostnader Not 9 -90,3  -104,2  -147,8  -153,9

Resultatet före extraordinära poster  279,4  96,0  333,8  208,7

Extraordinära intäkter   —   —   —   —

Extraordinära kostnader   —   —   —   —

Skatt   —   —  -39,5     -24,1    

Årets resultat Not 10 279,4  96,0  294,3  184,6 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster  212,1  56,8  273,0  145,6

 Resultaträkning
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2016 2015 2016 2015

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 7,0  8,9  18,6  25,5 

Materiella anläggningstillgångar     

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 4 218,9  4 069,9  10 102,9  9 385,1 

        Maskiner och inventarier Not 13 274,1  274,1  371,3  397,6 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 3 668,1  3 005,6  154,5  132,2 

Summa anläggningstillgångar  8 168,1  7 358,5  10 647,3  9 940,4 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15 103,5  108,4  103,5  108,4 

Summa bidrag till statlig infrastruktur  103,5  108,4  103,5  108,4 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

       Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not 16 180,4  168,5  349,1  416,0 

       Fordringar Not 17 1 706,3  1 413,7  798,2  676,3 

       Kortfristiga placeringar Not 18 2,5  2,5  2,5  2,5 

       Kassa och bank  258,2  9,6  324,6  27,5 

Summa omsättningstillgångar  2 147,4  1 594,3  1 474,4  1 122,3 

Summa tillgångar  10 419,0  9 061,2  12 225,2  11 171,1 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

       Ingående eget kapital   2 589,6  2 443,9  3 076,0  2 841,6 

       Direkt mot eget kapital  — 49,7  0,0  49,7 

       Årets resultat   279,4  96,0  294,3  184,7 

Summa eget kapital  Not 19 2 869,0  2 589,6  3 370,3  3 076,0 

Avsättningar     

       Avsättningar för pensioner Not 20 76,1  74,7  86,5  86,0 

       Andra avsättningar Not 21 49,9  31,3  313,9  280,8 

Summa avsättningar  126,0  106,0  400,4  366,8 

Skulder     

      Långfristiga skulder Not 22 4 497,3  3 650,2  5 292,6  4 564,6 

      Kortfristiga skulder Not 23 2 926,7  2 715,4  3 161,9  3 163,7 

Summa skulder  7 424,0  6 365,6  8 454,5  7 728,3 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  10 419,0  9 061,2  12 225,2  11 171,1 

Ställda panter Not 24  —   —   74,0      —    

Ansvarsförbindelser Not 25 2 929,0  3 336,7  2 059,7  2 173,8 

Leasingåtaganden  801,3  469,9  1 269,5  569,9

 Resultaträkning  Balansräkning
Ekonomisk redovisning



44

 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  279,4  96,0  294,3  184,7 

Justering för ej likvidpåverkande poster Not 26 236,1  232,3  534,9  625,4 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  515,5  328,3  829,2  810,1 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -292,6  -90,2  -121,9  -23,6 

Ökning/minskning förråd mm  -11,9  -36,2  66,9  -36,4 

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder  211,2  615,6  -1,8  436,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  422,2  817,5  772,4  1 186,9 

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -1,2  -1,3  -3,1  -2,7 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   —      —      —     —

Investering i materiella anläggningstillgångar  -375,6  -561,5  -1 198,5  -1 359,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  18,7  199,0  20,7  46,4 

Investering i finansiell leasing   —     -100,0  -2,1  —

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -1,0  —      —     -91,6 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,2   —     0,2  —

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -358,9  -463,8  -1 182,8  -1 407,4 

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Nyupptagna lån  847,1  683,7  728,0  185,9 

Amortering av skuld   —      —      —     —

Ökning långfristiga fordringar  -661,8  -1 006,2  -20,5  -0,1 

Minskning av långfristiga fordringar   —      —     — —

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  185,3  -322,5  707,5  185,8 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur     

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur   —     -31,9   —     -31,9 

  0,0  -31,9  0,0  -31,9 

Årets kassaflöde  248,6  -0,7  297,1  -66,6 

Likvida medel vid årets början  9,6  10,3  27,5  94,1 

Likvida medel vid årets slut  258,2  9,6  324,6  27,5 

Förändring av likvida medel  248,6  -0,7  297,1  -66,6

 Finansieringsanalys
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Försäljningsintäkter 242,5 232,5  293,8      252,4    
Taxor och avgifter 162,8 151,7  1 300,1      1 206,3    
Hyror och arrenden 330,5 312,1  701,0      664,1    
Erhållna statsbidrag och  
andra bidrag 870,2 550,1  870,2      550,1    
Övriga intäkter — —  48,6      — 

Summa  1 606,0 1 246,4  3 213,7      2 672,9    

Not 2 Jämförelsestörande intäkter

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Reavinster vid försäljning  
av anläggningstillgångar 14,0 29,5 9,7 29,5
Projekt, Fler i arbete — 28,2 — 28,2
Återbetalning Fora — 38,4 — 38,4
Exploateringsintäkter 38,5 18,0 38,5 18,0

Summa  52,5 114,1  48,2      114,1    

Not 3 Verksamhetens kostnader

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Personalkostnader 4 126,3 3 823,7  4 639,2      4 323,5    
Material och tjänster 1 540,5 1 441,3 2 162,9 1 866,5
Köp av huvudverksamhet 814,0 757,7 812,5 748,5
Lämnade bidrag 553,6 500,3 530,8 492,7

Summa  7 034,4 6 523,0  8 145,4      7 431,2    

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Exploateringskostnader 12,9 8,5 12,9 8,5
Realisationsförlust/utrangering 14,0 3,3 14,0 3,3
Försäljning av Eskilstuna  
marknadsföring AB — — — 0,2
Projekt, Fler i arbete  — 63,1 — 63,1

Summa  26,9 74,9  26,9  75,1    

Not 5 Avskrivningar 

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Avskrivningar enligt plan 205,5 195,3 459,2 450,1
  - varav immateriella tillgångar 3,0 2,7 9,6 8,1
  - varav fastighet och  
     anläggningar 130,2 122,0 348,2 341,2
  - varav inventarier 67,6 69,8 100,6 100,0
  - leasade tillgångar 4,7 0,8 0,8 0,8
Nedskrivning av fastighet  
och anläggningar 0,7 — 0,7 —

Summa 206,2 195,3  459,9      450,1    

 Finansieringsanalys  Noter
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Not 6 Skatteintäkter

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Kommunalskatt, preliminär  
skatteinbetalning 4 204,3 4 012,0 4 204,3 4 012,0
Preliminär slutavräkning  
innevarande år -21,0 4,3 -21,0 4,3
Slutavräkningsdifferens  
föregående år 4,3 -7,7 4,3 -7,7

Summa  4 187,6 4 008,6  4 187,6      4 008,6    

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Inkomstutjämningsbidrag 1 173,0 1 085,3 1 173,0 1 085,3
Kostnadsutjämningsbidrag 200,7 186,3 200,7 186,3
Strukturbidrag — 10,5 — 10,5
LSS-utjämning 25,6 25,4 25,6 25,4
Regleringsavgift -3,5 -3,9 -3,5 -3,9
Kommunal fastighetsavgift 160,7 155,9 160,7 155,9
Generella bidrag från staten 55,2 62,8 55,2 62,8

Summa  1 611,7 1 522,3 1 611,7 1 522,3

Tillfälligt stöd från staten,  
byggbonus 41,7 — 41,7 —

Summa jämförelsestörande  
statsbidrag och utjämning 41,7 0,0 41,7 55,0

Kommunen har erhållit ett generellt bidrag från staten på 110,4 mnkr 
 avseende 2015 och 2016 med anledning av flyktingsituationen. Bidraget 
har periodiserats med 55,2 mnkr per år.

