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Inledning och måluppfyllelseInnehåll

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 med-
arbetare är avgörande för att uppnå bra resultat och skapa 
värde för skattepengarna.

För fjortonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett 
överskott. Årets resultat uppgår till 305 miljoner kronor 
för kommunen och 289 miljoner kronor för bolagskon-
cernen. I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett 
överskott som kan utgöra grunden för pågående och 
kommande investeringar i infrastruktur, kommunika-
tioner, bostäder, äldreboenden och förskolor. 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 kommu
nen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom 
hållbar utveckling har vi sju övergripande processområden  
(värna demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, 
 berikande kultur och fritid, miljö och samhällsbyggnad, sam
hällsskydd och säkerhetsarbete, 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 processområdena inom hållbar utveckling och 
de inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen 
utgår från de fyråriga processmålen som nämnderna och bola
gen har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommun
fullmäktige.

Strategiska mål
För att säkra den långsiktiga styrningen beslutar kommun
fullmäktige om fyraåriga strategiska mål. Organisations
indikatorer är av stor vikt när vi bedömer hur målen nås. 

Vår bedömda måluppfyllnad för 2017 visar att:

• Attraktiv stad är bättre än målet.

• Höjd utbildningsnivå är nära målet.

• Fler jobb är bättre än 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 målupp
fyllelsen inom hållbar utveckling och effektiv organisation gör 
att kommunen har en god ekonomisk hushållning. 
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Kommunstyrelsens ordförande

Vi summerar 2017 och konstaterar att vi lever i en tid 
full av motsägelsefulla budskap. Samtidigt som Trump, 
 Erdogan och Putin är tongivande makthavare i en värld 
som präglas av krig, våld och flyktingströmmar ser vi 
också hopp. Fattigdomen minskar och fler människor har 
möjlighet till skola och utbildning.

Vår omvärld påverkar även oss här i Eskilstuna. Jag har  aldrig 
varit med om att det varit så svårt att förutsäga vad som kom
mer runt hörnet. Arbetslösheten sjunker, men fortfarande är 
det svårt för vissa grupper att ta sig in på  arbetsmarknaden. 
Vi har högkonjunktur och bostadsbyggandet har tagit fart 
ordentligt, men fortfarande är trångboddheten påtaglig 
bland många.  Eskilstuna kommun gör i år sitt bästa resultat 
 någonsin.  Nedersta raden visar ett överskott på 305 miljoner 
 kronor.  Samtidigt råder det brist på resurser i vissa kommunala 
verksam heter. Hur hänger det ihop?

Svaret är att kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna.  
Vi har behov av att investera över sex miljarder kronor de 
 kommande tre åren, framförallt i äldreboenden och skolor.  
Det kommer inte bara innebära mer lån och ökade ränte
kostnader utan även högre driftskostnader. Därför är det viktigt 
med en stabil ekonomi för att inte behöva låna lika mycket 
pengar. Samtidigt är en stor del av överskottet kopplat till 
 statliga bidrag  öronmärkta engångspengar som inte kan 
användas till att höja skolpengen eller anställa mer personal i 
omsorgen.

Eskilstuna kommun är inte ensam om att ha dessa  utmaningar. 
Mycket av de framtida ökade kostnaderna är kopplat till att 
vi blir fler invånare och att vi lever längre. Behoven av vård, 
omsorg och utbildning ökar. Därför är det oerhört viktigt att 
jobba med de utmaningar vi har. I Eskilstuna handlar det i första 
hand om att skapa jobb. Därför blir jag oerhört glad när jag ser 
att arbetslösheten sjunker, även om den fortfarandre är hög. 
Ungdomsarbetslösheten har rasat från 26 procent i början av 
mandatperioden ner till 14 procent. Det är en oerhört kraftig 
minskning och det är ett bevis på att vi är på rätt väg.

Något håller på att hända i Eskilstuna. Bostadsbyggandet har 
tagit fart och företag väljer att förverkliga sina byggnads projekt 
just här. Vi har det senaste året gjort en fantastisk resa vad 
gäller företagsetableringar. Det bygger på ett lågsiktigt och 
medvetet arbete som burit frukt. Att företag som Amazon Web 
 Service med flera väljer Eskilstuna som etableringsort är oerhört 
 betydelsefullt.

Men jag ser även en positiv utveckling inom en rad andra om
råden. Eskilstuna kommun vinner Svenska jämställdhetspriset 
2017 och det är en viktig symbol. Vi har inte fått pris för att vi är 
mest jämställda, men vi har fått pris för att vi tar frågan på allvar 
och att vi vågar prata om den. Just det ger oss kraft att fortsätta 
det viktiga jämställdhetsarbetet. Ett samhälle kan aldrig bli 
anständigt om det inte är till för alla och där har vi fort farande 
en lång resa kvar. Vi måste fortsätta jobba för att sudda ut 
machokulturer i skolan, motverka mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer.

Precis som jag skrev inledningsvis har vårt 2017 präglats av 
oförutsägbarhet. Ett exempel är de många  ensamkommande 
barn som togs emot under 2015 och 2016 som satte vår 
organisation på prov. Under året har vi återigen fått ställa om 
då flykting strömmarna minskat kraftigt, något som skapat 
turbu lens och oro när resurser måste flyttas. Jag tror att den 
här typen av förändringar är något vi behöver vänja oss att 
förhålla oss till, och samtidigt bli ännu bättre på att hantera. Det 
kommer kräva ett ännu tydligare ledarskap. Tack till alla med
arbetare för ert engagemang.

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande

Om att möta våra 
utmaningar



5

Kommundirektören

Ett år är till ända och det ger oss tillfälle att stanna upp, 
summera, reflektera och peka ut en färdriktning. Den här 
årsberättelsen är ett försök att beskriva allt det goda som 
gjorts och våra utmaningar. Vi utbildar, ger omvårdnad 
till äldre, erbjuder  kultur, släcker bränder, stadsplanerar 
och mycket mer. Allt detta sker i vår kommunala organisa-
tion som består av 9 000 medarbetare och över 600 
arbetsplatser.

Jag tror att läsaren förstår att en berättelse om 2017 inte låter 
sig göras på ett enkelt sätt. Vi lever inte i ett vakuum utan blir 
också en spegel av vad som sker i världen. Även om det finns 
positiva tecken på världskartan så har året karaktäriserats av 
krig, internationella spänningar och flyktingströmmar. Det 
påverkar också oss. Samtidigt finns det också mycket positivt 
att förmedla. Barnadödligheten minskar, miljoner människor 
tar sig ur fattigdomen, kvinnors ställning stärks och fler barn än 
någonsin går i skolan.

En del av en kommuns uppdrag är att ta emot flyktingar. Eskils
tuna kommun har klarat det på ett bra sätt. Jag vill rikta ett 
särskilt tack till alla medarbetare som varit involverade under de 
senaste åren. Ni har gjort skillnad för många. Det är i sådana här 
situationer som en organisation sätts på prov.

En kommun i utveckling
Bostadsbyggandet har stått i fokus och nästan 700 startbesked 
har getts. Det betyder att allt fler planer och byggnationer för
verkligas och att Eskilstuna utvecklas. Det är också glädjande 
att arbetslösheten minskar, även om den fortfarande är hög. 
Ungdomsarbetslösheten minskar ännu snabbare. Vi ser också 
fler etableringar av företag och nya branscher. Bland annat 
 beslutade Amazon, ett av världens ledande eföretag, att 
etablera sig här. I SCB:s medborgarundersökning får vi ett gott 
betyg av invånarna och resultatet i undersökningen ökade för 
fjärde året i rad.

Kunskapsresultaten i skolan är en av de viktigaste framtids
frågorna och resultaten ökar i både grundskolan och gymnasie
skolan. Under året togs också det första spadtaget för den nya 
högskolan. Det kan inte nog poängteras hur viktig den sats
ningen är för Eskilstunas och för regionens framtid. 

Äntligen invigdes den nya efterlängtade arenan i Munktell
området. Den får stå som symbol för det nya Eskilstuna och 
för idrottens och kulturens viktiga roll. Min bedömning är att vi 
just nu är en av de bäst och mest välförsedda kommunerna i 
Sverige vad gäller idrottsanläggningar.

Arbete för jämställdhet och hållbarhet
Vi i Eskilstuna kommun är måna om värderingar och vad vi 
står för. Därför känns det extra glädjande att vi tog emot den 
nationella utmärkelsen Svenska jämställdhetspriset. Men arbetet 
slutar inte här utan tvärtom sporrar det oss än mer. Frågan om 
jämlika villkor, hur vi behandlar varandra och hur vi utformar de 
kommunala tjänsterna är avgörande för att utveckla en stad.

På miljö och klimatområdet fortsätter vi att ta initiativ. Jag 
blir stolt att se verksamheten i återbruksgallerian ReTuna växa 
och få internationell uppmärksamhet. Vi fortsätter minska vår 

energiförbrukning och ställa om till förnybar energi. Under året 
initierades satsningen på ett Energicentrum tillsammans med 
Energimyndigheten för att utveckla miljöinnovationer.

Vi möter framtiden
En kommunal organisation har också ett inre liv. En del av vårt 
arbete består av myndighetsutövning och det är än viktigare att 
vi förmår upprätthålla ett rättssäkert och etiskt förhållningssätt 
i allt vi gör. Digitaliseringen blir allt viktigare i ett samhälle där 
medborgaren förväntar sig snabba svar, ett bra bemötande och 
moderna elösningar. Under året togs de första stegen i att 
formulera en plan för det arbetet.

När stress och känslan av att inte räcka till smyger sig på är 
det än viktigare att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare. De 
 närmaste åren blir tuffa för att hitta välutbildade medarbetare 
och chefer. Satsningen på Modigt ledarskap och Framtidens 
ledare fortsätter men kommer att utvecklas för att ta nya steg 
och anpassas till det nya arbetsmarknads och rekryteringsläget.

Ett starkt resultat
Alla kommuner – men särskilt de i stark utveckling –  måste 
ha en god ekonomi. Då kan vi investera i nya förskolor, äldre 
  boenden och lokaler. De senaste åren har de årliga investe
ringar na i kommunkoncernen motsvarat ungefär 600 miljoner 
kronor. De kommande åren står vi inför ett investeringsbehov 
motsvarande 2 miljarder kronor årligen. Alla som är engagerade 
i Eskilstunas utveckling behöver öka sin förståelse för det. Just 
därför är jag extra nöjd med 2017 års ekonomiska resultat och 
det arbete som gjorts i alla våra verksamheter.

Jag vill tacka alla som bidragit till att vår stad, våra  t ätorter och 
vår landsbygd utvecklats under året. Jag vet att det gjorts ett 
mycket bra arbete av tusentals medarbetare. Jag har  också mött 
ett hängivet engagemang från chefer och an svariga. Tack också 
till våra folkvalda politiker som ska se till helheten och många 
gånger får stå upp för Eskils tunas bästa även när det blåser 
motvind. 

Ytterst finns vi bara till för Eskilstuna och Torshällaborna. Tack 
för att ni visat oss uppskattning och att ni också är kritiska men 
konstruktiva när vi förtjänar det. 

Det är ingen tillfällighet att vi under året formulerat en 
 bearbetad framtidsvision för Eskilstuna 2030. Det är heller 
 ingen tillfällighet att den fångar vår inriktning på arbete, utbild
ning, miljö och jämställdhet och även stärker vår internationella 
prägel inom näringsliv, idrott och kultur. Det är heller ingen 
tillfällighet att det samlade ordet är – tillsammans. Det är så vi 
bygger Eskilstuna..

Pär Eriksson, kommundirektör

Ett år då vi gått  
tillsammans
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Nuläge, strategiska mål 2016-2019

Godkänt betyg i alla ämnen  
årskurs 9

Genomsnittlig betygspoäng 
på de nationella gymnasie-

programmen ska vara högre 
än rikssnittet

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 2017

Attraktiv stad och landsbygd

• Servicen och bemötandet till kunder, brukare och närings
idkare har förbättrats. Det bekräftas i flera av årets med
borgar, kund, brukar och företagsundersökningar. 
Däremot finns förbättringsområden, bland annat vad gäller 
svarstider i telefon.

• Eskilstuna kommun vann Svenska jämställdhetspriset för sitt 
långsiktiga arbete för jämställdhet.

• Befolkningen ökade med 1 025 personer till 104 709 
 invånare.

• Under året blev 250 nya bostäder färdiga och det besluta
des om 684 startbesked för bostäder totalt varav 204 för 
 kommunfastigheter.

• Landsbygden utvecklas och planer har tagits fram för bo
städer i bland annat Hällby, Skogstorp, Vreta och Ärla. Fiber
nätet har byggts ut så att det finns möjlighet för ytterligare  
1 500 hushåll att ansluta sig.

• Stiga Sports Arena Eskilstuna invigdes.

• De idrottspolitiska och kulturpolitiska planerna har beslutats 
och nämnder och bolag har tagit in sina åtaganden i respek
tive verksamhetsplan.

Höjd utbildningsnivå

• Antalet platser i förskolan ökade med cirka 200 vilket gör att 
kommunen klarar garantin om att erbjuda en plats inom fyra 
månader.

• Rutinerna i samband med att barn tilldelas förskoleplats har 
förbättrats och förenklats vilket gjort att klagomålen minskat.

• Nya högstadiet Fristadsskolan med 150 elever har startat.

• Betygen i årskurs 9 har förbättrats efter att ha sjunkit under 
2016. Andelen som uppnått godkänt i alla ämnen ökade från 
69 procent till 71 procent. Eskilstunas resultat ligger över 
jämförbara kommuner när hänsyn tas till socioekonomiska 
faktorer.

• Planeringen för en ny gymnasieskola har påbörjats.

• Den genomsnittliga betygspoängen på de nationella 
gymnasie programen förbättrades från 13,9 till 14,0.

• Efterfrågan på SFI och grundläggande kurser i svenska som 
andra språk fortsätter att öka.

• Betygsnivåerna inom kommunala vuxenutbildningen har för
sämrats något både vad gäller grundläggande och gymnasiala 
tjänster. En förklaring kan vara det nya kursupplägget med 
betygsatta delkurser som innebär att fler betyg sätts.

Befolkningstillväxt Upplevd trygghet, index *)
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• Flera välbesökta evenemang har genomförts, bland annat 
 Eskilstuna Vårfestival med Springpride, parkfestivalen och 
Gainesville. Hundratals aktiviteter har genomförts under hela 
året i och med Torshällas 700årsjubileum. Höjdpunkten var 
jubileums kalaset med 12 000 besökare i juli.



7

Företagarnas omdöme  
om kommunens service

Arbetslöshet 
procent

Antal bussresor i stads- 
trafiken (miljoner resor)

Andel ekologiska livsmedel 
procent

 Måluppfyllelse strategiska mål

Fler jobb

• 411 nya företag har startats under året och 126 nya jobb har 
skapats genom etableringar. 

• Under sommaren fick 603 ungdomar feriepraktik i 
 kommunens regi.

• Företagen blir mer nöjda med kommunens service. 
 NöjdKundIndex har stigit till 75 vilket motsvarar kategorin 
Hög service.

• 507 elever har antagits till 21 olika yrkesutbildningar.

• Arbetslösheten har sjunkit från 13,7 procent till 12,8 procent. 
Arbetslösheten bland ungdomar sjunker snabbast och uppgår 
till 15,2 procent. Arbetslösheten för utrikes födda är 33,7 
 procent.

• Det långsiktiga samarbetet mellan näringslivet och kom munen 
inom ramen för Affärsplan Eskilstuna har fått nationell upp
märksamhet.

• Företagsklimatet förbättras till index 3,4 i Svenskt Näringslivs 
undersökning.

Ekologisk uthållighet

• 25 av 50 miljölöften är genomförda.

• Arbetet med att genomföra klimatplanen fortsätter. Kommun
koncernen har hittills installerat 1,25 megawatt solceller på 
fastig heter. Årsproduktionen av solel var cirka 0,7 gigawattimmar. 