Not 8 Finansiella intäkter

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Räntor på lån till kommunala bolag 73,7 67,5 — —
Räntor på Förlagsbevis Kommun- 
invest ekonomisk förening 1,2 0,3 1,2 0,3
Övriga ränteintäkter 0,2 1,0 0,2 0,4
Utdelning från kommunala bolag  44,5 21,2 — —
Aktieutdelning i börsnoterade bolag 0,4 0,5 0,4 0,5
Övriga finansiella intäkter 17,7 11,5 9,0 —

Summa 137,7 102,0 10,8 1,2

Not 9 Finansiella kostnader

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Räntor på lån 86,0 102,0 109,6 137,5
Övriga finansiella kostnader 3,9 1,8  37,8      16,0    

Summa 89,9 103,8 147,4 153,5

Ränta pensionsavsättning 0,4 0,4 0,4 0,4

Summa totalt 90,3 104,2 147,8 153,9

* varav räntekostnader för ränteswappar 33,0 mnkr

*
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Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Årets resultat enligt resultat- 
räkningen 279,4 96,0 — —
Reducering av samtliga   
realistationsvinster -14,0 -29,5 — —
Årets resultat efter  
balanskravsjusteringar 265,4 66,5 — —

Balanskravsresultat 265,4 66,5 N/A N/A

Synnerliga skäl:    
Kommunfullmäktige beslutade  
i november 2012 och november  
2013 att använda återbetalningarna  
av AFA -premierna till särskilda  
projekt för åren  2013 - 2015. — 40,5 — —

Årets resultat enligt  balanskravs- 
resultat och synnerliga skäl 265,4 107,0 N/A N/A

Öronmärkta pengar IB Förändring IB 
(gäller endast kommunen) 2016 2016 2017

Resultatbuffert 80,0 0,0 80,0
Överskott migrationspengar  14,4 14,4
Nya arbetsmarknadsinsatser 2016-2017 33,0 -7,0 26,0
Modern kommun 25,0 -5,0 20,0
Byggbonus, marksaneringsfond  10,0 10,0
Byggbonus   19,6 19,6
Över-/underskott -21,5 21,5 0,0

Summa totalt 116,5 53,5 170,0

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 14,2 12,9 49,7 56,7
Ingående avskrivningar -5,3 -2,6 -24,2 -37,0
Ingående nedskrivningar — — 0,0 -2,2
Ingående bokfört värde 8,9 10,3 25,5 17,5
Årets nyanskaffningar 1,2 1,3 3,1 2,7
Årets avskrivningar -3,1 -2,7 -9,6 -8,1
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde — — -3,2 -23,9
Årest utrangering av ackumulerade  
avskrivningar — — 2,8 20,9
Årets utrangering av nedskrivningar — — 0,0 2,2
Årets omklassificering — — 0,0 14,2

Utgående anskaffningsvärde 15,4 14,2 49,6 49,7
Utgående avskrivningar -8,4 -5,3 -31,0 -24,2
Utgående nedskrivningar — — 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 7,0 8,9 18,6 25,5

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Kommunal markreserv
Ingående anskaffningsvärde 259,0 186,7 182,4 186,7
Ingående avskrivningar -19,6 -17,2 -19,6 -17,2
Ingående bokfört värde 239,4 169,5 162,8 169,5
Årets nyanskaffningar 2,1 91,0 2,1 14,4
Årets avskrivningar -2,3 -2,4 -2,3 -2,4
Årets utrangering av anskaffningsvärde -5,9 -13,0 70,7 -13,0
Årets omklassificering  0,0 -5,7 0,0 -5,7
Utgående anskaffningsvärde 255,2 259,0 255,2 182,4
Utgående avskrivningar -21,9 -19,6 -21,9 -19,6

Utgående bokfört värde 233,3 239,4 233,3 162,8

Kommunala verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 3 867,5 3 731,9 3 867,5 3 735,9
Ingående avskrivningar -1 705,7 -1 630,2 -1 705,7 -1 630,2
Ingående bokfört värde 2 161,8 2 101,7 2 161,8 2 105,7
Årets nyanskaffningar 116,0 135,7 116,0 135,7
Årets utrangering av anskaffningsvärde -6,5 — -6,5 -4,0
Årets utrangering av avskrivningar 3,9 — 3,9 —
Årets avskrivningar -77,0 -75,6 -77,0 -75,6
Utgående anskaffningsvärde 3 977,0 3 867,6 3 977,0 3 867,6
Utgående avskrivningar -1 778,8 -1 705,8 -1 778,8 -1 705,8

Utgående bokfört värde 2 198,2 2 161,8 2 198,2 2 161,8

Publika fastigheter (Gator, vägar, parker)
Ingående anskaffningsvärde 1 406,7 1 237,6 1 406,7 1 237,6
Ingående avskrivningar -475,3 -442,3 -475,3 -442,3
Ingående bokfört värde 931,4 795,3 931,4 795,3
Årets nyanskaffningar 41,1 169,1 41,1 169,1
Årets utrangering av anskaffningsvärde -11,0  —     -11,0 —
Årets utrangering av avskrivningar 2,1  —     2,1 —
Årets avskrivningar -40,1 -33,0 -40,1 -33,0
Utgående anskaffningsvärde 1 436,8 1 406,7 1 436,8 1 406,7
Utgående avskrivningar -513,3 -475,3 -513,3 -475,3

Utgående bokfört värde 923,5 931,4 923,5 931,4

Övriga byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 513,2 395,0 8 592,0 8 091,5
Ingående avskrivningar -48,2 -36,4 -3 226,0 -3 112,8
Ingående nedskrivningar — — -117,7 -148,0
Ingående bokfört värde 465,0 358,6 5 248,3 4 830,7
Årets nyanskaffningar 7,1 118,5 256,8 404,0
Årets avskrivningar -15,3 -11,8 -228,1 -231,0
Årets utrangering av anskaffningsvärde — -0,3 -81,8 -159,0
Årets utrangering av ack. avskrivningar — — 12,0 117,8
Årets omklassificering — — 500,0 255,5
Årets omklassificering av avskrivningar — — -3,8 -1,3
Årets återläggning av nedskrivningar — — 1,0 2,9
Årets utrangering av nedskrivning — — 0,0 28,7
Årets nedskrivningar — — -1,0 0,0
Korrigering av övervärden vid  
koncerninterna bolagsförvärv — — 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 520,3 513,2 9 267,0 8 592,0
Utgående avskrivningar -63,5 -48,2 -3 445,9 -3 226,0
Utgående nedskrivningar — — -117,7 -117,7

Utgående bokfört värde 456,8 465,0 5 703,4 5 248,3
Finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört värde om 107 mnkr i 
 kommunen och lika värde i koncernen.

Pågående ny-, till- och ombyggnad 
Ingående bokfört värde 272,3 352,0 880,8 698,7
Omklassificering -4,8 -7,6 -505,8 -393,0
Årets nyanskaffningar 140,9 86,5 671,8 575,1
Årets utrangering av av  
anskaffningsvärde -1,3 -158,6 -2,3 —
Årets nedskrivning — — — —
Utgående bokfört värde 407,1 272,3 1 044,5 880,8

Utgående bokfört värde Mark, byggnader  
och tekniska anläggningar 4 218,9 4 069,9 10 102,9 9 385,1

 Ekonomisk redovisning
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Not 13 Maskiner och inventarier

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Maskiner
Ingående anskaffningsvärde 11,5 10,6 11,5 10,6
Ingående avskrivningar -3,6 -2,7 -3,6 -2,7
Ingående bokfört värde 7,9 7,9 7,9 7,9
Årets nyanskaffningar 0,1 0,9 0,1 0,9
Årets avskrivningar -1,1 -0,9 -1,1 -0,9

Utgående anskaffningsvärde 11,6 11,5 11,6 11,5
Utgående avskrivningar -4,7 -3,6 -4,7 -3,6

Utgående bokfört värde 6,9 7,9 6,9 7,9

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 908,1 845,4 1 321,8 1 302,6
Ingående avskrivningar -643,1 -575,3 -933,1 -885,9
Ingående nedskrivningar — — -0,2 -15,2
Ingående bokfört värde 265,0 270,1 388,5 401,5
Årets nyanskaffningar 68,4 64,5 110,7 79,2
Årets avskrivningar -66,5 -68,8 -99,5 -99,0
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde 0,0 -1,8 -127,6 -70,0
Årets utrangering av avskrivningar 0,0 1,0 92,0 52,4
Årets utrangering av nedskrivningar 0,0 — 0,0 15,0
Årets omklassificering 0,0 — 0,0 10,0
Årets omklassificering av  
ack. avskrivningar 0,0 — 0,0 -0,6

Utgående anskaffningsvärde 976,5 908,1 1 304,9 1 321,8
Utgående avskrivningar -709,6 -643,1 -940,6 -933,1
Utgående nedskrivningar — — -0,2 -0,2

Utgående bokfört värde 266,9 265,0 364,1 388,5

Pågående arbeten, maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 1,2 6,1 1,2 6,1
Årets nyanskaffningar -0,1 -4,9 -0,1 -4,9
Årets försäljning/utrangering,  
anskaffningar -0,8 — -0,8 —