• Renovering och energieffektivisering av 25 utvalda skolor och 
förskolor pågår. Ansökningar om regeringsstöd för fler sådana 
åtgärder görs löpande. 

• En ny avfallsplan är beslutad. Minskad nedskräpning och avfalls
förebyggande arbete är prioriterade frågor.

• Nya kontrakt med lokala matleverantörer har skrivits efter 
upphandling. Eskilstuna kom på sjunde plats i den nationella 
Ekomatsligan med 53 procent ekologiska livsmedel.

• Tunavallens förskola, blev årets förskolekök i White Guide 
Junior.

• Utbyggnad av nya laddplatser för elbilar sker enligt plan.

• Färgsorteringen har utökats med en rosa påse för textilier.

Social uthållighet

• Stadsdelutvecklingsarbetet har skett utifrån trygghetsskapande 
åtgärder i Lagersberg, Fröslunda, Årby och Skiftinge.

• Trygghetsarbetet har fortsatt inom ramen för Trygga  Eskilstuna 
och Trygga Torshälla.

• 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.

• Antalet ensamkommande barn minskar vilket leder till att 
 platser kan omplaneras och organisationen anpassas.

• Kostnaderna för placeringar av barn, unga och vuxna ökar 
och en kartläggning av insatserna pågår.

• En förstudie och plan för att utveckla arbetet med barn och 
unga som har behov av komplexa insatser har påbörjats.

• Rutiner för när personer blir utskrivna från sjukhus och 
 kommunen tar över ansvaret för den fortsatta vården har 
utvecklats och förbättrats.

• Köerna till vård och omsorgsboenden är relativt korta men 
de ökar. Det fanns inga köer till demensboenden vid års
skiftet.

Bättre än 
föregående år

Nära målet

Oförändrat mot 
föregående år

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år
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• Ungefär 10 procent färre hushåll får försörjningsstöd jämfört 
med föregående år.

• Munktell Science Park har genomfört ett flertal affärs utveck
lingsprogram och insatser till företag med tillväxt potential.

• Larver används för att omvandla sopor till matjord, en ny 
teknik som har uppmärksammats nationellt.

• Återbruksgallerian Retuna har uppmärksammats interna
tionellt, bland annat med filmer som haft över 19 miljoner 
visningar i sociala medier.
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HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Demokrati

Nära målet

Mål uppfyllelse

Bättre än 
föregående år

Invånarnas nöjdhet 
med möjlighet till 
inflytande

41
Index

Invånarnas 
upplevelse 
av trygghet

40
Index

Delaktighets 
index 48

Trygghet och möjligheten för invånare att påverka och ha 
inflytande är prioriterade frågor i arbetet med att värna 
demokrati. Lika viktigt är arbetet med jämställdhet och 
jämlikhet som kommunen driver med framgång.

Inom det trygghetsskapande arbetet håller lokala handlings
planer på att tas fram för olika stadsdelar. Förvaltningar och 
 bolag arbetar tillsammans med föreningar och volontärer 
med det gemensamma målet att öka tryggheten.  Kommunen 
har skjutit till ytterligare medel som bland annat använts till 
förebyggande arbete mot tobak och droganvändning, ett 
långsiktigt kommunikationsarbete samt trygghetskapande in
satser inom ramarna för Trygga Eskilstuna. Fler fritidsaktiviteter 
för barn och unga, föräldrastöd, samt ökad närvaro av vuxna 
i skolan och i bostadsområden är exempel på insatser som 
genomförts genom samverkan mellan socialtjänst, skola och 
Ung Fritid.

Arbete för jämlikhet och jämställdhet
Eskilstuna kommun fick Svenska Jämställdhets priset för sitt 
långsiktiga och målmedvetna jämställdhetsarbete. Det finns 
 flera praktiska exempel på att arbetet fått genomslag. Bland 
annat har mötesplatser, fritidsgårdar och daglig verksamhet 
arbetat med jämställdhet och normkritik för att motverka och 
bryta diskriminerande mönster.

Flera insatser har genomförts för att motverka mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism. 
Rutiner har tagits fram för att kunna agera vid misstanke om 
att någon utsatts för våld. Även insatser för att stärka barnens 
delaktighet och rättigheter har genomförts. 

En verksamhetsplan för romsk inkludering 20172019 har tagits 
fram.

Ökad delaktighet och inflytande
Invånare och medarbetare i kommunkoncernen har varit invol
verade i arbetet med att ta fram en ny vision och målbild. Cirka 
3 000 personer har under sommaren och hösten bidragit med 
sina tankar om hur det ska vara att bo, verka och leva i Eskils
tuna år 2030. Visionen Vårt Eskilstuna 2030 och en gemensam 
målbild har beslutats i kommunfullmäktige.

Barns och ungdomars perspektiv är viktiga att ha med i ut
vecklingsarbete, planering och i underlag för beslut. Ett exem
pel är utvecklingsplanen för Kvicksund. Ett annat är socialför
valtningens myndighetsutövning där barnkonsekvensanalyser 
görs i samband med handläggning av ärenden.

Trots dialoger i olika former upplever medborgarna fortsatt att 
de har små möjligheter att påverka. En analys har visat att kom
munen behöver ett mer strukturerat arbete med medborgar
dialog, med exempelvis gemensamma principer och metoder. 
Förslag till riktlinjer för medborgardialog har ut arbetats och 
väntas beslutas 2018. Under året har även en analys över Eskils
tuna kommuns kommunikationskanaler ur ett inkluderande 
perspektiv genomförts. Den visar att kommunens kommunika
tion till största del är inkluderande men att det finns förbätt
ringsområden. För att få en mer inkluderande kommunikation 
kommer utbildningsinsatser inom normkritik att  prioriteras 
framöver.

SCB:s medborgarundersökning ger en indikation på hur in
vånarna ser på kommunens service och tjänster, möjligheten 
till inflytande och påverkan samt Eskilstuna som plats att bo 
på. Årets undersökning visar en förbättring inom samtliga tre 
delområden.

Tydligare ärende- och beslutsprocess
Ett utvecklingsarbete är påbörjat för att öka möjligheten till in
syn och transparens kring ärende och beslutsprocessen. Vissa 
steg har redan tagits, exempelvis att kommunens författnings
samling nu finns tillgänglig på eskilstuna.se och att en ny struk
tur för styrande dokument är beslutad av kommunfullmäktige. 
Vidare har ett projekt som innebär effektivare dokumenthante
ring pågått. Syftet är att skapa ordning och reda samt förbättra 
tillgängligheten och rättsäkerheten för information och doku
ment. Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 
2018 kommer att skärpa kraven på informationssäkerhet.

Under 2018 kommer fokus vara att verkställa samordnade 
trygghetsfrämjande aktiviter och att möjliggöra och  förtydliga 
medborgarnas möjligheter till påverkan, inte minst genom valet. 
Införandet av ett earkiv är också en viktig fråga. 
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Demokrati

Mässan Eskilstuna inspirerar som anordnades i september  
visade kommunens olika verksamheter.  Foto: Eskilstuna kommun

Antal synpunkter  
från invånarna 1227

Åtaganden

Förbereda inför ny lag om barns rättigheter. (KS, alla nämnder, 
KFAST, DEAB)

Kommentar: I juli 2017 beslutades det att den nya lagen ska 
träda i kraft först den 1 januari 2020. Det kommunala barnrätts
nätverket fort sätter att arbeta med barn och ungas inflytande.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat 
våld. (SN, KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Utbildningsinsatser har genomförts och rutiner 
håller på att utarbetas för agerande vid våld i nära relation. En 
policyinriktning har beslutats mellan Eskilstuna kommun och 
andra instanser som till exempel Åklagarmyndigheten och 
Landstinget Sörmland för att underlätta så att den hjälpsökande 
får samordnat stöd.

Utveckla kommunens ärende och beslutsprocess. (KS, alla 
nämnder och bolag)

Kommentar: Kommunens författningssamling finns tillgänglig 
på  eskilstuna.se, den kommunala anslagstavlan har digitali
serats och en ny struk tur för styrande dokument är beslutad av 
kommun fullmäktige.

Stöd till jämställdhetsintegreringsarbetet inom utåtriktade 
tjänster. (KS)

Kommentar: Behovet av stöd har inventerats, ett utvecklings
arbete är  påbörjat och en handlingsplan ska tas fram.

Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar, 
inklusive långsiktigt kommunikationsarbete. (KS alla nämnder, 
KFAST, ESEM)

Kommentar: Fler fritidsaktiviteter för barn och unga, föräldra
stöd, drog och våldsprevention samt ökad närvaro av vuxna i 
skolan och i bostadsområden har genomförts. Ett kommunika
tionsarbete har påbörjats.
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HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Utbildning

Nära målet

Mål uppfyllelse

Bättre än 
föregående år

Andel elever i 
grundskolan med 
betyg i alla ämnen

71%

Betygsresultaten fortsätter att öka i både grundskolan 
och gymnasiet. Det är brist på behöriga lärare inom vissa 
verksamheter, inte minst inom vuxenutbildningen. Antalet 
barn och elever blir fler och det planeras för fler förskolor 
och skolor.

Skolinspektionen anser att Eskilstuna är en väl fungerande 
skolkommun efter att ha gjort en granskning under hösten.  
De brister som synliggjorts är bland annat möjlighet till studie
handledning på modersmål, uppföljning i förskoleklass och 
mottagandet på särskolan. Förskolan uppfyllde alla krav och 
fick ingen kritik i granskningen.

Stort behov av förskoleplatser
Behovet av förskoleplatser är stort. Ett intensivt arbete pågår för 
att skapa fler platser och ett program för utbyggnad har tagits 
fram. Antalet platser har ökat med 200 och alla barn får nu en 
plats inom fyra månader, vilket också är målet.

Barn får nu snabbare plats i förskolan och vårdnadshavare får 
bättre information tack vare nya rutiner. Det har bland annat 
lett till färre klagomål.

Flickors och pojkars lärprocesser kommuniceras numer med 
barn och vårdnadshavare i  utvecklingssamtalen.

Förbättrade resultat i grundskolan
Kunskapsresultaten inom grundskolan ökar igen efter att ha 
minskat 2016. Eskilstunas betygsresultat är bättre än jämför 
bara kommuner när hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.  
I årskurs nio stiger både meritvärdet och andelen som får betyg 
i alla ämnen. Fler blir behöriga till gymnasiet och betygen ökar. 
Målen uppnås dock inte riktigt. 

En tydlig tendens i betygsresultaten är att skillnaderna mellan 
skolorna ökar. Enskilda skolenheter sticker ut med antingen 
 anmärkningsvärt höga eller anmärkningsvärt låga resultat. 
Insatser pågår för att få en mer likvärdig skola.

Enkätresultat visar att många elever trivs i skolan och känner 
sig trygga i klassrummet. Däremot påverkar den otrygghet och 
 sociala oro som finns i vissa bostadsområden den totala upp
levelsen av trygghet. Skolan jobbar brett och tillsammans med 

bland annat socialtjänsten, Ung Fritid och polisen för att öka 
tryggheten. Samverkan med socialsekreterare och fältgruppen 
har utvecklats och de deltar nu naturligt i skolornas elevhälso
arbete.

I augusti invigdes nya Fristadsskolan vilket innebär att antalet 
skolplatser på högstadiet ökade med cirka 150 och klasstor
lekarna blivit jämnare. Verksamheten med förberedelseklass vid 
Vildrosen har därmed kunnat avvecklas och nyanlända elever 
kan snabbare börja i den ordinarie grundskolan.

Gymnasieskola
Kunskapsresultaten bland avgångselever ökar för fjärde året 
i rad tack vare ett långsiktigt och uthålligt systematiskt kvali
tetsarbete. Betygsmedelvärdet för gymnasieskolan uppgick till 
14,0 och ligger därmed nära målet. Skolorna har jobbat med 
motivationshöjande insatser för att fler ska nå högre betyg, 
vilket också gett resultat. Viktiga utvecklingsområden framåt är 
att pojkar ska nå motsvarande resultat som flickor och att fler 
elever ska nå de högre betygsstegen.

Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till att elever inte 
når sina mål.  Elevhälsoorganisationen har stärkts för att kunna 
arbeta på olika sätt kring varje individs mående. Enkäter visar att 
elevernas nöjdhet ökar för tredje året i rad.

Antalet elever i gymnasieskolan minskade något under året då 
många nyanlända har lämnat skolan. Prognosen är att antalet 
gymnasieelever blir fler de kommande åren och det planeras 
därför för en ny gymnasieskola.

Stort behov av vuxenutbildning
Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet 
elever ökar inom alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på 
grundläggande kurser i svenska som andraspråk. Antalet platser 
på SFI har utökats med tio procent sedan förra året och därmed 
håller sig kö tiderna inom det lagstadgade kravet. Fler lärare 
har rekryterats, men konkurrensen om lärare med kompetens i 
svenska som andraspråk är stor.

Vårterminens betygsresultat var generellt sämre än hösten 2016 
och målen uppnåddes inte. Målet om andelen högre betyg 
uppfylldes däremot. Elever är generellt mycket nöjda med den 
utbildning som erbjuds. 

5,3
Antal barn per
pedagogisk
personal

14,4
13,4

Högskole 
förberedande 
program:

Yrkesprogram:

Betygspoäng på gymnasiet
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Slutbetyg årskurs 9, läsåret 16/17. Andel (procent) 
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Eskilstuna Riket

Kommuner, sämsta till bästa

75,1
79,0

67,1
69,7

Flickor och pojkar i Eskilstuna ska ha tillgång till Sveriges bästa skola.  
Här under en lektion i Kjula skola.. Foto: Per Groth

Åtaganden

Antalet barn per personal ska närma sig snittet för jämförbara 
kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017.

Kommentar: Utfallet var 5,3 för barn och utbildningsnämnden.

Andelen elever som når godkänt betyg i alla ämnen ska öka 
med 3 procentenheter årligen fram till 2019. Värdet för våren 
2017 ska vara minst 75 procent.

Kommentar: Utfallet var 65,7 procent för barn och utbild
ningsnämnden. Den höga andelen  nyanlända gör att det är 
svårt att nå målet.

Andelen elever som tar examen på de nationella programmen 
ska 2017 uppgå till minst 88 procent.

Kommentar: Utfallet var 89 procent för barn och utbildnings
nämnden.
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HÅLLBAR UTVECKLING
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HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Vård och sociala tjänster

Nära målet

Mål uppfyllelse

Oförändrat mot 
föregående år

Andel som är nöjda 
med hemtjänsten

88%
14 144Antal vård 

dygn för barn 
placerade 
på institution

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

85%

Befolkningen ökar och därmed ökar också invånarnas 
behov av vård och omsorg. Insatserna blir mer komplexa 
för både barn, vuxna och äldre. Därför är behovet av 
 samarbete mellan olika verksamheter allt större. Planering 
och byggnation av nya vård- och omsorgsboenden har 
tagit fart.

Att hitta rätt kompetens och att behålla kompetens är en allt 
större utmaning. Nya arbetssätt prövas för att attrahera med
arbetare, bland annat genom ett samarbete med Mälardalens 
högskola.

Som en konsekvens av det ökade behovet av vård och 
stöd ökar även kostnaderna, vilket är en utmaning för den 
 kommunala ekonomin. 

Vård och stöd till barn och unga
Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt och därmed 
också behovet av platser på HVBhem. Fler ensamkommande 
får avslag på sin asylansökan och många har tillfälliga uppe
hållstillstånd. Psykisk ohälsa blir vanligare och ärendena blir mer 
komplexa. 

Antalet barn, unga och flerbarnsfamiljer som söker stöd ökar. 
Även andelen ärenden där det finns svårare problematik och 
behov av komplexa insatser ökar. Lokala arbetsgrupper har 
bildats i flera bostadsområden. Ett av uppdragen är att öka 
inskrivningen i förskolan, ett annat är att öka tryggheten för 
barnen i skolan. 

Vård och stöd till vuxna
Det är enklare för brukare att få rätt insatser genom att det nu 
finns en gemensam mottagning att vända sig till vid behov av 
vård och stöd. Här finns en samlad kompetens för att möta 
olika behov.

Nya typer av lättillgängliga droger gör att fler snabbare ut
vecklar ett allvarligt missbruk. Även andelen ärenden där det 
finns svårare problematik och behov av komplexa insatser ökar.

Möjligheten att ge stöd och vård på hemmaplan istället för 
institution har blivit svårare på grund av bristen på bostäder. 
Nya arbetsmetoder inom hemmaplansvården utvecklas för att 
minska antalet kostsamma placeringar på institution.

Köerna till särskilt boende inom socialpsykiatri och LSS har ökat 
under året. Nya gruppboenden blir klara under 2018.

En förändrad behovsprövning från Försäkringskassan har ökat 
kommunernas kostnadsansvar för personlig assistans. 

Vård och stöd till äldre
Antalet äldre som behöver plats på vård och omsorgsboenden 
ökar. Vid årsskiftet var det 36 personer i kö. Nya platser kommer 
att öppnas men köerna förväntas finnas kvar och öka under en 
tid fram över, till dess att antalet platser är utbyggda.

Ett intensivt arbete pågår för att utveckla och förbättra rutiner 
när personer blir utskrivna från sjukhus och kommunen ska ta 
över ansvaret för den fortsatta vården. Ett nytt arbetssätt har 
införts där vårdtagaren får intensivare insatser i början, vilket 
förväntas senarelägga behovet av hemtjänst. Flera projekt pågår 
för att öka användandet av digitala hjälpmedel, bland annat 
mobil dokumentation och fjärrtillsyn inom ordinärt boende och 
hemsjukvård.

För att möta de ökande behoven av äldreomsorg har en 
 strategi för 20172030 utarbetats, så att en beredskap finns för 
framtida demografiska utmaningar. Behoven av vård och stöd 
kommer att vara fortsatt stora och nya lösningar behövs. Några 
av  vägarna för att förbättra verksamheten är digitalisering, 
innovationer och brukarmedverkan. Ny teknik erbjuder större 
möjlighet till högre självständighet för äldre och personer med 
funktionsnedsättning, vilket kan leda till minskat eller uppskjutet 
behov av andra insatser. Arbete pågår för att ge rätt insatser 
 tidigare för barn och unga, vilket minskar behovet av om
fattande komplexa insatser senare i livet. 
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Behoven av vård och stöd ökar och antalet platser på vård- och  
omsorgsboenden byggs successivt ut.  Foto: Helen Twomey
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Andel brukare 65 år och äldre i hemtjänsten
som är mycket eller ganska nöjda med verksamheten

Eskilstuna Riket

87
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Åtaganden

Nya arbetssätt ska utvecklas och införas för att skapa tryggare 
och effektivare utskrivningar från sjukhus. 

Kommentar: Nya arbetssätt är införda.

Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av kom
plexa insatser.

Kommentar: Kommunen har, oavsett organisation, utvecklat 
nya arbetsformer och en gemensam mottagning för brukare 
med komplexa insatser. 
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Berikande kultur och fritid

Mål uppfyllelse

Bättre 
än målet

107 448

36 513

70 935

Varav
Flickor:

Pojkar:

Antal besök på Ung fritid

Oförändrat mot 
föregående år

Nöjdmedborgar 
index, kultur

68
Nöjdmedborgar 
index, idrott

64

Eskilstuna fortsätter utvecklas som kultur- och evene-
mangsstad. Torshällas 700-årsjubileum som pågått under 
hela året har engagerat och lockat besök.  Invigningen av 
Stiga Sports Arena Eskilstuna har skapat bättre förutsätt-
ningar för idrott och evenemang.

En kulturpolitisk och en idrottspolitisk plan antogs i början av 
året. Planerna stakar ut inriktningen på arbetet de kommande 
fem åren och ska omsättas i aktiviteter.

Den nya inomhusarenan, Stiga Sports Arena Eskilstuna, invigdes 
i juni. Många föreningar visade upp sin verksamhet under invig
ningen som lockade 3 000 besökare. Efterfrågan på bokningar 
har varit hög. Bland större evenemang kan nämnas mässan 
Eskilstuna inspirerar, Bomässan, konserter med Lena  Philipsson 
och Thåström samt landskamp i futsal mellan  Sverige och 
Ungern. Framförallt används arenan i stor omfattning av skolor 
och föreningar. Fler besöker också Munktellbadet och anlägg
ningen utnyttjas i hög grad. I december arrangerades riksfinalen 
i svenska ungdomsmästerskapet i simning.

Kultur där jag bor 
Under sommaren gjordes en omfattande satsning på sommar
lovsaktiviteter, bland annat genom Sommartorgen. Många 
andra aktiviteter har genomförts med fokus på olika stadsdelar 
för att alla invånare ska kunna uppleva kultur. Samverkan mellan 
förvaltningar och olika aktörer har fördjupats för gemensamma 
insatser i stadsdelarna.

Öppen musikskola är ett sätt att mötas över sociala, språkliga 
och kulturella gränser med musik, dans och sång. Verksam
heten har varit särskilt framgångsrik i Fröslunda där också 
filmen ”Fröslunda – en stad i staden” har visats.

Ungdomsverksamheten har utvecklats, breddats och gjorts mer 
tillgänglig genom ökad samverkan med föreningslivet. Därmed 
har barn och ungdomar fått bättre förutsättningar att ta del av 
olika aktiviteter.

Plan för kulturförsörjning i skolan återstår att genomföra.

Evenemangsstaden
Invånare och besökare i Eskilstuna och Torshälla har kunnat 
ta del av Eskilstuna Vårfestival med Springpride, Gainesville 

och Eskilstuna Parkfestival som arrangerades i samverkan med 
Hotell och restaurangföreningen. Musikfesten Picnic i Parken, 
som är ett nytt initiativ från föreningen Eskilstuna Ton, ägde rum 
i Stadsparken varje onsdag under juli månad. 

Arbetet med att utveckla Eskilstuna som evenemangsstad 
fortsätter, inte minst genom den nybildade arena och evene
mangsgruppen. Uppdraget är att utveckla scener, arenor och 
organisation enligt evenemangsstrategin. Under hösten lanse
rades En väg in för arrangörer på eskilstuna.se. Här finns bland 
annat information om evenemangsplatser, bokning, tillstånd 
och marknadskanaler.

Torshälla 700 år
Torshällas 700årsjubileum uppmärksammades stort. Hundra
tals aktiviteter genomfördes under hela året med jubileums
kalaset i juli som höjdpunkt med 12 000 besökare. Arrange
mangen genomfördes ur ett mångfaldsperspektiv och nådde 
ut till en bred målgrupp. Målet har varit att använda Torshällas 
jubileumsår som en hävstång för hela Torshällas utveckling.

Stadsmuseet hade under sommaren en särskild satsning kallad 
Upptäck museerna. Sommartorgen har använts för att infor mera 
om visningar och andra aktiviteter som ägt rum på  museerna. 
Flera konstkollon har genomförts. Ebelingmuseet firade 20 år 
genom att visa verk av Allan Ebeling och skulpturer av Bianca 
Maria Barmen. På Eskilstuna konstmuseum har utställningen 
Ledtrådar visats med Carl Johan de Geers konstnärskap.

Planeringen för det nya kulturpolitiska konventet Folk och 
 kultur har pågått under året. Konventet samlar aktörer och 
 representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndig
heter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. 
Konventet ägde rum i februari 2018 i Munktellstaden och är en 
viktig del i utvecklingen av Eskilstuna som evenemangsstad.

Fokus framåt
Under 2018 kommer fokus bland annat vara att omsätta de 
kultur och idrottspolitiska handlingsplanerna i olika aktiviteter. 
Vidare fortsätter arbetet med att tillsammans med det lokala 
näringslivet utreda möjligheter och förutsättningar för en kon
gresshall och kulturhus samt utveckla de kulturella och kreativa 
näringarna. Kulturen får större utrymme i stadsplanering och i 
planering av evenemang och aktiviteter. 
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Berikande kultur och fritid

Barn och ungdomar deltar i konstkollot Gränslöst genom konstmuseet  
i juni 2017. Under 2018 ska kulturen stå än mer i fokus.

Sämst Medel Bäst

62 74 88

Eskilstuna

76

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

Index

Måluppfyllelse verksamhetsprocesser

0 25 50 75 100 %

Samla och tillgängliggöra konst  
och kulturhistoriskt material

Pedagogisk kulturverksamhet, 
 programverksamhet och evenemang

Anläggningar för kultur, idrott  
och rekreation

Fritidsverksamhet

Föreningsbidrag

204 000
Antal besökare på 
Munktellbadet

Åtaganden

Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Tors hällas 
700års jubileum år 2017.

Kommentar: Jubileumsårets aktiviteter har genomförts enligt 
plan och besökts av många.

Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i 
 Fröslunda och påbörja genomförandet.

Kommentar: Projektet är påbörjat och är ett samarbete mellan 
flera förvalt ningar och bolag. Tidsplanen är dock något för
skjuten och förstudien pågår även under 2018.

Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas 
i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in.

Kommentar: Arena och evenemangsgruppen har etablerats. 
Den har  arbetat med både strategiska och operativa frågor, 
exempelvis Stiga Sports evenemangsfond, en hemsida med 
samlad in formation samt en väg in för arrangörer.

Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska och 
kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten.

Kommentar: De idrottspolitiska och kulturpolitiska planerna har 
i första hand kommunicerats internt men arbete med extern 
förankring har påbörjats. Inför 2018 har nämnder och bolag 
planerat in aktiviteter.

Utveckla Stiga Sports Arena Eskilstuna för den lokala skol och 
föreningsidrotten, elitidrott och kommersiella  evenemang.

Kommentar: Arena och evenemangsgruppen har i uppdrag 
att utveckla kommunens scener och arenor samt utveckla 
kommun koncernens organisation för evenemang i enlighet 
med  evenemangsstrategin.



16

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
EFFEKTIV ORGANISATION

Miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Mål uppfyllelse

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år + 1 025

Befolkningsförändring

6 045 521
Antal resande med 
buss i stadstrafiken 46% 1,5%

Vind Sol

Andelen produktion av el 
från sol och vind ska öka

Eskilstuna växer kraftigt och befolkningen ökade med 
1 025 invånare. Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart 
och många företag visar intresse för att bygga i Eskilstuna, 
men det är fortfarande brist på bostäder.

Under året fick 684 bostäder startbesked för att börja byggas 
och 250 bostäder färdigställdes. I Munktellstaden pågår ny
byggnationer i flera etapper och fullt utbyggt kommer området 
rymma över 1 000 nya bostäder.

Spadtaget för ett nytt campus för Mälardalens högskola har 
 tagits och inflyttningen är planerad till 2019. I Munktellstaden 
har Stiga Sports Arena Eskilstuna invigts och ett nytt parkerings
hus håller på att byggas. Upprustningen av Kungsgatan i cent
rum pågår och första etappen blev klar under sommaren.

Planering på kort och lång sikt
Eskilstunas översiktsplan från 2013 revideras och planen pekar 
ut hur Eskilstuna ska utvecklas fram till 2030. Målet är en håll bar, 
tät och attraktiv stad. I Skiftinge pågår planerna för en  större 
utveckling för att skapa trivsamma stråk, grönytor och koppla 
samman stadsdelen med resten av staden. Planerna för ett nytt 
resecentrum har startat vilket på sikt kommer omfatta bland 
annat längre perronger, nya väntytor och eventuellt fler spår.

Detaljplanearbete pågår för exempelvis Skogsängen och 
Skiftinge för såväl bostäder som annan service.

Invånares möjligheter till påverkan
I arbetet med översiktsplanen har invånare engagerats för att 
komma med förslag och idéer. Planeringen av nya bostadsom
råden, parker och utemiljöer sker i dialog med boende, arkitek
ter och entreprenörer. I nya Årby Norra har boende i området 
varit med i planeringen. I Skiftinge anläggs nu Långbergsparken, 
en allaktivitetspark där bland annat en grupp flickor varit invol
verade i utformningen.

För att skapa intresse för byggnation arrangerades Bygg  
forum för tredje året i rad. Det är ett tillfälle för aktörer i bygg
branschen att samtala kring Eskilstunas utveckling.

Arbetssätt för hållbar utveckling
För att säkerställa att staden utvecklas utifrån sociala, eko
logiska och ekonomiskt hållbara perspektiv har en metod för 
hållbar stadsutveckling tagits fram. Den bygger på 17 mål som 

bland annat tar hänsyn till transporter, grönytor, sociala mötes
platser och klimat tidigt i planeringen av nya områden.

En ny grönplan håller på att tas fram. Den ska fungera som ett 
stöd för utveckling av parker, naturvård och friluftsliv.

Insatser för energi, miljö och klimat
Ett arbete pågår för att minska energiförbrukningen i 27 av kom
munens fastigheter, vilket motsvarar en fjärdedel av den totala 
lokalytan. Fram till 2019 ska energiförbrukningen minska med 
motsvarande 500 hushålls årsförbrukning av el. Kommunens 
fyra vindkraftverk producerar el motsvarande 6 200 hushålls 
årsförbrukning av el. Solceller på kommunkoncernens fastig
heter producerar el motsvarande 100 hushålls elförbrukning.

Ett nytt Energicenter planeras tillsammans med Energimyndig
heten som ska vara en mötesplats för samarbete och innova
tion inom energiområdet där forskare, startupföretag, mark
nadsaktörer och offentlig sektor kan samverka. Centret beräknas 
öppna 2020.

Kollektivtrafiken utvecklas
Resandet med kollektivtrafiken ökar. Antalet resor med kollek
tivtrafik ökar med 658 521 resor och uppgår till 6 045 521 
stycken. Tätare turer och nya busslinjer har startats, exempelvis 
till Eskilstuna Logistikpark. Tio nya elbussar har tagits i trafik och 
ersatt lika många biogasbussar. Samtliga bussar drivs nu med el 
eller biogas.

Infrastruktur
Utbyggnation av bredbandsfiber på landsbygden och i staden 
har varit omfattande och flera olika kommersiella aktörer är 
involverade. Ett förslag på skyddsområde för Hyndevads grund
vattentäkt håller på att tas fram.

Återvinning och avfall
Återbruksgallerian ReTuna har fått stor uppmärksamhet både 
i nationell och internationell media. Ett samarbete pågår med 
det lokala näringslivet för återbruk av plast. 

Eskilstunas framgångsrika färgsortering av avfall har utökats 
med en rosa påse för textilier. Åtta kilo textilier per person och 
år har tidigare slängts i hushållsavfallet. Den nya påsen ska bidra 
till att mer textilier kan återvinnas. En ny avfallsplan sätter fokus 
på att minska nedskräpning och mängden avfall som går till 
för bränning. 
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* Hur e�ektiv är kommunens hantering 
och återvinning av hushållsavfall?

Sämst Medel Bäst

14 39 68

Eskilstuna

43

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 2017

684
Antal nya 
påbörjade 
bostäder

I kommunens växthus, som är en del av park- och naturavdelningen,  
odlas växter som varje år planteras ut i stadens offentliga rum. 

Åtaganden

Genomföra strategin för bredband. (KS, ESEM, SBN)

Kommentar: Samverkan med nätaktörer har utvecklats och ett 
samverkansavtal med två bredbandsföretag har tecknats.

Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas 
varav minst 300 av Kommunfastigheter. (KFAST, SBN, KS, ESEM)

Kommentar: 684 startbesked för bostäder har beviljats varav 
Eskilstuna kommunfastigheter står för 204 stycken. 

Utveckla en snabbare och effektivare plan och byggprocess. 
(KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM)

Kommentar: En handlingsplan för en effektivare stadsbygg
nadsprocess har skapats. Byggbonuspengar har bidragit till att 
växla upp arbetet med strategiska planer. 

Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017 
kraftsamlar kommunkoncernen för uppstart av Energicentrum 
samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. 
(KS, ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN)

Kommentar: En träff med det nordiska samarbetet Nordic City 
Network ägde rum i Eskilstuna på temat urbana verksamheter 
och stadens näringsliv. Fokus låg på utvecklingen av Kunskaps
stråket i samverkan med berörda fastighetsägare. Arbetet med 
Energicentrum har påbörjats och beräknas öppna 2020.
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Samhällsskydd och beredskap

Mål uppfyllelse

7 329

Antal utbildade 
i brand och 
säkerhet Insatstid inom 

10 minuter76%

Andel utförda  
livsmedelstillsyner 
av planerade

90%
Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år

Antalet utryckningar minskade för första gången på 
många år och färre skadades eller omkom i olyckor och 
bränder. Hembesök och kvällsaktiviteter på fritidsgårdar 
är nya metoder i det viktiga förebyggande brandskyddsar-
betet. Genom brand- och miljötillsyn samt livsmedelskon-
troller förebyggs olyckor och ohälsa.

Både antalet trafikolyckor och antalet bränder var färre än året 
innan. Räddningstjänsten ryckte ut på knappt 1 500 larm vilket 
är en minskning. Totalt sett minskar antalet bränder, men an
talet bilbränder och bränder i skog och mark ökar.

Antalet skadade och omkomna i bränder eller olyckor minskade 
också. För första gången sedan 2012 omkom ingen i samband 
med brand. Åtta personer skadades allvarligt vilket nästan är en 
halvering mot året innan. En person omkom i trafiken medan 
fyra skadades allvarligt. Även detta är en minskning mot året 
innan.

Insatstiderna, det vill säga tiden från att larmet går till dess att 
räddningstjänsten är på plats, är något sämre än målet. Det 
beror på att trafiksituationen i Eskilstuna har förändrats och 
på att antalet larm som sker samtidigt har ökat. Insatstiderna 
har förbättrats under senare halvan av året sedan systemet för 
dynamisk resurshantering togs ur drift. 

Räddsam Mälardalen, ett samarbete mellan räddningstjänsterna 
runt Mälardalen, startade förra året. Initiativet togs efter den 
stora skogsbranden i Västmanland 2014. Syftet är att stabs 
och ledningsfunktioner samverkar för räddningsinsatser inom 
Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun samt Mälardalens 
Brand och Räddningsförbund. Två positiva effekter som alla 
inblandade parter lyfter fram är det inre befälet och tillgång till 
fler befälsnivåer.

Ny trafiksäkerhetsplan
Under året har arbetet med att ta fram en trafiksäkerhetsplan 
pågått. Planen ska beslutas under första halvåret 2018. Trafik
säkerhetsplanen är en del i kommunens arbete inom lagen om 
skydd mot olyckor. Den stödjer nollvisionen genom målet att 
minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken, och 
fokus ligger på oskyddade trafikanter. 

Förebyggande arbete i bostadsområden
Räddningstjänsten bedriver ett viktigt förebyggande arbete för 
att minska konsekvensen av olyckor. Till exempel utbildas alla 
barn i årskurs fyra och årskurs sju i förebyggande brandskydd. 
Totalt utbildades 7 329 invånare i brandskydd och säkerhet. 
 Under året inleddes ett arbete med hembesök hos boende i 
flerbostadshus för att informera och utbilda. Hembesök har 
gjorts i Fröslunda och i Årby. Räddningstjänsten har också ge
nomfört olika kvällsaktiviteter på fritidsgårdar. Målet är att bygga 
goda relationer som i förlängningen kan motverka hot och våld 
mot blåljuspersonal och minska antalet anlagda bränder.

Tillsyn och kontroll
Arbetet med tillsyn och kontroll omfattar brand, miljö, 
alkohol och tobakstillsyn samt livsmedelskontroll. Syftet med 
kontrollerna handlar i huvudsak om att förebygga olyckor och 
ohälsa genom att se till att lagar och regler efterlevs.

Målet på 200 brandtillsyner kommer att överträffas med cirka 
10 procent. Antalet enskilda avlopp som godkänts är något 
färre än planerat vilket beror på att flera saneringsområden har 
krav på åtgärder under 2018. Fokus har istället lagts på avlopp 
där riskerna bedöms vara höga. Även antalet utförda livsmedel
kontroller ligger under målet och det beror på en ovanligt stor 
andel verksamheter med stora brister. Antalet tillsyner enligt 
alkohollagen har ökat på grund av förstärkt bemanning och 
likaså har antalet ärenden kring markföroreningar kopplat till 
exploateringar ökat kraftigt.

Krisberedskap och kommunikation
Stabsmetodik och stabschefsutbildningar har genomförts enligt 
planen. Utbildning av tjänstemän i beredskap har också genom
förts. Den stora militärövningen Aurora 17 påverkade Eskilstuna 
och flera verksamheter involverades genom planeringsarbete 
och krisledningsförmåga.

Arbetet med att utveckla kriskommunikationen pågår. Fokus 
ligger på att ta fram sändlistor, checklistor och rollkort med 
beskrivningar för olika roller.

En brand uppstod under sommaren på Lilla Nyby och återvin
ningscentralen fick stängas fem dagar. Eskilstuna Energi och 
Miljö utreder vad som orsakade branden samt vilka miljökonse
kvenser den orsakat. 
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Måluppfyllelse verksamhetsprocesser

0 25 50 75 100 %

Kriskommunikation

Upprätthålla krisberedskap

Bedriva tillsyn och kontroll

Förebygga och minska 
konsekvensen av olyckor

Samhällsskydd och beredskap

Förebyggande insatser fortsätter för att minska konsekvensen av olyckor, bland  
annat genom hembesök. Brandmännen André Eriksson och Ida Larsson går igenom 

vertygslådan i en av räddningstjänstens fordon.  Foto: Eskilstuna kommun

Lägst Medel Högst

0,10 0,49 1,63

Eskilstuna

0,52

* Antal bränder i byggnader per 1 000 invånare.

Antal

Andel utförda  
miljötillsyner  
av planerade

80%

Åtaganden

Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON)

Kommentar: Trafiksäkerhetsplanen kommer att gå ut på remiss 
tidigt under 2018 och förväntas antas första halvåret 2018 vilket 
är i linje med tidsplanen.
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20  |  Årsredovisning 2015

Näringsliv och arbete

Mål uppfyllelse

Bättre än 
föregående år

Företagares  
nöjdhet med  
kommunens 
service 75

Index

Arbetslöshet

12,8%

126
Antal skapade 
arbetstillfällen 
genom företags 
etableringar

Bättre 
än målet

Olika insatser görs för att sänka arbetslösheten och stärka 
näringslivsklimatet. Näringslivsklimatet har förbättrats, 
fler företag etablerar verksamhet i Eskilstuna och nya 
utbildningar startar för att möta arbetsmarknadens behov. 
Arbetslösheten sjunker och färre behöver försörjnings-
stöd. 

Att skapa en väg in för företag har påbörjats för att under
lätta att kontakta kommunen. Över 200 företagsbesök har 
genomförts för att lyssna in behov och utveckla stöd och 
service. Munktell Science Park har genom fört affärsutvecklings
program och konsultinsatser till företag med tillväxtpotential. 
En handels analys har gjorts som belyst nuläget och rekom
menderat utvecklingsmöjligheter för handeln. Besöksnäringen 
utvecklas bra med stöd från  Destination Eskils tuna AB. Det visar 
bland annat ökningen av hotell beläggningen.

I Svenskt Näringslivs undersökning förbättras näringslivsklimatet 
från 3,2 till 3,4 på en sexgradig skala. Den största ökningen är 
inom områdena konkurrens från kommunens verksamheter, 
skolans attityder och dialogen mellan företag och kommunled
ningen. NöjdKundIndex, som visar företagens nöjdhet med 
kommunens myndighetsutövning, steg för tredje året i rad och 
Eskilstuna har jämna höga betyg över alla myndighetsområden.

Logistikparken växer
Intresset för att etablera verksamhet i Eskilstuna ökar. Eskilstuna 
Logistikpark växer och flera nya verksamheter byggs eller pla
neras. Bland annat pågår etableringar inom handel, callcenter, 
kontorsverksamhet, lager och logistik. Sportamore, Kitchen
Time, Amazon Web Services, Rockwool och Arver är exempel 
på företag som etablerats eller fattat beslut om etablering.

Insatser för sänkt arbetslöshet
Eskilstuna har en hög arbetslöshet. Många insatser görs för 
att skapa fler jobb och få fler i jobb. Målet är att sänka arbets
lösheten till under tio procent fram till år 2020 genom sam
arbete med Arbetsförmedlingen, organisationer och näringsliv. 
Arbetslösheten har under året sjunkit från 13,7 procent till 
12,8 procent. Precis som i övriga landet har de som saknar 
gymnasie utbildning eller är utrikes födda svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit dubbelt 
så fort som i riket, bland annat tack vare flera insatser i nära 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Kommunen som arbetsgivare bidrar till att sänka arbetslösheten 
och få fler i sysselsättning. Under året har 1 000 personer haft 
sysselsättning genom olika arbetsmarknadsåtgärder.

Affärsutvecklingsprogram har drivits genom Munktell  Science 
Park och Destination Eskilstuna för att stötta företag med till
växtpotential och tillväxt inom besöksnäringen.

Affärsplan Eskilstuna – kraftsamling för näringslivet
I Affärsplan Eskilstuna samverkar näringsliv, kommun och 
 myndigheter genom en gemensam avsiktsförklaring och lång
siktig plan för att utveckla Eskilstunas näringsliv och skapa jobb. 
Arbetet har under året riktat in sig på tillväxt, digitalisering och 
automatisering inom tjänster och industri samt digitalisering 
inom vården. Arbetet för att öka mångfald och inkludering har 
förstärkts.

Utbildningar som skapar jobb
För att möta arbetsmarknadens kompetensbehov har  insatser 
gjorts för att tillhandahålla yrkesutbildningar. Arbetet har bland  
annat bedrivits genom YHcenter. Utbildningarna har fått sam
manhängande starter på höst och vårtermin vilket resulterat 
i fler sökande. Under året har 507 elever påbörjat yrkesutbild
ningar. Två kombinationsutbildningar har startats, där  Svenska 
för invandrare (SFI) inkluderats med utbildning inom vård 
 respektive lager och logistik. Destination Eskilstuna har tillsam
mans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett utbildningspaket 
inom kockyrket.

Stöd till utsatta
Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd  fortsätter 
minska, vilket varit trenden under flera år. De huvudsakliga 
anledningarna är den sjunkande arbetslösheten och de insatser 
som görs för att stötta arbetslösa till arbete, framförallt ung
domar. En stor del av arbetet bedrivs genom Jobbcentrum som 
i sin tur driver flera olika projekt för att stötta, motivera och 
vägleda personer som saknar egen försörjning. 
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* Hur många nya företag har startats 
per 1 000 invånare i kommunen?
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Tillsammans med näringslivet fortsätter arbetet med Affärsplan Eskilstuna för att möta 
framtiden och öka sysselsättningen. Bilden är tagen vid ett möte på Munktell Science Park 

inom ramarna för Affärsplan Eskilstuna.  Foto: Eskilstuna kommun

Antal 
bidragshushåll 
per 1 000 
invånare 39

Åtaganden

Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och eta
bleringar.

Kommentar: Arbete med att utveckla ett etableringserbjudan
de har gjorts med underlag från näringslivet, företagarnätverk 
och tjänstemän från kommunkoncernen. Konceptet ”En väg in” 
utvecklas under 2018.

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshäl
la. (KS, TSN, DEAB, KFAST)

Kommentar: En handelanalys har belyst nuläget och rekom
menderat utvecklingsmöjligheter för handeln vilket kommer att 
utmynna i en handelsstrategi.

Alla personer med försörjningsstöd, ska ha en individuell plan 
för egen försörjning. (AVN, TSN)

Kommentar: Alla etablerade försörjningsstödsärenden har en 
individuell plan till egen försörjning med antingen Arbetsför
medlingen, vården, socialtjänsten eller någon av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser.

Minst 90 procent av försörjningsstödstagare som anvisats till 
matchning vid Jobbcentrum, ska vara i en arbetsmarknads
insats eller ha en planering vid arbetsförmedlingen inom 48 
timmar.

Kommentar: Samtliga försörjningsstödstagare som anvisats till 
Jobbcentrum har en insats eller plan inom 48 timmar.

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 procent 
ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbild
nings och arbetsmarknadsplatser.

Kommentar: 991 personer var i arbetsmarknadsinsatser vid 
årets slut. 
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EFFEKTIV ORGANISATION

Processkvalitet

Måluppfyllelse

Nära målet
Bättre än 
föregående år

Invånarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ökar 
för tredje året i rad. Arbetet fortsätter med att utveckla 
service och tjänster och möta behovet av tillgänglighet 
genom exempelvis e-tjänster och digitala arbetssätt.

SCB:s medborgarundersökning visar att invånarna är mer nöjda 
med kommunens verksamheter. Resultatet är över målet och i 
nivå med jämförbara kommuner. Räddningstjänst, miljöarbete, 
kultur, vatten och avlopp samt renhållning och sophämtning 
har ett högre resultat än genomsnittet. Däremot kan resultatet 
för äldreomsorgen och stöd till utsatta personer förbättras.

Service och tillgänglighet
Inom området bemötande och tillgänglighet visar medborgar
undersökningen att invånarna är nöjda. Nya riktlinjer för service 
och tillgänglighet beslutades förra året och förvaltningarna har 
arbetat med att införa dem.

Eskilstuna direkt medverkar i arbetet med att förbättra service 
och tillgänglighet genom att tillsammans med förvaltningarna 
identifiera utvecklingsområden. Genom exempelvis förändrade 
rutiner vid placering av barn i förskolan har kötiderna kortats 
ner och vårdnadshavare får bättre information, vilket i sin tur 
lett till färre klagomål. Inom telefonin har insatser gjorts i ett 
50tal olika verksamheter vilket förbättrat tillgängligheten.

Serviceundersökningen för telefoni och epost visar att be
tydligt fler får svar på sina frågor, även om det är många som 
fortfarande inte får svar. Däremot når inte svarstiderna upp till 
målet och ett förbättringsarbete pågår.

Självservicen utvecklas och likaså arbetet med att utveckla 
nya etjänster. Det pågår också ett arbete med att samordna 
självservice och kundtjänst inom exempelvis förskola och fel
anmälan. Lanseringen av appen Eskilstuna direkt underlättar att 
komma i kontakt med kommunen och hitta aktuell information. 
Jämför service, en tjänst för att jämföra kommunala verksam
heter, har lanserats på eskilstuna.se. Tjänsten kommer succes
sivt att byggas ut och förutom grundskolor kompletteras med 
exempelvis förskolor, gymnasieskolor och badplatser. 

Stärkt varumärke
Förankring av platsvarumärke, koncernvarumärke och arbets
givarvarumärke har fortsatt. Ett PRarbete har genomförts med 

fokus på kompetensförsörjning, boende, näringsliv och håll
barhet. Kampanjen har gett effekt och genererat redaktionellt 
innehåll i flera rikstäckande tidningar och tvkanaler.

Den lokala kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar hölls i Stiga 
Sports Arena Eskilstuna och besöktes av cirka 7 500 personer. 
Kommunkoncernen visade upp sin breda verksamhet och 
 programmet bestod av prisceremonier, seminarier och under
hållning. Utvärderingen visar att besökarna gav mässan ett gott 
betyg.

Processutveckling
Flera kund och brukarundersökningar visar förbättrad nöjdhet. 
Ungefär en tredjedel av processerna arbetar med systematiskt 
förbättringsarbete, vilket ligger under målet om hälften. Alla 
processer är definierade, målsatta och följs upp. Verksam
heterna har styrkort på förvaltningsnivå, men tillämpningen på 
enhetsnivå kan förbättras.