Utgående bokfört värde 0,3 1,2 0,3 1,2

Utgående bokfört värde  
maskiner och inventarier 274,1 274,1 371,3 397,6

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag
Näshultagården AB  1,9      1,9      —      —    
E-a Kommunföretag AB  31,0      31,0      —      —    
Torshälla 700 AB  —      0,3      —      —    
Tunavallen Fastighetsförvaltning KB  1,3      1,3      —      —    
Gröndal Stadion1 KB  0,6      0,6      —      —    
Ekängen Arena Fastighets- 
förvaltning KB  0,4      0,4      —      —    
ELP4  0,1      0,1      —      —    
Destination Eskilstuna AB  —      —      —      —    
Tuna Kross AB  0,1      0,1      —      —    
Eskilstuna Vindkraft AB  3,0      3,0      —      —    

Summa  38,4      38,7      —      —    

Aktier och andelar i övriga företag
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet  7,2      7,2      7,2      7,2    
Kommuninvest ekonomisk förening  88,9      88,9      88,9      88,9    
Gjutaren i Torshälla AB  3,3      3,3      3,3      3,3    
Bostadsrätter  15,4      14,5      15,4      14,5    
Campus i Eskilstuna AB  0,1      —      —      —    
Stadsnät i Svealand  —      —      —      —    
Samkraft AB  —      —      —      —    
Övriga långfristiga  
värdepappersinnehav  —      —      1,9      1,0    

Summa  114,9      113,9     116,7 114,9

Utlåning via internbank
E-a Kommunfastigheter AB  2 417,9      1 867,9      —      —    
Eskilstuna Strängnäs Energi &  
Miljö AB  82,0      —      —      —    
Eskilstuna Energi & Miljö AB   1 553,5      1 503,5      —      —    
Eskilstuna Energi & Miljö  
Elnät AB  225,0      125,0      —      —    
Tunavallen Fastighets- 
förvaltning KB  24,6      26,8      —      —    
Gröndal Stadion 1 KB  14,6      13,1      —      —    
Ekängen Arena Fastighets- 
förvaltning KB  7,7      8,5      —      —    
E-a Kommunföretag AB  —      10,4      —      —    
Eskilstuna Vindkraft AB  160,7      165,0      —      —    
Amortering kommande år  
(kortfristig fordran) -988,5  -884,6   —      —    

Summa   3 497,5      2 835,7      —      —    

Förlagslån
Kommuninvest ekonomisk förening 17,3 17,3 17,3 17,3

Övriga långfristiga fordringar
Gatukostnadslån 0,0 0,0  —      —    
Övriga långfristiga fordringar — —  20,5      —    

Summa totalt 3 668,1 3 005,6 154,5 132,2
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Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Ackumulerat bidrag 123,1 123,1 123,1 123,1
Ackumulerad upplösning -14,7 -9,8 -14,7 -9,8
Ingående bokfört värde 108,4 113,3 108,4 113,3
Årets bidrag till statlig infrastruktur  —      —      —      —    
Årets indexuppräkning  —      —      —      —    
Årets upplösning -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

Summa 103,5 108,4 103,5 108,4

Bidraget avser i huvudsak Citybanan. Bidraget upplöses under 25 år med 
start 2013. 0,3 mnkr avser gång/cykelväg till Sundbyholm.

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Förråd, lager  1,8 2,1 170,5 249,6

Exploateringsområden
Ingående värde 166,4 132,3 166,4 132,3
Årets utgifter 25,2 36,9 25,2 36,9
Omklassificering  —     5,7  —     5,7
Uttag exploateringsområden -13 -8,5 -13 -8,5

Summa  178,6 166,4 178,6 166,4

Summa total  180,4      168,5      349,1      416,0    

Not 17 Fordringar

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 69,9 57,9 138,4 133,7
Statsbidragsfordringar 123,5 56,2 123,5 56,2
Skattefordringar 68,6 62,3 90,0 77,6
Förutbetalda kostnader/ 
upplupna intäkter 453,6 350,4 351,0 358,1
Kortfristig utlåning 988,5 884,6 0,0  —    
Övriga kortfristiga fordringar 2,2 2,3 95,3 50,7

Summa 1 706,3 1 413,7 798,2 676,3

Not 18 Kortfristiga placeringar

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Obligationer, räntebärande 0,2 0,2 0,2 0,2
Aktier i marknadsnoterade företag 2,3 2,3 2,3 2,3

Summa 2,5 2,5 2,5 2,5

Marknadsvärde aktier 15,5 13,0 15,5 13,0
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Not 19 Eget kapital

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Ingående balans  2 589,6      2 443,9      3 076,0      2 841,7        
Uppskrivning andelar  
kommuninvest  —      49,7      —     49,7 
Årets resultat 279,4 96,0  294,3      184,6    

Summa 2 869,0 2 589,6  3 370,3      3 076,0    

Not 20 Avsättningar för pensioner

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser 40,8 41,3 51,2 52,6
Avsättningar för särskild avtals- 
pension, visstidspension m m 35,3 33,4 35,3 33,4

Summa 76,1 74,7 86,5 86,0

Antal visstidspension 2016 2015 2016 2015

Politiker 6 6 6 6
Tjänstemän 0 0 0 0

Förändring av Avsättning för pensioner  
 2016 2015 2016 2015

Ingående avsättning 74,7 79,7  —      —    
Pensionsutbetalningar -5,4 -5,9  —      —    
Nyintjänad pension 19,9 5,8  —      —    
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 -6,0  —      —    
Förändring av löneskatten 0,4 -1,0  —      —    
Ändring av försäkringstekniska  
grunder 0,0 0,0  —      —    
Övrigt -13,7 2,1  —      —    
Utgående avsättning 76,1 74,7  —      —    

Not 21 Andra avsättningar

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Avsättning avseende Citybanan
Ingående bokfört värde 31,3 62,7 31,3 62,7
Årets avsättning 1,1 0,6 1,1 0,6
Årets upplösning 0,0 -32,0 0,0 -32,0

Summa 32,4 31,3 32,4 31,3

Övriga avsättningar    
Uppskjuten skatt — — 239,8 238,4
Övrigt 17,5 — 41,7 11,1

Summa  17,5 — 281,5 249,5

Summa totalt 49,9 31,3 313,9 280,8

 Ekonomisk redovisning
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Not 22 Långfristiga skulder

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Nordea koncernkonto 0,0 31,9 0,0 31,9
Lån i banker och kreditinstitut 4 356,0 3 483,0 5 146,5 4 422,5
Övriga långfristiga skulder — — 4,8 89,8
Kostnadsersättningar och  
investeringsbidrag 30,9 20,4 30,9 20,4
Finansiell Leasing 110,4 114,9 110,4 —

Summa  4 497,3      3 650,2     5 292,6 4 564,6

Beviljad checkkredit 400,0 400,0 400,0 400,0

Genomsnittlig ränta 1,81 % 2,40 %  
Genomsnittlig räntebindningstid 2,26 2,09  
Lån som förfaller inom:     
1 år 503 674  
2-3 år 343 393  
3-5 år 332 278  
5< år 186 77  

Eskilstuna kommun har upptagit en portfölj av lån med rörlig ränta och 
olika kapitalbindningstider. Till portföljen har ett antal swappar tecknats 
och syftet med dessa är att eliminera variabiliteten i framtida kassa flöden 
avseende betalning av rörlig ränta och istället har räntekostnaderna 
fixerats på olika löptider. Swapparna är säkringsinstrument och ingår i 
kreditportföljen. Syftet med swapparna är att innehas till förfall och inte 
att avyttras i förtid. Marknadsvärdet på innehavet av ränteswappar uppgick 
på balansdagen till -49,6 mnkr. Genomsnittlig upplåningsränta exklusive 
säkringar 1,19 % och genomsnittlig räntebindningstid exklusive säkringar 
2,35 år. 