Inom ramen för Modiga idéer har nu totalt 630 chefer och 
medarbetare genomfört en utbildning i innovation sedan 2015. 
Antalet modiga idéer som skickas in är fort farande få men 
många förbättringsförslag hanteras direkt på  arbetsplatserna. 
Två nya sätt för hantering av idéer har tagits fram och ska 
 provas under 2018. 

För att stärka invånar, kund och brukarmedverkan i verksam
hetsutvecklingen använder flera förvaltningar olika metoder i 
service och tjänstedesign, exempelvis kund och brukarresor. 

Digitalisering och ny teknik
Ett övergripande program för digitalisering, automatisering och 
välfärdsteknik pågår för att höja kvaliteten och effektivisera verk
samheten. Programmet väntas antas under 2018 och en hand
lingsplan ska tas fram för att möjliggöra en digital förflyttning. 

Arbetet med automatiserad självbetjäning fortsätter för att för
enkla och effektivisera interna beställningar och tjänster. En 
själv betjäningsportal har startat där medarbetare kan beställa 
mjukvara, kontakta support eller hantera telefonabonnemang. 
Det pågår en förstudie kring effektivare förvaltning av kommu
nens olika system. Med fler system och med ökad informations
hantering krävs en samlad modell för att styra mer effektivt. 
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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 54

Antal förvaltningar och bolag 
som uppnår målsättningen. 
85 procent av verksamheter 
inom förvaltningar och bolag 
ska ha en enkel handlings
plan för hur verksamheten 
ska utvecklas genom 
kartläggning och analys ur 
jämställdhetsperspektiv

 
14/14 2/14

Andelen ekologiska livs
medel  

50 % 53

Matsvinn i kommunens 
 verksamheter   

12 % 15 % *)

Andel anställda som jobbar 
på en miljöcertifierad arbets
plats  

100 % 16 %

Andel ärenden som kommer 
in via etjänst  

25 % 14 %

Antalet idéer/förbättrings
förslag  

500 53

Andelen förverkligade idéer/ 
förbättringsförslag  

6 % 17 %

Andelen som får svar på 
epost inom 2 dagar  

91 % 86 %

Andel som får kontakt med 
 handläggare via telefon inom 
2 minuter  

70 % 26 %

Andel som uppfattar ett gott 
 bemötande vid telefon
kontakt  

85 % 83 %

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

94 % 94 %

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

70 % 63 %

Andel verksamhets och 
stödprocesser syfte, process 
mål och styrkort formulerade  

80 % 52 %

Andelen av verksamhets 
och stödprocesser nått steg 
8 i 10stegsmodellen  

50 % 34 %

Andel som upplever nytta av 
internportalen  

50 % 81 %

*) Endast barn och utbildningsnämndens verksamheter

Åtaganden

Utveckla innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Totalt 630 chefer och medarbetare har gått 
utbildningen Ledarskap för innovation sedan 2015. Cirka 500 
idéer kom in under mässan Eskilstuna inspirerar.

Utveckla service och tillgänglighet. (KS, alla nämnder och 
bolag)

Kommentar: Alla nämnder arbetar med att föra in de nya 
riktlinjerna för service och tillgänglighet och att vidareutveckla 
service och tjänster tillsammans med Eskilstuna direkt. Flera 
nämnder arbetar med att utveckla etjänster. Ett nytt koncept 
för eskilstuna.se för enkel och lättillgänglig digital självservice 
har påbörjats.

Stärka platsvarumärket och kommunkoncernens varumärke. 
(KS, DEAB, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Ett PRarbete som syftar till att stärka platsvaru
märket har genomförts och fått stort genomslag. I senaste 
medborgaundersökningen uppgav fler invånare att de kan 
rekommendera Eskilstuna att leva, bo och verka i. Arbetet med 
kommunkoncernens varumärke fortsätter med utbildningar. 

Kommunövergripande program för digitalisering, automati
sering och välfärdsteknik. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Arbetet pågår med att ta fram det övergripande 
programmet. Tre workshops har hållits under året. Målet är ett 
beslut i kommunfullmäktige under 2018.

Digitalisering och välfärdsteknik för att säkra kvalitet och öka 
effektiviteten. (VON, SN, TSN)

Kommentar: Utvecklingsledare på vård och omsorgsnämnden 
samordnar ett 30tal pågående uppdrag. På socialnämnden 
pågår ett antal projekt för att öka digitaliseringen.



24

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

EFFEKTIV ORGANISATION

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

Måluppfyllelse

Oförändrat mot 
föregående år Nära målet

Arbetet med att stärka kommunens position som en 
 attraktiv arbetsgivare fortsätter. Insatser för hälsa och 
 arbetsmiljö gör att sjukfrånvaron sjunker och flera fram-
steg har gjorts inom kompetensförsörjningsarbetet.

Efter flera års stigande sjukfrånvaro har trenden vänt. Den totala 
sjukfrånvaron sjönk från 8,6 procent till 8,1 procent. Sjukfrån
varon sjunker bland både kvinnor och män. För att trenden 
ska hålla i sig fortsätter arbetet att fokusera på arbetsmiljö och 
 hälsa. Det sker strukturerat genom sju åtgärder. Bland annat 
har en ny HRenhet på Konsult och uppdrag startat. Syftet 
är att samordna rehabiliteringsarbetet och på sikt säkra ett 
syste matiskt arbete med arbetsmiljö.  Ett annat exempel är en 
 gemensam övergripande rutin för våld och hot för att före
bygga, hantera och analysera hotsituationer.

Årets medarbetarundersökning visar att medarbetare känner 
sig motiverade på jobbet och de ger ett gott betyg till ledarskap 
och styrning. Undersökningen genomförs regelbundet och är 
ett värdefullt hjälpmedel i arbetet med att utveckla verksam
heten och förbättra arbetsmiljön.

Utbildning i det nya samverkansavtalet har genomförts på alla 
förvaltningar. Det lokala kollektivavtalet reglerar hur formen  
för samverkan ska se ut och handlar om att tillsammans skapa 
ett arbetsklimat där medarbetare kommer till tals och blir 
 lyssnade på.

Kompetensförsörjning
Rekryteringsläget har förbättrats för de yrkesgrupper som varit 
svårrekryterade. Utmaningar kvarstår och fortsatta insatser krävs 
för att attrahera och behålla medarbetare. Alla förvaltningar har 
sammanställt en kompetensförsörjningsplan. Målet är att arbeta 
systematiskt med kompetensförsörjning för att säkra kvaliteten 
i verksamheten.

Det systematiska arbetet med kompetensförsörjning består 
av en mängd planerade och pågående aktiviteter. Framför allt 
handlar det om att främja kompetensutveckling, prioritera 
kompetenshöjande insatser till vissa arbetsgrupper samt arbeta 
med bemanning och personalförsörjning.

Verktygslådan är ett pågående pilotprojekt inom kompetens
försörjning med fokus på socialsekreterare och lärare. Syftet är 

att skapa förutsättningar att pröva och utveckla nya arbetssätt 
som bättre möter invånarnas behov. Ett exempel på aktiviteter 
är att skolan arbetar med mentorskap som stöd för lärare och 
elever.

Arbetet med arbetsgivarvarumärket har slutförts och ett arbets
givarerbjudande har tagits fram. Nästa steg är att integrera det 
i arbetet med att attrahera, rekrytera och introducera. Det kan 
handla om att utveckla nya arbetssätt kring introduktion av 
nya medarbetare centralt, på förvaltningsnivå och på arbets
platserna.

Den långsiktiga satsningen på Modigt medarbetarskap, Modigt 
ledarskap och Modiga idéer har fortsatt och ett arbete pågår 
med att utforma inriktningen för de kommande åren. 

Inom ramen för samarbetet i samhällskontraktet har ett pro
gram utformats för att säkra försörjningen av högre chefer, 
och den första omgången är under genomförande. Samhälls
kontraktet är ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskils
tuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region 
Västmanland och Mälardalens högskola. Målet är att med 
gemensamma krafter och resurser utveckla regionen.

Under hösten lades ett varsel inom socialförvaltningens 
verksamhet för ensamkommande barn och unga. Ett minskat 
flyktingmottagande och minskade statliga bidrag ledde till en 
omorganisation med övertalighet som följd. Alla 60 berör
da medarbetare kunde få en placering inom kommunen och 
 varslet drogs tillbaka.

Ny lönepolitisk plan
En ny lönepolitisk plan för 20172019 har antagits av kommun
fullmäktige. Den tydliggör kommunens långsiktiga mål för den 
lokala lönebildningen. Kommunen investerar årligen runt 100 
miljoner kronor i löneökningar. Lönekostnader är den absolut 
största posten i budgeten samtidigt som lönesättningen är ett 
av de viktigaste styrmedlen för att utveckla verksamheten.

Under 2015 och 2016 infördes rätten till önskad sysselsätt
ningsgrad inom framför allt vård och omsorg. Arbetet fortsätter 
under 2018 med sikte på att stegvis etablera heltid som norm 
inom hela kommunen. 
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Medarbetare

Indikator
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Hållbart medarbetar
engagemang  

81 % 80 %

Andelen medarbetare som 
är stolta över att arbeta inom 
 Eskilstuna kommun  

81,5 % 84 %

Andelen medarbetare födda 
utanför Norden ska öka  

9,1 % 13,0 %

Totala sjukfrånvaron hos 
 medarbetarna  

7,3 % 8,1 %

Åtagande

Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjuk
frånvaron genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och 
sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder)

Kommentar: Årets medarbetarundersökning var mindre 
omfattande än förra årets och syftet var att följa upp Hållbart 
medarbetarengagemang. Resultatet är ett komplement till 
tidigare mätning och en vägledning i uppföljningen av tidigare 
handlingsplaner. Förvaltningarna har arbetat med resultatet och 
analyser och därefter skapat handlingsplaner för förbättringar 
i arbetet med att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron 
under 2017. Ett kommunövergripande resultat är att sjukfrån
varo har sjunkit och att andelen stolta medarbetare har ökat.
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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  fjortonde 
året i rad.  Bokslutet visar ett resultat på 305 miljoner 
kronor vilket är 152 miljoner kronor mer än budgeterat. 
Bolagskoncernens resultat uppgår till 289 miljoner kronor.

Det ekonomiska läget har förbättrats jämfört med förra året. 
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår 
till 5,0 procent vilket är över målet på 2,5 procent. 

Det finns flera anledningar till att resultatet överträffat bud
geten. Högkonjunkturen är stark och skatteintäkterna blev 37 
miljoner kronor högre än budgeterat. Statliga engångsersätt
ningar för bostadsbyggande gav ett överskott på cirka 40 mil
joner kronor och dessa pengar är planerade att användas under 
2018 och 2019. De stora flyktingströmmarna har kulminerat 
och kostnaderna för nyanlända har därför minskat. 

Soliditeten har förbättrats och kommunen behåller högsta nivå, 
Arating, i Svensk Kommunratings lista, vilket betyder en eko
nomi i balans samt en god finansiell hälsa. Självfinansierings
graden av investeringar uppgår till 68 procent de senaste fyra 
åren.

Stora investeringar
Kommunkoncernens totala investeringsvolym uppgick till 1 099 
miljoner kronor. Bland stora investeringsprojekt kan nämnas 
Stiga Sports Arena Eskilstuna som invigdes i juni samt startskot
tet för en ny tågdepå som väntas stå färdig under 2018. Den 
höga investeringsvolymen fortsätter under de kommande tre 
åren med bland annat nya äldreboenden och ett nytt gymna
sium.

Generellt stiger skattesatserna i landets kommuner, medan den 
i Eskilstuna är oförändrad och uppgår till 32,85 kronor. Det kan 
jämföras med 32,12 kr för riket och 32,72 för Sörmland.  

Under den senaste fyraårsperioden har skillnaden mellan 
 Eskilstunas skattesats och den genomsnittliga skattesatsen i 
riket minskat med 49 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 69 miljoner kronor mot 
budget. De flesta nämnder redovisar ett resultat i balans med 
budget. Kostnaderna för vård av barn, unga och vuxna har där
emot varit fortsatt höga. Sex av sju bolag redovisar ett resultat 
i balans. Under 2017 förändrades ansvarsfördelningen mellan 
Torshälla stads nämnd och facknämnderna. Beslutet innebar att 
Torshälla stads förvaltning avvecklades och att förvaltningarna 
tillhörande kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamheten åt Torshälla 
stads förvaltning. Förändringen ledde till att administrationen 
kunde effektiviseras med 10,5 miljoner från och med 2018.

Fortsatt fokus på effektiviseringar
Eskilstuna kommun, liksom många andra växande kommuner i 
Sverige, står inför stora demografiska utmaningar med investe
ringsbehov i vård, omsorg, förskola och skola. Den kraftiga 
befolkningstillväxten innebär också behov av investeringar i 
infrastruktur. Arbetet för att öka digitalisering och automatise
ring syftar bland annat till att effektivisera verksamheten och i 
förlängningen sänka kostnaderna. 

Under 2018 kommer medel från överskottet bland annat att 
riktas mot utbildning, näringsliv och arbetsmarknadsåtgärder.

På grund av demografiska utmaningar förväntas kostnaderna 
öka från 2019 och framåt samtidigt som intäkterna ökar lång
sammare som en följd av en svagare konjunktur. 
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Ekonomi  
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Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2017

Näringsliv och arbete

Samhällsskydd och beredskap 

Miljö och samhällsbyggnad

Kultur och berikande fritid

Vård och sociala tjänster

Utbildning

Demokrati

42,20

37,12

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 % 2,8 %

Självfinansieringsgrad av 
 investeringar i genomsnitt 
under senaste 4 åren  

70 %  68 %

Avtalstrohet vid inköp, 
 procent  

71 % 82 %

Kvadratmeter per elev i 
 grundskolan  

15,0 13,3

Kvadratmeter per elev i 
gymnasiet  

22,0 19,6

Kvadratmeter per boende 
i nya vård och omsorgs
boenden

— — 80,0 — *)

Nyckeltal
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Kommunens resultat,  
mnkr  

158 305

Kommunkoncernens 
 resultat, mnkr  

294 483

Kommunens  soliditet 
 inklusive pensions
förbindelser  

— 7,6 %

Kommunkoncernens 
 soliditet  

— 50 %

*) Inga nya vård- och omsorgsboenden under 2017.

Intäkter

Generella statsbidrag
och utjämning  23 %

Skatteintäkter  57 %

Försäljning  3 %

Hyror och arrenden  4 %

Bidrag  11 %

Taxor och avgifter  2 %

Kostnader

Lokalkostnader  9 %

Personalkostnader  59 %

Lämnade bidrag  7 %

Material  4 %

Köp av huvudverksamhet  11 %

Kapitalkostnader  3 %

Övriga tjänster  7 %
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Mottagare av Eskilstuna  kommuns 
 priser 2017

Demokratipriset
Mathias Ståhle, journalist, EskilstunaKuriren

Hedersomnämnande
Patrik Johansson, stadsbyggnadsförvaltningen, 
Eskilstuna kommun

Jämställdhetspriset
LAVAgruppen, Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset

Hedersomnämnande
Nätverket Män i förskolan, Eskilstuna kommun

Miljöpriset
Mikael Andersson, fotograf, EskilstunaKuriren

Hedersomnämnande
Eco Friends, Eskilstuna kommun och Parken Zoo

Musikpriset
Stefan Wistrand

Mottagare av Eskilstuna  kommuns  
förtjänstmedaljer 2017
Rolf Berg, för sin gärning inom kultur och näringsliv

Aino Blomgren, för sin gärning inom politik och samhälle

Gunilla Lifvergren, för sin gärning inom kultur och näringsliv

Lotta Löfstrand, för sin gärning inom föreningsliv

Hans Styrlander, för sin gärning inom näringsliv

Magnus Zetterström, för sin gärning inom idrott

Jimmy Jansson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Eskilstuna kommuns

Demokratipris 
2017

tilldelas

Mathias Ståhle 
– journalist på Eskilstuna Kuriren 

Nättroll, hot och hat på nätet och spridandet av alternativa  
fakta har blivit ett hot mot vårt demokratiska samhällsbygge. 
 Journalister, bloggare, politiker och andra ska skrämmas till   

tystnad. 2017 satte Mathias Ståhle – och Eskilstuna Kuriren –   
ljuset på trollfabriken Granskning Sveriges obehagliga verksam- 

het och gav oss tidningsläsare kunskap om hur trollfabriken  
fungerar. En fri press och modiga journalister, som Mathias,  

är en förutsättning för en fungerande demokrati.

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.

 

MUSIKPRIS
 

Stefan Wistrand

Juryns motivering:

Musikern

Årets musikpristagare har som saxofonist, med sin gedigna kunskap kring improvisations-

musiken och dess utveckling i Sverige, varit inspiratör och musikskapare tillsammans med 

många unga musiker. På skivbolaget Einnicken Records som etablerades 1993 finns flera 

utgivningar som fått stor uppskattning inom friform och jazzkretsar inte bara i Sverige 

utan runt om i världen.

Harem, Memento Mori, Nods Off, Electric MZ, Mike Beat & Hopeless Strummers är några 

av alla band han har spelat i genom åren.

Folkbildaren

Med sin gedigna samlade kunskap kring Eskilstunas musikliv har musikbibliotekarien 

 levandegjort nedslag i Eskilstuna musikhistoria. Det har resulterat i bland annat boken 

”När Jazzen kom till Eskilstuna 1924-1969”, en fin dokumentation och inblick i Eskilstunas 

rika musikliv.  

Utställningen ”Från Rock-Nisse till Kent, om musiklivet 1958-1998” har visats flera gånger 

för stor publik. 

Arrangören

Klubb memento har under många år gett eskilstunaborna möjligheter att uppleva musik 

live, på en alternativscen med gott rykte i hela landet. 

Ambassadören

Stefan Wistrand är en ambassadör och förgrundsgestalt för den improviserade  

 musiken, inte bara på scen utan också som föreläsare och utvecklare av ett levande 

 musikliv i  Eskilstuna. 

Juryn består av Mona Kanaan ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Anette Pallhed kommunika-

tionschef kultur- och fritidsförvaltningen, Lena Sjöberg, kommunstrateg kommunledningskontoret, 

Bosse Lundkvist, kulturutvecklare, Åsa Andersson biträdande rektor Musikskolan samt förra årets 

pristagare Rolf Hammarlund.

Tidigare pristagare har varit: Kent 1997, Eskilstuna Jazzklubb 1998, Frida & Dansbandet 1999,  

Peter Torsén 2000, Alar Suurna och Douglas Carr 2001, Grand Prix/Blå 2002, Heikki Kiviaho och 

Jörgen Wall 2003, Pain of Salvation 2004, Johan Bokström 2005, Christer Lindarw 2006, Cecilia 

Ringkvist 2007, Wildfire Willie and The Ramblers 2008, (uppehåll under jubileumsåret 2009) Josef 

Makdesi 2010, TikkleMe 2011, Patrik Kolar 2012, First Music och Hammar Musik 2013, Anni-Frid 

Lyngstad 2014, Micke Byström 2015 samt Rolf Hammarlund 2016.

Eskilstuna kommuns

 
har år 2017 tilldelats

Utmärkelser

Motivering:
"Mikael Andersson är fotograf och reporter på Eskilstuna-Kuriren och  

driver bloggen Näräventyr om vardagsäventyr i närområdet. Mikael har  
gjort många fina och medryckande reportage om närnatur och att finna  
glädje i naturen utan att krångla till det. Mikael delar också ut priset Årets  
näräventyrare. Eskilstuna kommun vill med miljöpriset uppmärksamma  

Mikaels insatser och bildens och berättandets betydelse för att  
inspirera människor att vistas mer ute i naturen." 

Vi önskar lycka till!

Eskilstuna kommuns

Miljöpris
för föredömliga insatser inom miljöområdet  

har år 2017 tilldelats

Mikael Andersson

Arne Jonsson
Kommunalråd

Eskilstuna kommuns

Jämställdhetspris 

2017
tilldelas

LAVA-gruppen,  

Kvinnokliniken, Mälarsjukhuset 

Lisa Friberg

ordförande i Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning

Med små medel, stort engagemang och innovativa lösningar 

har LAVA-gruppen (Lära Av Varandra) utvecklat en serie  

informationsfilmer om förlossningsvård och vårdrutiner på 

flera språk. Filmerna möjliggör för kvinnor och män som 

inte talar, skriver, läser eller förstår det svenska språket att få 

samma information inför och efter förlossningen som svensk-

talande kvinnor och män. Forskning visar att utlandsfödda 

kvinnor i Sverige har en ökad risk för komplikation och död i 

samband med graviditet och förlossning. Informationsfilmerna 

är ett fantastiskt verktyg för tryggt bemötande och vård på lika 

villkor. De är helt enkelt livsviktiga!
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 Namn Prestation Idrott Klubb

Kenth Reinelius SMguld Bowling ränna Eskilstuna Parasportförening

Nicklas Westerberg EMsilver lag Bordtennis Idrott för alla i Eskilstuna

Lisbeth Andersson SMguld Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Jane Gyllhag SMguld lag Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Lena Höglund SMguld lag Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Pierre Lundin VMsilver Båtsport Eskilstuna Boat Racing Team

Johan Österberg NMsilver Båtsport Eskilstuna Boat Racing Team

Linnea Adolfsson NMguld Dans Let’s Move 

Mattias Disman SMguld Dans Let’s Move 

Nelly Norbäck NMsilver Dans Let’s Move 

Johanna Elmertoft SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Krstina Gyarmati SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Regina Gyarmati SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Jenny Hellström SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Maya Heyne SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Ellinor Jyrell SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Sara Khysing SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Josefin Lundin SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Frida Nilsson SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Sofia Sjöblom SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Stephanie Westerberg SMbrons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Patrik Arbelius Nordström SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Eric Brask SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Andreas Hellström SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Filip Hörnell SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Lucas Isaksson SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Ivan Janicijevic SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Niklas Kyhlström SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Linus Linder SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Julian Lopez SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Max Magnusson SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Joe Probst SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Pontus Råneby SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Philip Smith SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Steve Trembley SMsilver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Petra Andersson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Vaila Barsley SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Sarah Bergman SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Nathalie Björn SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Fiona Brown SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Malin Diaz SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Hanna Glas SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

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

Petra Johansson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Loreta Kullashi SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Mimmi Larsson SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Sara Linnakallio SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Emelie Lundberg SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Matilda Plan SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Elin Rombing SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Ingrid Schelderup SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Utmärkelser

Eskilstunas idrottsmedaljörer 2017
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Eskilstunas idrottsmedaljörer 2017

 

 Namn Prestation Idrott Klubb

Olivia Schough SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Annica 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

Cajsa Åkerberg SM lilla silvret (brons) Fotboll Eskilstuna United

Elma Alisic JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Cornelia Baldi Sundelius JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Sahar Binahri JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Saga Björling 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

Cornelia Ellefors JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Julia Hansson Löjdqvist JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Ida Hyttinen JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Maja Karlsson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Moa Karlsson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Ida Linnakallio JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Stina Nicklasson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Ida Norström JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Sofia Paulsson JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Isabell Rydell JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Sargonia Solaka JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Vendela Velander JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Linnea Westerdahl JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Linn Vickius JSM guld Fotboll Eskilstuna United

Mohammad AlJoburi SM guld Friidrott parasport Eskilstuna Friidrott

Johan Taléus SMsilver Friidrott Eskilstuna Friidrott

Ato Ibanez SMguld Gång Eskilstuna Friidrott

Perseur Karlström SMguld Gång Eskilstuna Friidrott

Remo Karlström SMsilver Gång Eskilstuna Friidrott

Siw Karlström SMguld Gång Eskilstuna Friidrott

Erlingur Erlingsson SMguld Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Elsa Teverud JSMguld Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Khai Truong JNMguld Karate Gojukai Karate Do Eskilstuna

Daniel Barkelind SMsilver Karate Eskilstuna Karateklubb

Ludwig Ingemansson SMguld Karate Eskilstuna Karateklubb

Katrin Amann SMguld Klättring Eskilstuna Klättringsklubb

Hannes Puman NMguld Klättring Eskilstuna Klättringsklubb

Oskar Carlström Biller SMguld MMA Nova MMA

Robin Larsson EMguld MMA Nova MMA

Andreas Johansson SMguld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Gunnar Karlsson SMguld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Erik Larsson SMguld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Leif Lindström SMguld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Conny Olsson SMguld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Sofia Ahonen VMbrons Racerunning Råby Rekarne FIF

Wiktor Hanssen VMsilver Racerunning Råby Rekarne FIF
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 Namn Prestation Idrott Klubb

Dennis Barawe SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Douglas Blackadder SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Alexander Carlsson SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Joel Johansson SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Göran Karlsson SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Joakim Gill SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Timmy Halldin SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Robin Meng SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Peter Nilsson SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Johnny Pettersson SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Daniel Sundström SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Kalle Toft SMsilver lag Rullstolsinnebandy Eskilstuna Parasportförening

Pekka Havbrandt SMguld Konstflygning Eskilstuna Flygklubb

Elin Åhlin EMguld Skytte Bälgvikens Skytteförening

Marcus Åhlin SMguld lag Skytte Bälgvikens Skytteförening

Mikaela Arvidsson SMsilver lag Skytte Eskilstuna Skytteförening

Marie Enqvist EMguld Skytte Eskilstuna Skytteförening

Karl Olsson EMbrons Skytte Eskilstuna Skytteförening

Karina Rodriguez SMsilver lag Skytte Eskilstuna Skytteförening

Mikael Bjurshagen SMguld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Therese Bjurshagen NMguld Skytte S:t Eskil Skyttar

Patrik Dzoic SMsilver lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Thomas Edvardsson SMguld Skytte S:t Eskil Skyttar

Stefan Eriksson SMsilver lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Magnus Gustafsson NMsilver Skytte S:t Eskil Skyttar

Mathias Henricsson SMguld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Daniel Lindström SMguld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

JanÅke Abrahamsson SMbrons lag Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Conny Andersson SMbrons lag Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Rickard Berg SMbrons lag Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Weine Moberg SMbrons lag Skytte Eskilstuna Jaktskytteklubb

Björn Juhlin SMsilver Skytte Eskilstuna Nostalgiska

Pontus Aspgren SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Rasmus Broberg SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Linus Eklöf SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Michael Jepsen Jensen SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Andrej Karpov SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Andzejs Lebedevs SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Leon Madsen SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Mikkel Michelson SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Pawel Przedpelski SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Grzegorz Walasek SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Matej Zagar SMguld Speedway Eskilstuna Smederna

Oscar Gillström JNMguld Tyngdlyftning Allmänna Sportklubben

Marcus Grahn SMsilver Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Mikael Jaldefors SMbrons Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Tahvo Jauhojärvi SM silver Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Katarina Ruus SMbrons Tyngdlyftning Allmänna Sportklubben
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Finansiell analys
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Utfall Mål

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag, rullande genomsnitt

Eskilstuna kommuns resultat är positivt för fjortonde året i 
rad och uppgår till 305 miljoner kronor vilket är 152 miljo-
ner kronor över budget. De huvudsakliga orsakerna till det 
stora överskottet är ökade skatteintäkter, 37 miljoner kro-
nor över budget, samt ej använda engångsersättningar för 
bostadsbyggande, 40 miljoner kronor. Minskade flykting-
strömmar innebär också lägre kostnader än budgeterat. 
De flesta nämnder har en budget i balans. Kostnaderna för 
vård av barn, ungdomar och vuxna är fortsatt höga.

Metod
Grunden till den finansiella analysen är RKmodellen från 
Kommunforskning i Väst. Den bygger på fyra viktiga perspektiv 
ur en kommuns övergripande finansiella horisont: det ekono
miska  resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och 
kontrollen över den finansiella utvecklingen. Genom att ana
lysera perspektiven identifieras styrkor och finansiella problem 
vilket visar om kommunen har en god ekonomisk hushållning. 
Analysen av resultatet visar om det finns obalanser i utveck
lingen av intäkter och kostnader för året och över tid. Möjlighe
ter att möta finansiella svårigheter på lång sikt visas genom ana
lys av kapaciteten. Analysen av risker visar om det finns faktorer 
som kan påverka kommunens resultat och kapacitet negativt. 
Vilken kontroll som kommunen har över den ekonomiska 
 utvecklingen avgörs genom att analysera budgetföljsamheten.

Resultatet
Kommunens resultat uppgår till 327,3 miljoner för 2017. I det 
 resultatet ingår reavinster med 22 miljoner för försäljning av 
tomträtter. Resultatet enligt balanskravet blir därmed 305,3 
miljoner. Det är 152 miljoner bättre än budgeterat resultat. 
Avvikelsen beror i huvudsak på de tillfälliga statliga bidragen som 
kommunen fått för flyktingmottagande och  bostadsbyggande. 
Skatteintäkterna har också varit högre än budgeterat. Nio 
nämnder av tio klarar sin budget och tillsammans gör nämnder
na ett överskott på 69 miljoner kronor. Lagstiftningen 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 289 miljoner kronor vilket är 145 miljoner bättre än budge

terat. Fem av sex bolag har en budget i balans. Det samman
lagda resultatet för kommunkoncernenen är 483 miljoner.

Balanskravet

Årets resultat enligt resultaträkningen (mnkr) 327,3

Reducering av samtliga realisationsvinster  22 

Årets resultat efter balanskravet 305,3

Kostnads- och intäktsutvecklingen

Exklusive jämförelsestörande poster Genomsnittlig 
förändring 
senaste 4 åren

Förändring 
2016-2017

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 4,9 % 5,7 %

Verksamhetens nettokostnader 4,8 % 6,2 %

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk 
hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och 
kostnader är god. Under perioden 20142017 har skatte
intäkterna och de generella statsbidragen ökat med 4,9 procent 
per år vilket är något högre än utvecklingen för verksamhetens 
nettokostnad. Det visar på en bra balans mellan kostnads och 
intäktsutvecklingen. Under det senaste året ökade verksam
hetens nettokostnader med endast 6,2 procent. Personalkost
naderna har trots det ökat med 4,9 procent. Det beror på att 
verksamheterna inom utbildning samt vård och omsorg växer. 
Lokalkostnaderna ökade med 7,1 procent. Nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto 
visar hur stor del av skatteintäkterna som används i den löpande 
verksamheten. En rimlig nivå för att klara ekonomisk hus
hållning är cirka 97 till 98 procent. För 2017 var andelen 96,5 
procent vilket är i nivå med 2016.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och finansnetto

Kontroll

Avvikelse mot budget

Budgeterat resultat, mnkr 153

Skatteintäkter och generella statsbidrag 57 

Finansnetto 29

Nämnderna 69

Kommungemensamma kostnader  3

Summa resultat exklusive reavinster 305
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Finansiell analys  

Budgeterat resultat för kommunen var 153 miljoner kronor. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag gav ett utfall på 57 
miljoner kronor över budget. Orsaken till överskottet  förklaras 
främst av högre tillväxt och ett generellt statsbidrag på 20 
miljoner kronor för bostadsbyggande. Finansnettot visar ett 
överskott på 29 miljoner kronor. I denna avvikelse ingår 17 mil
joner i högre avkastningskrav på bolagskoncernen. Nämnderna 
redovisar ett överskott på 69 miljoner kronor. Det är 1,1 procent 
över budget. Se avvikelser nedan.