Not 23 Kortfristiga skulder

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Kortfristiga skulder till  
kreditinstitut  1 872,3  1 659,0  1 972,3 1 859,3
Leverantörsskulder 231,6  193,2  382,7 271,9
Moms och punktskatter 11,2  8,0  23,2 8,3
Personalens skatter, avgifter,  
löneavdrag 140,2  129,2  140,2 129,2
Övriga kortfristiga skulder 0,2  41,8  144,1 100,5
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 671,2  684,2  499,4 794,5

Summa  2 926,7      2 715,4     3 161,9 3 163,7

Not 24 Ställda panter

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Fastighetsinteckningar — — 5,0 —
Tomträttsinteckningar — — 0,0 —
Företagsinteckningar — — 9,0 —
Banktillgodohavanden som säker- 
het för fysisk elhandel på Nordpol — — 5,0 —
Banktillgodohavanden som säker- 
het för finansiell elhandel (Nasdaq) — — 55,0 —

Summa — — 74,0 —
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Not 25 Ansvarsförbindelser

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande intjänade  
före 1998  1 517,1      1 623,8      1 517,1      1 623,8    
Löneskatt på pensionsåtagande  
intjänade före 1998 368,1 393,9 368,1  393,9    
Pensionsavtal för förtroendevalda  
(Visstidspension) 110,7 92,8 110,7  92,8    
Löneskatt på pensionsavtal för  
förtroendevalda (Visstidspension) 26,9 22,5 26,9 22,5

Summa  2 022,8      2 133,0      2 022,8     2 133,0

Förändring av Pensionsförpliktelser  
intjänade före 1998 2016 2015 2016 2015

Ingående ansvarsförbindelse 2 017,7  2 091,9  2 017,7  2 091,9 
Pensionsutbetalningar -70,7  -69,9  -70,7  -69,9 
Nyintjänad pension 7,2  9,8  7,2  9,8 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 15,6  2,9  15,6  2,9 
Förändring av löneskatten -25,9  -14,5  -25,9  -14,5 
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0  0,0  0,0  0,0 
Övrigt -58,7  -2,5  -58,7  -2,5 
Utgående ansvarsförbindelse 1 885,2  2 017,7  1 885,2  2 017,7 

Antal visstidspension 2016 2015 2016 2015

Förtroendevalda 24 24 24 24

Borgensåtaganden
Kommunala bolag  902,7      1 199,8      —      — 
Föreningar och kooperativ 2,3 2,3 2,3 2,3
Egna hem (förlustansvar  
gentemot staten) 1,2 1,6 1,2 1,6

Summa   906,2      1 203,7     3,5 3,9

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 nu-
varande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 
2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått lika lydande 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 2016-12-31 uppgick Kommun-
invest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346,1 miljarder kronor och 
totala tillgångar till 338,2 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 7,8 miljarder kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 7,6 miljarder kronor.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Kommunen är medlem med 18 % andel i Sörmlands Kollektivtrafik-
myndighet 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 2016-12-31 motsvarade kommunens andel av 
borgensåtagandet 343,4 Mkr.

Övriga ansvarsförbindelser
Skatteverket i Ludvika  —      —     0,0 4,9
Bankgarantier för finansiell  
elhandel på Nasdaq   —      —     33,0 32,0

Summa — — 33,0 36,9

Summa totalt 2 929,0 3 336,7 2 059,7 2 173,8

  Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen

Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster

Belopp i (mnkr) 2016 2015 2016 2015

Justering för realisationsförluster,  
materiella anl.tillgångar 0,6  -26,2  27,8  -35,8 

Justering för realisationsförluster,  
finansiella anläggningstillgångar 0,1  — 0,1  —

Justering för utrangeringar — — 0,4  0,0 

Justering för av- och ned- 
skrivningar 205,6  195,2  458,5  462,6 

Justering för avsättningar 20,1  -4,5  33,6  17,8 

Justering för upplösning av  
bidrag till infrastruktur 4,9  4,9  4,9  4,9 

Justering för omklassificeringar  
finansiella anläggningstillgångar — — — —

Justering för omklassificeringar  
materiella anläggningstillgångar 4,8  13,3  9,6  126,2 

Justering för korrigering av  
övervärden vid koncerninterna  
bolagsföräljningar — — — —

Justering för bokning direkt  
mot eget kapital — 49,6  — 49,7 

Summa 236,1 232,3 534,9 625,4

Övriga tilläggsupplysningar

 Kommunen Kommunkoncernen

Pensionsförpliktelser 2016 2015 2016 2015

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP) tryggas genom försäkring  
hos KPA samt Skandia.
Försäkringspremien för FÅP  
inkl löneskatt (mnkr) 30,8 28,6 30,8 28,6
Överskottsfond hos KPA samt  
Skandia, Utgående kapital (mnkr) 7,5 19,9 7,5 19,9
Aktualiseringsgrad (%) 99 99 99 99

Leasingavgifter
Leasingåtaganden 2016 2015 2016 2015

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

Finansiell leasing:    
Förfaller till betalning inom ett år 4,5 4,5 0,5 104,5
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 18,5 18,3 2,5 18,3
Förfaller till betalning senare  
än fem år 87,4 92,1 11,6 92,1

Summa 110,4 114,9 14,6 214,9

Operationell leasing:
Förfaller till betalning inom ett år  100,9      82,1      191,9      82,1    
Förfaller till betalning senare  
än ett men inom fem år  236,7      155,3      458,7      155,3    
Förfaller till betalning senare  
än fem år  353,3      117,6      604,3      117,6    

Summa  690,9      355,0     1 254,9 355,0

Summa totalt  801,3      469,9     1 269,5 569,9

  Ekonomisk redovisning
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NÄMND Kostnader Intäkter Netto-  Budget Avvikelse Varav över-
Belopp i mnkr   kostnader  mot budget underskott

Kommunstyrelsen  -642,7  355,0  -287,7  -313,4  25,7  5,3 

Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden -553,7  144,4  -409,2  -400,2  -9,1  0,0 

Barn- och utbildningsnämnden -2 223,3  289,3  -1 934,0  -1 910,2  -23,9  18,7 

Kommunrevision -2,6  0,0  -2,6  -2,1  -0,5  0,0 

Kultur- och fritidsnämnden -281,5  28,4  -253,1  -254,9  1,7  1,0 

Miljö- och räddningstjänstnämnden -91,3  17,2  -74,1  -77,5  3,4  0,0 

Socialnämnden -636,1  283,7  -352,4  -360,7  8,4  -6,2 

Stadsbyggnadsnämnden -490,2  153,5  -336,7  -354,5  17,8  3,4 

Torshälla stads nämnd -429,7  57,0  -372,7  -368,2  -4,5  0,0 

Valnämnden -0,2  0,0  -0,2  -0,3  0,1  0,0 

Vård- och omsorgsnämnden -1 756,2  335,2  -1 421,0  -1 424,1  3,1  0,0 

Överförmyndarnämnden -30,6  20,4  -10,2  -11,0  0,8  0,0 

 -7 138,1  1 684,0  -5 454,1  -5 477,1  23,0  22,2 

      

Övr. kommungemensamma kostnader Kostnader Intäkter Netto-  Budget Avvikelse 
under kommunstyrelsen   kostnader  mot budget

Fastighetsenheten (klk) -151,3  174,0  22,7  3,9  18,8  

Mark- och fastighetsenheten (klk) -104,0  97,4  -6,6  -13,0  6,4  

Friskolor och interkommunala ersättningar  
(ks-gem) -403,6  79,1  -324,5  -342,5  18,0  

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

Pensionsutbetalningar (netto) -113,4  0,0  -113,4  -99,5  -13,9  

Miljöavgifter på personbilar och flyg 3,8  0,0  3,8  5,4  -1,6  

Riktade statsbidrag 0,0  145,0  145,0  114,2  30,8  

Kommungemensam skolpeng -10,9  0,4  -10,5  25,9  -36,4  

Interna räntor 159,5  0,0  159,5  148,5  11,0  

Personalomkostnader (PO-pålägg) 2,3  0,0  2,3  -4,2  6,5  

Finansiell leasing -6,4  1,3  -5,1  0,0  -5,1  

Reaförluster -8,9  0,0 -8,9  0,0  -8,9  

Avsättning miljöskuld -17,5  0,0 -17,5  0,0  -17,5  

Badhuset - lämnade bidrag -6,5  0,0 -6,5  -14,0  7,5  

Bostadssociala kostnader -2,0  0,0 -2,0  0,0  -2,0  

Budgetregleringsposter: — — 0,0  -5,7  5,7  

Finansiering tidigare års resultat — — 0,0  42,2  -42,2  

Justering  av finansnetto 8,8  — 8,8  2,9  5,9  

Justering av interna poster mellan nämnderna 522,7  -522,7  0,0 — — 

Summa övriga kommungemensamma kostnader -129,4  -25,5  -154,9  -137,9  -17,0  

Summa verksamhetens driftnetto -7 267,5  1 658,5  -5 609,0  -5 615,0  6,0 

   Driftredovisning för Eskilstuna kommun
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Nämnd/Förvaltning Utgift Inkomst Nettoutgift Budget Avvikelse
Belopp i mnkr     mot budget

Kommunstyrelsen, KLK och KoU 63,5 0,0 63,5 45,2 -18,3

Kommunstyrelsen, Fastighetsenheten 101,8 -0,5 101,3 357,3 256,0

Kommunstyrelsen, Mark och Fastighet 28,3 -2,2 26,1 24,6 -1,5

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2,1 0,0 2,1 3,0 0,9

Socialnämnden 3,6 0,0 3,6 3,5 -0,1

Barn- och utbildningsnämnden 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnd 10,4 -1,4 9,0 15,7 6,7