Nämndernas budgetföljsamhet 

Budgetavvikelser per nämnd, mnkr Utfall Avvikelse Procent

Kommunstyrelsen 332,5 27,9 8,4 %

Arbetsmarknads och 
 vuxen utbildningsnämnden 426 16,9 4,0 %

Barn och utbildningsnämnden 2 055,4  6,1  0,3 %

Kultur och fritidsnämnden 270,7 0,3 0,1 %

Miljö och 
 räddningstjänstnämnden 80,7 1,1 1,4 %

Socialnämnden 422,6 1,5 0,4 %

Stadsbyggnadsnämnden 370,3 22,2 6,0 %

Torshälla stads nämnd 49,7 3,7 7,5 %

Vård och omsorgsnämnden 1 687,5 0,1 0,0 %

Överförmyndarnämnden 9,8 1,3 13,7 %

Summa 6 040,4 68,8 1,1 %

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 27,9 miljoner kro
nor varav kommunledningskontoret står för ett överskott mot 
budget på 24,9 miljoner. Kommunledningskontorets överskott 
beror på att projekt och aktiviteter inte har genomförts i den 
utsträckning som planerats, främst på grund av vakanta tjänster. 
Konsult och uppdrag redovisar ett resultat på 3,0 miljoner 
kronor, vilket innebär 0,6 miljoner kronor lägre än resultat
kravet. Denna avvikelse beror bland annat på underskott inom 
enheterna för rekrytering och utveckling. Orsaker är minskad 
efterfrågan på rekryteringstjänster samt vikande intäkter på 
grund av minskade möjligheter att ta nya uppdrag. Eskilstuna 
Direkt ligger i uppstartsfas och har ej finansierats fullt ut. Även 
omlastningscentralen redovisar ett underskott. Inom ITverk
samheterna har ett överskott uppstått på grund av vakanta 
tjänster då det varit svårt att rekrytera rätt kompetens.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden redovisar ett överskott på 16,9 miljoner kronor. 
Huvudorsaken är minskade utbetalningar av försörjningsstöd 
med 10,6 miljoner kronor. Färre hushåll är nu beroende av detta 
stöd. Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 5,3 miljoner 
kronor vilket till största del beror på minskat antal kommunala 
trainees. Yrkesutbildningar visar ett mindre överskott om 0,6 
miljoner kronor och vuxenutbildningen kompenserar ett under
skott inom externa utbildningar i svenska som andraspråk med 
ett överskott som uppstått genom vakanser.

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden redovisar ett underskott på 6,1 miljoner kronor. 
Inklusive tidigare års över och underskott är avvikelsen minus 

16,0 miljoner. Antalet inskrivna barn och elever styr nämn
dens intäkter till största delen. Totalt hade nämnden 158 fler 
barn och elever inskrivna i verksamheten. Den största delen 
av  denna ökning ligger inom grundskolan där det var 136 fler 
inskrivna. Grundskolan redovisar ett överskott på 4,0 miljoner 
kronor. Inklusive tidigare års över och underskott är resultatet 
minus 1,7 miljoner. Gymnasieskolan redovisar ett underskott 
på 4,5 miljoner och förskolan ett underskott på 1,1 miljoner. 
 Inklusive tidigare års underskott är avvikelsen minus 4,2 respek
tive minus 3,7 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens redovisar ett överskott på 0,3 miljoner kronor. De 
avvikelser som finns beror framförallt på personalomställningar 
som tagit längre tid än beräknat samt på vakanser.

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Nämnden redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor, där 
räddningstjänsten står för 0,7 miljoner av överskottet och 
miljökontoret står för 0,4 miljoner. Inom räddningstjänsten har 
lägre personalkostnader och senarelagda investeringar påverkat 
det ekonomiska resultatet positivt. I övrigt har enhetens intäkter 
påverkats positivt med 1,3 miljoner genom bidrag från Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap samt intäkter från sam
arbetskommunerna inom RäddSam. För dessa poster finns även 
motsvarande kostnader. Inom miljökontoret beror överskottet 
på oförbrukade medel för byggbonus samt en lägre kostnad för 
semesterlöneskuld.

Socialnämnden
Nämndens redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Det 
positiva resultatet beror på ökade intäkter från Migrationsverket, 
motsvarande 62,6 miljoner kronor. Att resultatet inte är  bättre 
än 1,5 miljoner kronor, trots det stora överskottet, förklaras 
främst av högre kostnader för extern vård för barn, unga och 
vuxna. Jämfört med samma period föregående år har kost
naderna för den externa vården ökat med 31,8 miljoner kronor. 
Kostnadsökningen för barn och unga beror främst på högre 
kostnader för institutionsplaceringar med 23,6 miljoner kronor. 
Budgetavvikelsen för personal och drift är 2,4 miljoner kronor. 
Området för ensamkommande barn har en negativ budget
avvikelse på 3,7 miljoner kronor, men samtliga kostnader för 
ensamkommande har finansierats av intäkter från Migrations
verket. Överskottet på 62,6 miljoner kronor kommer från 
 tidigare års ansökningar, som beslutats och utbetalats under 
året.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämndens redovisar ett överskott på 22,2 mil
joner kronor. Överskottet beror främst på att tilldelade bygg
bonusmedel inte förbrukades fullt ut, 7 miljoner kronor, och 
lägre personalkostnader än budgeterat, 7 miljoner kronor. Även 
skolskjutsar och färdtjänst visar överskott gentemot budget, 
motsvarande 11 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen av
seende byggbonus beror på att förvaltningen inte hunnit skala 
upp organisationen för att kunna nyttja de medel som tilldelats. 
Vidare beror avvikelsen avseende personalkostnader på svårig
het vid rekrytering av vissa tjänster.

Anslaget för 2017 uppgår till 380,4 miljoner kronor jämfört med 
348,8 miljoner föregående år. Den stora förändringen förklaras 
främst av att en redovisningsteknisk överföring av gator från 
Mark och exploatering till stadsbyggnad men även av riktade 
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pengar för utveckling av resecentrum och att stärka plan och 
byggprocessen. Utöver anslaget har nämnden tillförts 12 miljo
ner i så kallade byggbonuspengar och 3,4 miljoner i överskotts
hantering. 

Torshälla stads nämnd
Fullmäktige beslutade föregående år att minska antalet verk
samheter inom Torshälla stads ansvarsområde. De verksam
hetsområden som finns kvar är stadsbyggnadsverksamhet och 
kultur och fritidsverksamhet. Alla kvarvarande delar har en 
ekonomi i balans.

Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Det 
finns en obalans mot budget framförallt inom området vård 
och omsorgsboende som redovisar ett resultat på minus 15,2 
miljoner kronor. Vård och omsorgsnämndens stora ut maning 
är att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet. 
 Effekten av flera års volymökningar har medfört att ekonomin 
sedan flera år tillbaka är ansträngd samtidigt som nya volym
ökningar förväntas de kommande åren.

Kostnadsläget är högre än planerat, framför allt beroende på 
att arbetet med att effektivisera bemanningsprocessen på vård 
och omsorgsboende är försenat. En långsammare utbyggnads
takt av nya boenden påverkar investeringsbudgeten positivt, 
men utrymmet kommer att behövas när byggnationerna 
genomförs.

Ordinärt boende ”hemtjänst” fortsätter sitt arbete med att 
effektivisera och har nu en driftbudget i balans. Området har 
återhämtat det underskott som skapades i samband med att 
volymerna kraftigt minskade i början av året. Ett minskat antal 
utförda timmar påverkar förvaltningens ekonomi positivt. 
Inom område funktionshinder så fortsätter kostnaderna för 
personlig assistens att öka. Trenden fortsätter där flera av de 
ärenden som omprövas av försäkringskassan får avslag och att 
därmed kostnaden i sin helhet övergår till förvaltningen.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera verk
samhetens processer. Utifrån ett hårt belastad ekonomiskt läge 
så krävs det att effektiviseringar i bemanningsprocessen samt 
digitalisering ger positiva utfall.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 1,3 miljoner 
kronor. Från och med den 1 juli 2017 gäller ett nytt ersättnings
system från staten för bland annat kommunernas kostnader för 
arvoden till gode män för ensamkommande barn samt tolkar. 
För att anpassa kostnaderna till intäkterna beslutade  nämnden 
i juni om nya arvoden till gode män för ensamkommande 
barn. Överskott på 0,7 miljoner kronor uppkom på grund av att 
 arvoden inte hunnit betalas ut i tid.

Övriga kommungemensamma nettokostnader
Sammantaget finns ett underskott på 3 miljoner kronor jämfört 
med budget. Större avvikelser mot budget är:

• Exploateringsverksamheten ger ett överskott på 27 miljoner 
kronor.

• Fastighetsenheten redovisar ett överskott på 21 miljoner 
kronor som beror på att avskrivningarna görs i komponenter 
som tidigare har redovisats som driftkostnader.

• Utfallet för skolpengen är 9 miljoner kronor högre än 
 budgeterat.

• Pensionskostnaderna överstiger budget med 35 miljoner 
kronor. Detta är justerat i 2018 års budget med ett höjt 
POpåslag.

• En skuld är upptagen för skadeståndet från Rossvik på 25 
miljoner.

• Schablonbidraget från Migrationsverket överstiger budget 
med 28 miljoner kronor.

• Ett ägartillskott på 17 miljoner har gjorts till de kommunala 
bolagen.

Kommunens helägda bolag, budgetföljsamhet

 Resultat, mnkr Resultat  Avvikelse 
mot budget

Eskilstuna Kommunföretag AB  14,3 1,2

Eskilstuna Energi och Miljö AB 182,2 45,8

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 118,4 77,2

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 9,3 6,4

Eskilstuna Jernmanufaktur AB 2,6 12,3

Destination Eskilstuna AB  2,1  2,2

Koncernelimineringar mellan bolagen  7,5 0,0

Summa 288,5 140,7

Eskilstuna kommunföretagskoncernen redovisar ett starkt 
resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 270 mil
jo ner kronor. Den kraftiga resultatförbättringen jämfört med 
före gående år beror framförallt på engångsintäkter. Under 2017 
avyttrades fastigheter från koncernen med en vinst på 77 miljo
ner kronor. Samtidigt innehöll verksamhetsåret 2016 kostnader 
kopplade till avyttringen av Parken Zoo samt nedskrivning av 
elcertifikat. Resultatet för 2017 är totalt 129 miljoner kronor 
högre än budget.

Nedan redovisas kommentarer för respektive bolag i koncernen.

Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Kommunföretag AB redovisar ett resultat efter finan
siella poster, exklusive förväntad utdelning, på 14,3 miljoner. 
Resultatet är 1,2 miljoner bättre än budget vilket beror på att 
konsulttjänster inte behövt nyttjas i budgeterad utsträckning. 
Resultatförbättringen jämfört med föregående räkenskapsår 
beror framförallt på kostnader i samband med avyttringen av 
Parken Zoo under 2016. Eskilstuna Kommunföretag AB lämnar 
en utdelning till Eskilstuna kommun på totalt 78 miljoner kronor 
i enlighet med ägardirektiven.

Eskilstuna Energi och Miljö
Eskilstuna Energi och Miljö redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 182,2 miljoner. Resultatet är 45,8 miljoner bättre än 
budget och beror framförallt på överskott inom området elnät, 
17 miljoner kronor och återvinningsverksamheten, 16 miljoner 
kronor. Elnätsverksamheten stärks framförallt av stora anslut
ningsavgifter och lägre räntenivåer än budgeterat. Resultatet 
från återvinningsverksamheten stärks framförallt av stort tryck 
på inleveranser av sluttäckningsmassor till Lilla Nyby.

Investeringarna uppgår till 253,2 miljoner. De stora investe
ringarna ligger inom vatten och avloppsverksamheten, 108,8 
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 miljoner kronor, samt elnätsverksamheten, 52,7 miljoner  kronor. 
Några större projekt som avslutats under året är anslutningar av 
Stiga Sports Arena Eskilstuna samt en lakvattenanläggning i Lilla 
Nyby. Under året har även beslut fattats om närvärmelösning i 
Eskilstuna Logistikpark med en total projektkostnad budgeterad 
till 156 miljoner kronor samt utbyggnad av vatten och avlopp i 
Hyndevad med en budgeterad projektkostnad på 107 miljoner 
kronor.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 118,4 miljoner kronor. Resultatet är 91,7 
miljoner högre än budget varav 77,2 miljoner förklaras av vinster 
vid försäljningar av fastigheter. I övrigt beror positiva budget
avvikelsen framförallt på lägre räntekostnader än budgeterat.

Investeringarna uppgår till 517,3 miljoner kronor. Under året har 
Stiga Sports Arena Eskilstuna färdigställts där den totala projekt
kostnaden uppgick till 323 miljoner. Totalt har 173 nya lägenheter 
färdigställts, däribland kan nämnas kvarteret Odensala 7:1, med 
111 lägenheter och en projektkostnad på totalt 104,5 miljoner 
samt Skolmästaren 2, med 28 lägenheter och en projektkostnad 
på totalt 56,3 miljoner. Det pågår uppförande av ytterligare bo
städer i kvarteret Skolmästaren och kvarteret Nätet. I Munktell
området har byggnation av ett parkeringsgarage påbörjats. Totalt 
har startbesked för totalt 204 nya lägenheter erhållits.

Eskilstuna Logistik & Etablering AB
Eskilstuna Logistik & Etablering AB redovisar ett resultat efter 
finansnetto på 9,3 miljoner kronor. Resultatet är 6,4 miljoner 
bättre än budget och avvikelsen förklaras framförallt av en 
vinst på 7,3 miljoner vid avyttring av en fastighet. Bolaget har 
förvärvat tio näringslivsfastigheter av Eskilstuna Kommunfastig
heter till ett värde av 75,3 miljoner och driftresultaten från dessa 
fastigheter har medfört att bolaget erhållit en ekonomisk bas 
för att vidareutveckla arbetet med att attrahera företagsetable
ringar till Eskilstuna.

Under året har bolaget aktivt bidragit till ett antal strategiskt 
viktiga företagsetableringar och markförsäljningar i  Eskilstuna. 
Däribland kan nämnas Amazon Web Services, Rockwool, 
 Mellanskog och Arver Lastbilar.

Arbetet med att utreda utvecklingsmöjligheterna för Eskilstuna 
Flygplats fortgår, både avseende de infrastrukturella diskus
sionerna med Trafikverket samt diskussioner med privata 
in vesterare om utveckling av flygplatsen till en kommersiell 
flygplats.

Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB redovisar ett resultat efter 
 finansiella poster på 2,6 miljoner kronor. Resultatet är 12,3 
miljoner bättre än budget. 10,0 miljoner kronor av överskottet 
beror på en överenskommelse med Eskilstuna kommun om 
fakturering av genomförda tjänster under 2017. I övrigt beror 
budgetavvikelsen på att bolaget under verksamhetsmässig om
ställning varit återhållsam med utgifterna. Bolaget bedriver två 
bidrags finansierade projekt som båda kommer avslutas under 
2018.

Destination Eskilstuna AB
Destination Eskilstuna AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 2,1 miljoner kronor. Resultatet är 2,2 miljoner sämre 
än budget. Avvikelsen beror på att en budgeterad intäktsökning 

avseende tjänsteförsäljning till Eskilstuna kommun på 2,2 miljo
ner kronor ej blivit av.

Verksamheten har i övrigt fortlöpt enligt affärsplan med till
hörande verksamhetsplan. Fokus har varit att värva nya evene
mang och möten till Eskilstuna samt att stärka besöksnäringens 
samt kulturella och kreativa näringars roll som jobbskapare. 
Under hösten genomfördes en kampanj i Mälardalen i syfte att 
stärka Eskilstunas position i regionen och bidra till att öka det 
inrikes flyttnettot till Eskilstuna.
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Kommunens investeringar

Investeringar, mnkr Utfall  Avvikelse 
mot budget

Gator och vägar 91 71

Fastigheter 196 411

Affärsverksamhet 395  11

Exploatering  2 43

Övrigt 31 22

Summa anläggningsinvesteringar 711 536

Inventarier beslutade av nämnder 78 4

Summa totalt 789 540

Utfallet för investeringar beslutade av kommunfullmäktige 
uppgår till 711 miljoner kronor.  Det är en hög nivå men 540 
miljoner kronor lägre än budgeterade 1 247 miljoner inklusive 
överföringsbudget om 211 miljoner och tilläggsbeslut om 105 
miljoner. Utfall av investeringar beslutade av nämnd uppgår 
till 78 miljoner vilket är något under budgeterade 82 miljoner. 
Avskrivningar under perioden uppgår till 208 miljoner.