Miljö- och räddningstjänstnämnd 3,4 0,0 3,4 7,9 4,5

Stadsbyggnadsnämnd 121,1 -5,6 115,5 134,5 19,0

Torshälla stads nämnd 21,9 -1,1 20,8 54,9 34,1

Vård- och omsorgsnämnden 5,6 0,0 5,6 15,0 9,4

Överförmyndarnämnden 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1

Summa Nämnder 376,8 -10,8 366,0 676,6 310,6

 Investeringsredovisning för Eskilstuna kommun
Ekonomisk redovisning



53

Verksamhetsområde   2016 2016 2016 2016  
Belopp i mnkr Kostnader Intäkter Netto Andel av netto

POLITISK VERKSAMHET 84,5 22,8 61,7 1,1  %

Kommunfullmäktige och nämnder 35,7 2,4 33,3 0,6 %

Partistöd 4,6 0,0 4,6 0,1 %

Revision 2,7 0,0 2,7 0,0 %

Övrigt 41,5 20,4 21,1 0,4 %

INFRASTRUKTUR SKYDD  457,6 115,3 342,3 6,0 %

Gator, vägar och parker 195,3 62,7 132,6 2,3 %

Stadsbyggnad 89,5 26,3 63,2 1,1 %

Miljö och Samhällsskydd 148,1 25,2 122,9 2,2 %

Näringsliv och turism 24,7 1,1 23,6 0,4 %

KULTUR OCH FRITID 301,6 31,0 270,6 4,8 %

Kultur 126,7 12,4 114,3 2,0 %

Fritid 174,9 18,6 156,3 2,7 %

PEDAGOGISK VERKSAMHET 2 979,5 561,4 2 418,1 42,5 %

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 998,7 190,9 807,8 14,2 %

Grundskola och förskoleklass 1 248,0 199,0 1 049,0 18,4 %

Särskola 87,7 9,4 78,3 1,4 %

Gymnasieskola 496,6 87,8 408,8 7,2 %

Vuxenundervisning 148,5 74,3 74,2 1,3 %

VÅRD OCH OMSORG 2 842,3 459,8 2 382,5 41,9 %

Äldre och funktionshindrade 2 081,0 362,9 1 718,1 30,2 %

Individ- och familjeomsorg 761,3 96,9 664,4 11,7 %

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 392,9 307,7 85,2 1,5 %

Flyktingmottagning 211,5 239,0 -27,5 -0,5 %

Arbetsmarknadsåtgärder 181,4 68,7 112,7 2,0 %

AFFÄRSVERKSAMHET 181,6 53,0 128,6 2,3 %

Näringsliv och bostäder 67,0 44,7 22,3 0,4 %

Kommunikationer 114,6 8,3 106,3 1,9 %

SUMMA DRIFTVERKSAMHET 7 240,0 1 551,0 5 689,0 100,0 %

 Investeringsredovisning för Eskilstuna kommun  Driftredovisning fördelad på verksamhetsområde
Ekonomisk redovisning
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 Exploateringsredovisning
Ekonomisk redovisning

 Prognos    Ack utfall   

Arbetsområden/infrastruktur Inkomster Utgifter Investeringar Projekt— Inkomster Utgifter Investeringar Projekt-
Belopp i mnkr   (netto) resultat    resultat

Gunnarskäl rangerbangård — — 6,6 -6,6 — 0,1 5,5 -5,6
Munktellområdet — — — — — 8,4 — -8,4
Eskilstuna Logistikpark, Kjula 517,0 209,5 299,0 8,5 16,5 169,0 226,5 -379,0
Vilsta industriområde 6,1 3,0 0,2 2,9 7,6 3,0 0,2 4,4
Valhalla 1:1, Bredäng, industritomter — — — — 4,0 13,4 1,2 -10,6
Svista 37,3 9,6 18,2 9,5 18,0 9,6 12,4 -4,0
Källsta ind.område 27,8 5,1 — 22,7 9,0 5,2 — 3,8
Västerledens industriområde 19,4 7,8 3,8 7,8 19,4 7,9 3,8 7,7
Verkmästaren 6 o 7, högskola m m 6,5 9,0 — -2,5 — 1,5 — -1,5
Skiftinge 1:1 handelsområde 48,6 33,0 15,0 0,6 — 13,7 — -13,7

Bostäder        
Hållsta 6:1 Tandlavägen bostäder 4,8 0,5 4,0 0,3 — 0,3 0,1 -0,4
Borsöknatorp 2:1, småhus — — — — 5,3 1,6 0,0 3,7
Torshälla 5:8 Granbacken bostäder 19,3 4,4 10,7 4,2 — 0,9 — -0,9
Gillet 1 bostäder 7,8 3,6 4,0 0,2 — 2,5 0,0 -2,5
Fristaden 1:10, Kanonhuset bostäder 8,2 7,0 1,0 0,2 — 1,1 — -1,1
Slagsta 1:13 14,9 1,8 — 13,1 — 0,9 — -0,9
Djursta bostäder 24,4 4,5 18,0 1,9 20,7 7,7 16,2 -3,2
Odlaren Trumtorp 35,9 21,9 5,7 8,3 0,9 2,3 0,1 -1,5
Odlaren, gemensam infrastruktur och kostnader — — 14,8 -14,8 — 5,7 14,8 -20,5
Vilsta 2:1, Thuleparken 2,8 1,5 1,0 0,3 2,9 3,3 0,6 -1,0
Roxnäs/Stavstorp tomter 0,9 0,1 — 0,8 0,9 0,1 — 0,8
Skolmästaren, Tunafors skola, bostäder — — — — 0,7 0,1 — 0,6
Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder 1,8 0,2 — 1,6 1,8 0,2 2,2 -0,6
Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder 2,5 2,6 0,4 -0,5 1,8 1,9 1,2 -1,3
Kv. Våghalsen, gamla brandstationen — — — — 2,5 3,2 — -0,7
Mesta 3:34, bostäder — — — — 0,2 0,0 0,1 0,1
Torlunda 1:270, Anneviksvägen, Hällby-Ökna 1:44 2,7 0,2 — 2,5 — 0,0 — 0,0
Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen 2,2 0,4 1,0 0,8 — 0,0 — 0,0
Hällby 18:1, Vattentornet bostäder 3,9 0,6 2,6 0,7 0,0 0,1 — -0,1
Hällby-Ökna 1:220, Dalavägen bostäder 0,9 0,2  0,7 — 0,0 — 0,0
Hällby 2:161, Lerdalen bostäder 3,2 0,3 2,2 0,7 — 0,0 — 0,0
Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder 3,6 1,0 2,4 0,2 0,0 0,4 0,0 -0,4
Eskilshem 4:7,4:8 bostäder 9,0 1,5 1,0 6,5 0,3 1,8 — -1,5

Projekt i förstudieskede        
Vilsta 2:1 Rosenhäll — — — — — — 0,9 -0,9
Valören 1, myntverket 20,0 14,0 3,0 3,0 — 3,4 — -3,4
Valhalla 2:1, drivmedelstation Västerleden 2,0 0,5 — 1,5 — 0,0 — 0,0
Ospecificerat — — — — 1,0 0,8 — 0,2
Odlaren, 1:13, 1:27 mfl bostäder 2,0 1,0 — 1,0 — 0,0 — 0,0
Snälltorpet — — — — — 1,2 0,6 -1,8
Slagsta 1:13, Fabriksgatan — — — — — 0,3 — -0,3
Stadsläkning — 1,0 — — — 0,1 — -0,1
Nystavaren 19,0 3,0 3,0 — — 1,1 — -1,1
Eskilshem 4:1, Kapellbacken bostäder 8,0 1,5 3,0 — — 0,5 — -0,5
Fäktaren 2, bostäder 5,0 2,0 — — 5,0 0,2 — 4,8
Tunafors 1:1, bostäder — — — — — 0,0 3,9 -3,9
Stenhuggaren 7 och 8, bostäder — — — — 0,0 0,0 — 0,0
Vilsta 2:1, Hökaren, bostäder — — — — — 0,2 — -0,2
Storken 3, bostäder — — — — — 0,2 — -0,2
Floretten 8, bostäder — — — — — 0,1 — -0,1
Valören 2, bostäder — — — — — 0,7 — -0,7
Valhalla 1:1, Notarien 13-18, Årby norrra — — — — — 0,3 — -0,3
Ängsholmen 1:2, Östra Ängsholmen fritid — — — — — 0,0 — 0,0
Gallerian, Tuna Park — — — — — 0,1 0,0 -0,1
GK Expl. Mesta 6:40 0,3 — 1,0 -0,7 — 0,0 0,0 0,0
Nithammaren 8 bostäder 1,1 — — — — 0,1 0,1 -0,2
Vikingen 15 — — — — — 0,5 0,6 -1,1
Lagersberg Peab etapp 2 — — — — — — 2,1 -2,1
Kv Vittnet 308201 0,3 0,1 1,0 -0,8 — — — —

Infrastrukturexploatering med extern exploatör        

Exploatering Kvarteret Nätet (kalkyl ej framtagen) — — — — — — 5,1 -5,1

Avslutade 2016        

Exploatering Vilsta 2:1, Stålforsen — — — — 1,8 1,5 0,0 0,3
Exploatering Lagersberg 1:1 PEAB — — — — — 0,0 2,3 -2,3
Exploatering Vinkelhaken 7/Vörten 1 — — — — — 1,8 3,2 -5,0

Summa 869,2 352,4 422,6 74,6 120,3 279,0 303,7 -462,4

Resultatförda poster 2016 Intäkter Kostnader      

 38,5 13,0
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Kommunkoncernen  2016 2015 2014 2013 2012

Finansnetto mnkr -137,0 -152,7 -156,2 -166,7 -175,3

Resultat före extraordinära poster  mnkr 333,8 208,7 108,9 260,9 331,2

Låneskuld långa lån mnkr 5 292,6 4 564,6 4 378,7 3 861,1 4 466,3

Låneskuld, långa lån, per invånare kr 51 239 44 803 43 418 38 730 45 294

Eget kapital mnkr 3 370,3 3 076,0 2 799,9 2 781,8 2 520,9

Eget kapital per invånare kr 32 629 30 192 27 763 27 904 25 565

Ansvarsförbindelser mnkr 2 059,7 2 173,8 2 234,5 2 342,5 0,0

Ansvarsförbindelser per invånare kr 19 941 21 336 22 157 23 497 24 495

Nettoinvesteringar mnkr 1 203,7 1 453,8 1 174,5 1 093,3 747,4

Soliditet % 27,6 27,5 27,1 27,0 27,3

Kommunen  2016 2015 2014 2013 2012

Resultat före extraordinära poster  mnkr 279,4 96,0 18,1 173,4 209,5

Mot balanskravet redovisat resultat mnkr 265,4 66,5 -3,5 162,4 192,5

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag % 4,6 1,2 -0,1 3,2 4,0

Finansnetto mnkr 47,4 -2,2 -11,6 -15,3 -11,7

Nettoinvesteringar mnkr 366,1 550,0 548,4 427,4 437,1

Självfinansieringsgrad % 141 39 28 87 109

Eget kapital mnkr 2 869 2 590 2 444 2 396 2 223

Eget kapital per invånare kr 27 776 25 418 24 234 24 034 22 540

Soliditet exkl. vidareutlåning % 48 49 50 52 52

Soliditet exkl. vidareutlåning och inkl. pensions- 
förpliktelser intjänade före 1998 % 5,9 3,9 2,8 2,0 1,7

Kassalikviditet  % 81 67 82 79 64

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning till  
kommunala bolag mnkr 1 893,5 1 640,5 1 491,5 1 125,6 1 113,0

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning per invånare kr 18 332 16 102 14 789 11 291 11 287

Pensionsförpliktelser mnkr 2 022,8 2 133,0 2 196,4 2 303,9 2 149,7

Borgensåtagande mot tredje man mnkr 3,5 3,9 4,3 4,8 5,3

Borgensåtagnade mot kommunala bolag mnkr 902,7 1 199,8 1 641,1 2 177,5 2 439,3

Utdebitering kr 32,85 32,85 32,90 32,95 32,35

Utdebitering, rikssnitt kr 32,10 31,99 31,86 31,73 31,60

Medelskattekraft % 88,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Antal invånare per 1/11  103 292 101 882 100 849 99 692 98 606

Definitioner

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag: resultat 
enligt balanskrav i förhållande till skatter och statsbidrag. 
  
Mot balanskravet redovisat resultat: resultat före extra-
ordinära kostnader och justerat med reavinster och reaförluster. 
  
Nettoinvesteringar: investeringsutgifter minus investerings-
inkomster. 

Självfinansieringsgrad: mot balanskravet redovisat resultat plus 
avskrivningar på anläggningar (ej avskrivningar på inventarier och 
exploateringar) i förhållande till nettoinvesteringar i anläggningar 
(ej inventarier och exploateringar). Beskriver hur väl kommunen kan 
finansiera investeringar med egna medel.

Medelskattekraft: Eskilstuna kommuns genomsnittliga 
 beskattningsunderlag per invånare i förhållande till snittet i riket.

Soliditet: eget kapital i förhållande till totala tillgångar.  Beskriver 
den långsiktiga betalningsberedskapen och det finansiella 
handlings utrymmet. 

Kassalikviditet: marknadsvärde på kortfristiga placeringar, 
kortfristiga fodringar,  kassa/bank och outnyttjad checkkredit i 
för hållande till kortfristiga skulder. Beskriver kortsiktig betalnings-
beredskap och finansiellt handlingsutrymme.  

Nettolåneskuld: korta och långa räntebärande skulder inkl saldo 
på checkkredit.

Pensionsförpliktelser: pensionsåtagande intjänade före 1998 
inkl. löneskatt plus individuella avtal. Framtida utbetalningar som ej 
ännu finansierats.

 Exploateringsredovisning  Finansiella nyckeltal
Ekonomisk redovisning
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Personalredovisning

Antal månadsanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring Förändring 
 dec 2016 dec 2016 dec 2016 dec 2015 dec 2015 dec 2015 totalt antal i procent

Totalt antal anställda 6 877 1 823 8 700 6 633 1 669 8 302 398 4,8 %

Tillsvidareanställda, antal 5 978 1 501 7 479 5 827 1 402 7 229 250 3,5 %

Visstidsanställda, antal 927 333 1 260 827 270 1 097 163 14,9 %

Tillsvidareanställda, andel 86,9 % 82,3 % 86,0 % 87,8 % 84,0 % 87,1 % - 1,1 %

Visstidsanställda, andel 13,5 % 18,3 % 14,5 % 12,5 % 16,2 % 13,2 % 1,3 %

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2016 dec 2016 dec 2016 dec 2015 dec 2015 dec 2015 totalt antal 

Sysselsättningsgrad 95,7 % 97,7 % 96,1 % 95,2 % 97,2 % 95,6 % 0,46 %

Andel deltid 18,7 % 8,8 % 16,7 % 20,4 % 9,8 % 18,3 %

Andel heltid 81,3 % 91,2 % 83,3 % 79,6 % 90,2 % 81,7 %

Åldersstruktur, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring Förändring 
Antal per åldersgrupp dec 2016 dec 2016 dec 2016 dec 2015 dec 2015 dec 2015 totalt antal i procent

<=29 576 162 738 385 71 641 97 15,1 %

30-39 1 195 343 1 538 1 092 292 1 462 76 5,2 %

40-49 1 785 395 2 180 1 684 318 2 137 43 2,0 %

50-54 875 169 1 044 775 191 1 017 27 2,7 %

55-59 873 222 1 095 780 209 1 078 17 1,6 %

60-64 618 176 794 632 189 805 - 11 - 1,4 %

>=65 56 34 90 51 33 89 1 1,1 %

Genomsnittlig ålder 45,7 45,5 45,7 46,4 47,6 46,7 - 1,0 - 2,1 %

Personalomsättning, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2016 dec 2016 dec 2016 dec 2015 dec 2015 dec 2015 totalt antal 

Personalomsättning 16,3 % 16,1 % 16,3 % 13,4 % 14,8 % 13,7 % 2,3 %

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2016 dec 2016 dec 2016 dec 2015 dec 2015 dec 2015 totalt antal 

Sjukfrånvaro, totalt 9,5 % 4,9 % 8,6 % 8,7 % 4,6 % 7,9 % 0,7 %

Sjukfrånvaro, 0–14 dagar 3,9 % 2,4 % 3,6 % 3,8 % 2,3 % 3,5 % 0,1 %

Sjukfrånvaro, 15–> dagar 5,6 % 2,5 % 5,0 % 4,9 % 2,4 % 4,4 % 0,6 %

Sjukfrånvaro ålder:

0-29 7,5 % 3,5 % 6,6 % 7,1 % 6,0 % 6,9 % - 0,2 %

30-49 9,2 % 4,7 % 8,3 % 8,6 % 4,2 % 7,8 % 0,6 %

50-99 10,2 % 5,5 % 9,2 % 9,1 % 4,9 % 8,2 % 1,1 %
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Personalredovisning Ortsindikatorer och organisations- 
indikatorer — Strategiska mål

Attraktiv stad och landsbygd

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

A. Befolkningsförändring

Varav inrikesinflyttning

1 104

80

1 619

-229

1 000

50

B. Invånare som kan rekommendera Eskilstuna som en ort att bo,  
leva och verka i

52 52 54

Kvinnor 54 55 57

Män 48 50 51

C. Invånare som är stolta över Eskilstuna som ort 61% 62% 62%

Kvinnor 65% 65% 65%

Män 57% 60% 59%

D. Invånare som upplever trygghet 42 41 42

Kvinnor 41 39 43

Män 43 44 42

E. Invånare som är nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen 63 65 66

Kvinnor 67 66 67

Män 60 63 65

F. Mäns andel av uttaget av föräldrapenning för vård av barn 23,6% 24,1% 22,8%

Andel kvinnliga chefer i offentlig sektor 63% — 62%

Andel kvinnliga chefer i näringslivet 26% — 27%

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

1. Antal färdigställda bostäder totalt 366 188 300

Antal färdigställda bostäder - Eskilstuna Kommunfastighet 97 200

2. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande 0 39 39

Kvinnor 42 42

Män 36 35

3. Invånare som är nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina 
 verksamheter

53 56 54

Kvinnor 56 60 56

Män 50 53 52

4. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag som har en 
enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kart-
läggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

— 75%
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Höjd utbildningsnivå

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

G. Andel 25-30-åringar som avslutat högre studier 34% — 34%

Kvinnor 43 42

Män 26 27

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

5. Plats i förskolan ska erbjudas inom fyra månader 47% 100% 100%

6. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan 3,7 3,7 3,5

7. Antal barn per personal i förskolan ska vara färre än i jämförbara 
 kommuner (närvarande barn)

4,4 — 4,4

8. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande 2,7 2,9 2,8

Flickor 2,8 2,9

Pojkar 2,7 2,8

9. 2019 ska 81 % av alla elever i årskurs 9 ha godkänt betyg i alla ämnen 78% 69% 77%

Flickor 78% 74% 79%

Pojkar 72% 64% 74%

Kommentar: Exklusive nyanlända de senaste fyra åren var utfallet  
      79,5 % 2016.

10. Andel elever som tar examen på de nationella gymnasieprogrammen 
ska vara högre än rikssnittet

90% 88% 88%

Flickor — — —

Pojkar — — —

Kommentar: Riket, samtliga huvudmän, 2016 = 90%

11. Genomsnittliga betygspoäng på de nationella gymnasieprogrammen 
ska vara högre än rikssnittet

13,7 13,9 13,9

Flickor — — —

Pojkar — — —

Kommentar: Riket, samtliga huvudmän, 14,1

12. Andel avgångselever ska ha grundläggande behörighet till universitet 
och högskola

69% 70% 61%

13. Elever som genomgått vuxenutbildning ska ha gått vidare till studier 
eller arbete efter sex månader

88% 86% 83%

Kvinnor 87%

Män 85%
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Fler jobb

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

H. Arbetslöshet totalt - Eskilstuna, 14,4% 13,7% 12,6%

Kvinnor 13,2% 12,7% 12,1%

Män 15,4% 14,4% 13,2%

Arbetslöshet utrikesfödda totalt - Eskilstuna, 36,1% 35,8% 29,2%

Kvinnor 36,1% 35,7% 29,2%

Män 36,1% 35,8% 29,2%

Arbetslöshet 18-24 år totalt - Eskilstuna, 21,7% 17,7% 22,0%

Kvinnor 17,4% 13,0% 19,0%

Män 25,3% 21,7% 24,0%

I. Lönesumma per sysselsatt för dagbefolkningen i förhållande till riket 96,4% 96,4% 94,5%

J. Andel ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet som haft ett sommarjobb 
någon gång

— — — Inget värde 
angivet

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

14. 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning av 
 företagsklimatet till 3,4.

3,2 3,2 3,2

15. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) 
uppgår till 75, år 2019.

72 74 73

16. 2019 skapas 300 arbetstillfällen per år genom företagsetableringar 256 232 300

 

2019 uppgår handelsindex till 100 94 93 96

17. 2019 ska andelen bidragshushåll per 1000 invånare  uppgå till max 40 55 45 50

18. 2019 ska 65 procent av de som genomgått yrkesutbildningar ha jobb 
efter sex månader

53 65 60
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Social uthållighet

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

K. Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 5,9% 5,9% 6,9%

L. Skillnad mellan det bostadsområde som har högst medelinkomst och 
det som har lägst (tkr)

189 202 169

M. Trygghetsindex för stadsdelar 42% 41% 45%

N. Andel elever som mår bra eller mycket bra (flickor) 77% 77% 83%

Andel elever som mår bra eller mycket bra (pojkar) 93% 93% 93%

O. Elever i årskurs 7 som är nöjda med sin fritid  
Flickor

 
7,88

Pojkar 8,33

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

19. Andel brukare inom  äldreomsorgen som är nöjda med pågående och 
genomförda insatser

82% 81% 85%

Kvinnor 84% 78% 85%

Män 78% 88% 85%

Kommentar: Hemtjänst 86 procent, Säbo 81 procent

Brukare inom Individ- och familjeomsorgen ska vara nöjda med 
 pågående och genomförda insatser

92% 85%

Barn, unga och föräldrar ska vara nöjda med pågående och genom-
förda insatser avseende stöd och vård till barn och unga

92% 77%
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Ekologisk uthållighet

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

P. Koldioxidutsläpp per invånare 1 900 1 900 1 800

Q. Elförbrukning per invånare 6 957 — 6 300

R. Antal resor i kollektivtrafiken, miljoner resor 5,4 6,0

S. Total mängd avfall (kilo per invånare) 272 — 262

Andel av avfallet som återvinns, procent 46% — 47%

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål  
2016

Bedömning Trend

20. Elförbrukning (kWh) per kvadratmeter i kommunens bostäder 20 20 19

Elförbrukning (kWh) per kvadratmeter  i kommunens lokaler 66 66 63

21. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (procent) 20% 20% 61%

22. Andelen ekologiska livsmedel ska öka 45% 37% 50%

Kommentar: Ny mätmetod från 2015, utgår från faktisk fakturering av 
 förbrukade livsmedel i stället för beställning

23. 2019 uppgår matsvinn i kommunens verksamheter till max 10 procent 15% 15% 12%

24. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats 20% 100%
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Invånarnas och brukarnas nöjdhetsindex

Målvär-
de

Utfall 
2016

Utfall 
2015

2016

Målupp-
fyllelse 

Trend

Värna demokrati
Inflytandeindex , SCB

Kvinnor — 42 42

Män — 36 34

Totalt 39 39 38

Medborgarindex, SCB

Kvinnor — 60 56

Män — 53 50

Totalt 56 56 53

Trygghetsindex, SCB

Kvinnor — 39 41

Män — 44 43

Totalt 42 41 42

Utbildning Elevers nöjdhet, egen undersökning för
grundskola

Flickor — — —

Pojkar — — —

Totalt — 69 70

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
gymnasiet

Flickor — — —

Pojkar — — —

Totalt — 64 63

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
vxenutbildning, grundskola

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt — 77 86

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
vuxenutbildning, gymnasium

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt — 65 76

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
vuxeutbildning, SFI

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt — 74 75

Vård och sociala 
tjänster

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
barn och unga, myndighet IFO

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt 67 80 —

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
barn och unga, utförare IFO

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt 77 92 69-87

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
barn och unga utförare LSS

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt 67 70

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
vuxna, myndighet IFO

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt 77 65

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
vuxna, utförare IFO

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt 85 92 69-94

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
vuxna, myndighet vård och omsorg

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt 85 70

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
vuxna, utförare vård och omsorg

Kvinnor — — —

Män — — —

Totalt 85 86

Brukarnas nöjdhet, öppna jämförelser
hemtjänst

Kvinnor — 87 88

Män — 86 92

Totalt 89 86 89

Brukarnas nöjdhet, öppna jämförelser
äldre, särskilt boende

Kvinnor — 78 84

Män — 88 78

Totalt 82 81 82
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Invånarnas och brukarnas nöjdhetsindex  

Målvär-
de

Utfall 
2016

Utfall 
2015

2016

Målupp-
fyllelse 

Trend

Kultur och fritid Invånarnöjdhet, SCB
kulturverksamhet

Kvinnor — 70

Män — 67

Totalt — 68 64

Invånarnöjdhet, SCB
stadsmuseet

Kvinnor —

Män —

Totalt — 83 84

Invånarnöjdhet, SCB
anläggningar

Kvinnor — 66 —

Män — 63 —

Totalt 66 65 59

Invånarnöjdhet, SCB
fritidsmöjligheter

Kvinnor — 66 —

Män — 63 —

Totalt 66 65 61

Miljö och 
 samhällsbyggnad

Markanvändning, Stockholm Business 
Alliance

Totalt — 65 74

Bygglov, Stockholm Business Alliance Totalt — 76 74

Bostäder, Kommunfastigheters serviceindex Totalt — 80 80

Kollektivtrafik, Transdevs undersökning Totalt — 89 88

Energi, vatten och återvinning, EEM:s 
 undersökning

Totalt 74 79 72

Samhällsskydd 
och beredskap

Förebygga olyckor inom räddningstjänsten, 
Stockholm Business Alliance

Totalt — 77 81

Tillsyn miljö, Stockholm Business Alliance Totalt — 68 65

Tillsyn serveringstillstånd, Stockholm  
 Business Alliance

Totalt — 77 79

Näringsliv och 
arbete Företagsklimat, löpande insikt SKL Totalt — 74 69

Företagsklimat, Stockholm Business 
 Alliance

Totalt 72 72 70

Egen undersökning
yrkesutbildningar, extern regi

Kvinnor — 69 —

Män — 77 —

Totalt — 74 —

Egen undersökning
arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor — 87 —

Män — 84 —

Totalt — 88 —

Egen undersökning
arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor — 81 —

Män — 88 —

Totalt — 82 73



64

Värna demokrati

Sämst Medel Bäst

39 58 80

Eskilstuna

41

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Index

Sämst Medel Bäst

20 56 93

Eskilstuna

44

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling?

Procent av maxpoäng

4039

Sämst Bäst

27 56

Eskilstuna

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande 
över kommunens verksamhet?

Medel

Index

Utbildning

Lägst Medel Högst

0 28 150

Eskilstuna

39

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt
barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Dagar

Sämst Medel Bäst

6 64 100

Eskilstuna

80

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskole-
verksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?

Procent

Lägst Medel Högst

3,8 5,0 7,5

Eskilstuna

5,1

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?

Antal

Lägst Medel Högst

101 173

Eskilstuna

137

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Tusental kronor/barn

Förskola

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2016
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Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2016

Sämst Medel Bäst

57 78 97

Eskilstuna

74

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de 
nationella proven?

Procent

Sämst Medel Bäst

38 71 98

Eskilstuna

62

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de 
nationella proven?

Procent

Sämst Medel Bäst

67 86 99

Eskilstuna

82

Andel behöriga elever till något nationellt program 
på gymnasiet.

Procent

Sämst Medel Bäst

48 96

Eskilstuna

75

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.

Procent

Lägst Medel Högst

261 382 695

Eskilstuna

403

Kostnad per betygspoäng.

Tusen kronor

Sämst Medel Bäst

42 71 89

Eskilstuna

69

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen 
i kommunen.

Procent

Lägst Medel Högst

18112390

Eskilstuna

108

Kostnad per elev i gymnasieskolan.

Tusental kronor/elev

Grundskola

Gymnasieskola

Vård och sociala tjänster

Sämst Medel Bäst

8 77 100

Eskilstuna

92

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter
avslutad insats/utredning.

Procent

Barn/unga
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Lägst Medel Högst

5 58 210

Eskilstuna

40

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett
äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

Dagar

Sämst Medel Bäst

32 67 95

Eskilstuna

61

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Procent av max

Lägst Medel Högst

7 15 26

Eskilstuna

17

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med 
hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

Antal

Lägst Medel Högst

476 818 1301

Eskilstuna

798

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

Tusental kronor

Sämst Medel Bäst

50 83 97

Eskilstuna

81

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt
särskilda boende.

Procent

Sämst Medel Bäst

42 65 91

Eskilstuna

61

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst 
finansierad av kommunen?

Procent av max

Lägst Medel Högst

82 272 512

Eskilstuna

281

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 
i kommunen?

Tusental kronor

Sämst Medel Bäst

73 91 100

Eskilstuna

86

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.

Procent

Sämst Medel Bäst

46 80 100

Eskilstuna

86

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och 
serviceboende?

Procent av max

Vuxna

Äldre säbo

Vård och sociala tjänster

Äldre hemtjänst
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Sämst Medel Bäst

44 60 79

Eskilstuna

52

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo
och leva på?

Procent

Kultur och berikande fritid

Sämst Medel Bäst

5 53 131

Eskilstuna

85

Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket, simhallen 
och återvinningsstationen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?

Timmar/vecka

Miljö och samhällsbyggnad

Sämst Medel Bäst

16 39 66

Eskilstuna

48

Hur e�ektiv är kommunens hantering och återvinning
av hushållsavfall?

Procent

Näringsliv och arbete

Lägst Medel Högst

0,9 4,0

Eskilstuna

10,1

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

Procent

Sämst Medel Bäst

65 79 88

Eskilstuna

73

Andelen förvärvsarbetare i kommunen.

Procent

Sämst Medel Bäst

1,1 5,4 12,1

Eskilstuna

5,1

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare
i kommunen?

Antal

Sämst Medel Bäst

59 69 84

Eskilstuna

74

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om
kommunens service för företagen?

Index

Lägst Medel Högst

18,211,75,2

Eskilstuna

10,8

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

Dagar
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Processkvalitet

Sämst Medel Bäst

59 88 100

Eskilstuna

86

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga 
via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Procent

Sämst Medel Bäst

57 78 90

Eskilstuna

82

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen?

Procent

Sämst Medel Bäst

21 52 90

Eskilstuna

26

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

Procent

Sämst Medel Bäst

49 76 96

Eskilstuna

88

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Procent av max

Sämst Medel Bäst

1 33 79

Eskilstuna

69

Hur stor andel av kommunorganisationens 
totala antal bilar är miljöbilar?

Procent

Sämst Medel Bäst

3 26 63

Eskilstuna

52

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Procent
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Kommunfullmäktige

Konsult och uppdrag

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnads- 
förvaltningen

Stadsbyggnadsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxen- 
utbildningsförvaltningen

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden

Barn- och 
utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Torshälla stads 
förvaltning

Torshälla stads nämnd

Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Valnämnden

Miljö- och 
 räddningstjänstförvaltningen

Miljö- och  
räddningstjänstnämnden

Kommunledningskontor

Eskilstuna  
Kommunföretag AB

Eskilstuna Energi  
och Miljö AB

Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB

Eskilstuna Vindkraft AB

Destination  
Eskilstuna AB

Eskilstuna  
Jernmanufaktur AB

Socialförvaltningen

Överförmyndarnämnden

Socialnämnden

Vård- och  
omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Organisation 2016

Bolaget Parken Zoo i Eskilstuna AB 
såldes 1 augusti och ingår därmed inte 
längre i kommunkoncernen.
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Revisionsberättelse för år 2016

Inledning
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksam-
het som bedrivits i styrelse och  nämnder och genom utsedda 
lekmanna revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag. 

Uppdrag och ansvar
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 
återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern  kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksam heten bedrivits 
 enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och före-
skrifter som gäller för verksamheten.

Revisionens omfattning och inriktning
Vi har tagit del av kommunfullmäktiges, styrelsens och 
 nämndernas protokoll. Vi har  också under året träffat 
 nämndernas presidier och förvaltningsledningar.

Vår granskning har under året på grund av tilldelade resurser 
endast delvis följt den revisionsplan som är kommunicerad med 
kommunfullmäktiges presidium. Planerade fördjupade gransk-
ningsprojekt, utöver granskning av delårsrapport och årsredo-
visning, har inte kunnat genomföras.

För ansvarsprövningen viktiga bedömningar
Vi bedömer, utifrån den granskning vi har genomfört, att 
 styrelse och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer, utifrån den granskning vi har genomfört, att 
 styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
fullmäktige beslutat om.

Revisorernas uttalande i ansvarsfrågan
Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovis-
ning för 2016.

Vi åberopar följande för vår bedömning
Revisorernas redogörelse och verksamhetsberättelse för verk-
samhetsåret 2016.

De sakkunnigas rapporter avseende:

 > Granskning av kommunens delårsrapport per 31 augusti 2016.

 > Granskning av kommunens årsredovisning för verksamhets-
året 2016.
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