Fastighetsinvesteringarna uppgår till 196 miljoner kronor vilket 
är knappt en tredjedel av budgeterade 607 miljoner. Det beror 
framförallt på att planerade investeringar inom grundskolan 
inte kunnat genomföras i den takt som var planerad. Vidare har 
återuppbyggnaden av Sågarsvedets kollo och byggnationen av 
Hökaren försenats då prisnivån i anbuden inte varit i nivå med 
vad som planerats. Utöver detta har två gruppboenden inte 
satts igång enligt plan. Bland större investeringar i fastigheter 
kan nämnas tillbyggnaden av Fröslunda lågstadium, nybyggna
tionen av Gredby förskola och tillbyggnaden av Gökstens
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skolan. Även energieffektiviseringsprojektet UPMEF har fortlöpt 
som planerat.

Investeringar i gator och vägar uppgår till 91 miljoner kronor, 
vilket är 71 miljoner lägre än budgeterat. Flera projekt har 
försenats eller avbrutits på grund av bristande konkurrens i 
upphandlingen. Arbetet med att föra samman Torshälla stads 
organisation med stadsbyggnadsförvaltningen och kultur och 
fritidsförvaltningen har också påverkat investeringsvolymen. 
Flera större investeringar har dock genomförts. I Munktell
staden kan nämnas arbete med Verkstadsgatan, Arenatorget, 
Holger Lindmarks plats samt parkeringsytor i anslutning till 
arenan. Återstående arbeten vid John Engelaus gata samt Verk
stadsgatan utförs 20202021 när exploateringen vid Nitham
maren 8 väntas vara färdigställd. Vid Kungsgatan har etapp ett, 
KyrkogatanFristadstorget färdigställts. Etapp två är försenad 
men är upphandlad och byggstart är planerad till början av 
2018. Långbergsparken i Skiftinge är också något försenad men 
är upphandlad och byggstart sker tidigt 2018. Långbergsparken 
blir Eskilstunas första allaktivitetspark och kommer att innehålla 
bland annat en parkourpark, boulebanor och utegym.

Byggnationen av Gredby tågdepå startades under hösten 2016 
och förväntas stå klar hösten 2018. Projektet har en totalbudget 
på 541 miljoner kronor och utfallet under 2017 uppgick till 317 
miljoner.
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Markexploatering
Eskilstuna växer och efterfrågan på mark för bostäder, sam
hällsfastigheter, industri och handel är stor. Totalt har det sålts 
exploateringsmark för 69 miljoner kronor under året. Att skapa 
möjligheter för bostadsbyggnation har varit prioriterat. Målet 
om minst 400 startbesked för bostäder överträffades rejält då 
hela 685 startbesked gavs. Startbeskeden avser nya bostäder av 
blandad bebyggelse på både privat mark och genom kommu
nal försäljning.

Försäljning av mark för bostäder har skett bland annat i Djursta. 
Vidare har arbetet med området Årby Norra fortsatt. Byggherre
dialog pågår och skissförslag håller på att tas fram för omkring 
600 bostäder.

Bland de privata bostadsexploateringarna kan nämnas fastig
heten Nätet som länge stått öde men som nu bebyggs i snabb 

takt. Totalt planeras för cirka 1 000 bostäder. Kommunen är 
involverad i exploateringen bland annat genom byggnation av 
gator.

Nya jobb skapas genom företagsetableringar. Efterfrågan på 
mark för industri i Eskilstuna Logistikpark i Kjula har varit hög, 
vilket bevisas bland annat av etableringarna av Amazon och 
Rockwool. I princip är hela industriområdet om 300 hektar 
sålt eller intecknat genom optioner. Arbete med anskaffande 
av ny mark för industri har inletts. För att möta efterfrågan på 
lite mindre industritomter planeras nu också för utbyggnad av 
Källsta industriområde.

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

Om självfinansieringsgraden överstiger 100 procent stärker 
kommunen sin soliditet, det vill säga sin långsiktiga betalnings
beredskap. Till följd av att investeringsnivå har ökat blev 
självfinansieringsgraden 63 procent under 2017 vilket är en 
minskning  jämfört med 2016 då självfinansieringsgraden var 
141 procent.

Kapacitet

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 inne
bär att Eskilstuna inte längre har den högsta skatten bland de 
jämförbara kommunerna. Den genomsnittliga skattesatsen för 
alla kommuner i landet har ökat med 2 öre mellan 2016 och 
2017.

Kommunalskatt 
2017

Kommun Landsting Summa
Förändring 
2016-2017

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 —

Enköping 21,34 11,71 33,05 —

Västerås 20,36 10,88 31,24 —

Södermanland 21,95 10,77 32,72 0,02

R9 * 32,21 0,24

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

*) R9 = Eskilstuna, Uppsala, Linköping, Norrköping, Jönköping,  
    Örebro, Södertälje, Västerås och Gävle
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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 
kommunens 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 balansräkningen, 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 diagram
met är kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen 
positiv för 2017 och uppgår till 7,6 procent, vilket motsvarar en 
förbättring med 1,7 procentenheter jämfört med föregående år. 
Kommunkoncernens soliditet ökar för sjuttonde året i rad och 
uppgår till 29,0 procent.
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Risk

Riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i 
form av finansiella risker, dels i form av operativa risker. Med 
finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha 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  förfalla 
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 minskat med 72,3 miljoner kronor mellan 
2016 och 2017. Den budgeterade upplåningen var 500 miljoner 
för 2017. I nettolåneskulden ingår den utnyttjade check
räkningskrediten.

Kommunen har under de resultatmässigt goda åren under 
2000talet gjort så kallad partiell inlösen med totalt cirka 280 
miljoner kronor inklusive löneskatt för att minska ansvarsför
bindelsen för pensioner. Detta bidrar till lägre pensionskost
nader kommande år än vad som annars skulle ha varit fallet. 
 Under 2017 användes 7 miljoner kronor av kommunens över
skott i KPA:s överskottsfond till ytterligare partiell inlösen.

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 247 miljoner kronor under 2017 vilket är en 
ökning med 32 miljoner jämfört med 2016.

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 78,8 
miljoner kronor vid utgången av 2017, vilket är en ökning med 
2,7 miljoner jämfört med förra året.

Skulder (mnkr) 2016 2017 Förändring  
2016-2017

Nettolåneskuld 1 752,2 1 679,9  72,3

Finansnetto

Kommunens finansnetto är 68,8 miljoner kronor. Det är bättre 
än budgeterat finansnetto på 42,0 miljoner. Under 2017 var 
reporäntan 0,5 procent, det vill säga oförändrad jämfört med 
2016. Samtidigt ökade marknadsräntorna. Exempelvis  ökade 
marknadsräntan Stibor 3 månader från 0,591 procent till 
0,469 procent. Marknadsräntan Stibor 3 månader är den ränta 
som främst påverkar kommunens upplåningskostnad. Kom
munens genomsnittliga ränta var 1,62 procent under 2017. Det 
var en minskning med 0,19 procentenheter jämfört med 2016. 
Utdelningen var 78 miljoner kronor från Eskilstuna Kommun
företag AB.

Finansnetto (mnkr) 2016 2017

Finansiella intäkter (exklusive avkastningen 
från  Kommunföretag AB) 93 90

Finansiella kostnader  90  99

Utdelning från de kommunala bolagen 44 78

  47 69

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 pensionsutbetalningarna sker. 
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Det innebär att nuvarande generation betalar både för sina 
egna pensioner och även till viss del för tidigare generationers 
pensioner.

Kostnaden för betalning av ansvarsförbindelsen var 106 miljo
ner kronor, vilket är 3 miljoner mer än 2016. Värdet på ansvars
förbindelsen har minskat med 72 miljoner till 1 813 miljoner 
under 2017. Förändringen beror dels på att pensionsutbetal
ningarna översteg årets indexeringar men även på att kom
munen använt överskottsmedel som uppstått i förvalt ningen 
av pensionerna och gjort en avbetalning (partiell inlösen) på 
pensionsskulden.

De totala pensionsåtagandena var 2050 miljoner kronor vilket 
motsvarar en minskning med 2 procent jämfört med 2016. 
Avsättningen för visstidspensioner berör fyra personer. Ansvars
förbindelsen för förtroendevalda enligt PBF berör 23 personer 
och är villkorade till 70 procent av slutlönen.

Pensionsåtagande inklusive 
 löneskatt (mnkr)

2017 2016 2015

Avsättningar – pensioner och 
likande förpliktelser 39,4 40,8 41,2

Avsättningar – särskild avtals
pension, visstidspension med 
mera 39,4 35,3 33,3

Ansvarsförbindelse – intjänad 
före 1998 1 813,6 1 885,2 2 017,7

Ansvarsförbindelse – avtal för 
 förtroendevalda 157,5 137,6 115,3

Summa pensionsåtagande 2 049,9 2 098,9 2 207,5

Finansiella pensionstillgångar 0,0 0,0 0,0

Återlånade medel 2 049,9 2 098,9 2 207,5

Summa pensionsåtagande 2 049,9  2 098,9 2 207,5

Borgensåtaganden
Riskerna i kommunens borgensåtagande är mycket små. 
Borgensförbindelserna var 664,0 miljoner kronor vid boksluts
tillfället. Det är en minskning med 242,2 miljoner jämfört med 
2016. 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 2,7 miljoner vid bokslutstillfället.

Avslutande kommentarer
Eskilstuna kommuns ekonomiska resultat är positivt för 
 fjortonde året i rad. Resultatet för 2017 enligt balanskravet 
uppgår till 305 miljoner kronor, vilket är 5,0 procent av skatte
intäkterna och de generella statsbidragen. Det är högre än 
kommunens långsiktiga resultatmål som är på 2,5 procents 
överskott av skatteintäkterna och det är 152 miljoner bättre 
än budgeterat resultat. Kommunkoncernens resultat inklusive 
bolagens resultat uppgick till 483 miljoner. Bolagskoncernens 
resultat uppgår till 289 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 
 redovisar kommunen och kommunkoncernen ett bra resultat 
för året. Nämndernas totala budgetavvikelser är positiv och 
uppgår till 1,1 procent av den totala budgeten, vilket är bättre 
än förra året. Nio av tio nämnder samt fem av sex bolag har en 
ekonomi i balans, vilket också är en förbättring mot föregående 
år, men målet uppnås inte. En avgörande faktor för kommu
nens ekonomi framöver är en fortsatt bra ekonomistyrning och 
en god budgetdisciplin. Kommunen har fortsatt hög investe
ringstakt och investeringar na uppgick till 789 miljoner kronor. 
Soliditeten har förbättrats och uppgår till 7,6 procent inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensioner. Förbättrad soliditet ökar på 
längre sikt generellt kapaciteten att möta finansiella svårigheter.

För kommunkoncernen ökade soliditeten för 16:e året i rad till 
27,6 procent. Driftkonsekvenser av investeringar och pen
sions kostnader 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 samman
tagna 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 demografiskt 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. 



39

 

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, till exempel verksamhetens art, ut
nyttjandet 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 35 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 1060 år

Stomme och grund 100 år 50100 år

Stomkompletteringar 50 år 50 år

Värme/sanitet 50 år 4050 år

El 40 år 40 år

Fasad 50 år 4050 år

Fönster/dörrar 40 år 4050 år

Köksinredning 30 år 2530 år

Yttertak 40 år 2540 år

Ventilation, styr, övervakning 25 år 25 år

Transport (hiss m m) 25 år 25 år

Restpost/övrig byggnation  2550 år

Sanitet  15 år

För ickekomponentuppdelade kommunala verksamhetsfastig heter 
och övrig mark, byggnader och tekniska anläggningar används 
följande avskrivningstider: 

Exploateringsmark som ej ska avyttras Obegränsad livslängd

Civilförsvarsanläggningar 33 år 7100 år

Bostadshus 50 år 7100 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) 510 år  533 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 1033 år 1033 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 350 år 350 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 510 år

Datorer, skrivare etc. 3 år 3 år

Övriga inventarier, verktyg och installationer 315 år 315 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 510 år 510 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 (RIPS17). 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 KAPKL 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. 
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 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2017 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter Not 1 1 658,2  1 606,0  3 370,9  3 213,8 

Jämförelsestörande intäkter Not 2 153,2  52,5  228,9  48,2 

Verksamhetens kostnader Not 3  7 433,2   7 034,4   8 556,5   8 145,4

Jämförelsestörande kostnader Not 4  63,5   26,9   62,6   26,9 

Avskrivningar Not 5  207,8   206,2   490,2   459,9 

Verksamhetens nettokostnader  - 5 893,1  - 5 609,0  - 5 509,5  - 5 370,2 

Skatteintäkter Not 6 4 374,9  4 187,6  4 374,9  4 187,6

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 1 756,8  1 611,7  1 756,8  1 611,7

Jämförelsestörande statsbidrag och utjämning Not 7 19,9  41,7  19,9  41,7

Finansiella intäkter Not 8 167,8  137,7  14,1  10,8

Finansiella kostnader Not 9  99,0   90,3   114,7   147,8

Resultat före extraordinära poster  327,3  279,4  541,5  333,8

Extraordinära intäkter   —   —   —   —

Extraordinära kostnader   —   —   —   —

Skatt   —      —      58,5   39,5 

Årets resultat Not 10 327,3  279,4  483,0  294,3

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster  217,7  212,1  296,8  231,3

 Resultaträkning
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2017 2016 2017 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar Not 11  5,6 7,0 18,1 18,6

Materiella anläggningstillgångar     

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 4 809,2 4 218,9 11 184,3  10 102,9

        Maskiner och inventarier Not 13  284,6 274,1 384,0 371,3

Finansiella anläggningstillgångar Not 14  4 091,2 3 668,1 161,1 154,5

Summa anläggningstillgångar   9 190,6 8 168,1 11 747,5 10 647,3

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15  98,5 103,5 98,5 103,5

Summa bidrag till statlig infrastruktur   98,5 103,5 98,5 103,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

       Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not 16  216,8 180,4 305,4 349,1

       Fordringar Not 17  1 676,5 1 706,3 853,4 798,2

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

       Kassa och bank   186,5 258,2 270,4 324,6

Summa omsättningstillgångar   2 082,3 2 147,4 1 431,7 1 474,4

Summa tillgångar   11 371,4 10 419,0 13 277,7 12 225,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

       Ingående eget kapital    2 869,0 2 589,6 3 370,3 3 076,0

       Direkt mot eget kapital  0,1 — 0,1 —

       Årets resultat    327,3 279,4 483,0 294,3

Summa eget kapital  Not 19  3 196,4 2 869,0 3 853,4 3 370,3

Avsättningar     

       Avsättningar för pensioner Not 20  78,8 76,1 87,9 86,5

       Andra avsättningar Not 21  66,5 49,9 352,4 313,9

Summa avsättningar   145,3 126,0 440,3 400,4

Skulder     

      Långfristiga skulder Not 22  4 946,6 4 497,3 5 471,5 5 292,6

      Kortfristiga skulder Not 23  3 083,1 2 926,7 3 512,5 3 161,9

Summa skulder   8 029,7 7 424,0 8 984,0 8 454,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   11 371,4 10 419,0 13 277,7 12 225,2

Ställda panter Not 24 — — 90,2 74,0

Ansvarsförbindelser Not 25  2 635,2 2 929,0 1 973,9 2 059,7

Leasingåtaganden  825,6 801,3 1 345,9 1 269,5

 Resultaträkning  Balansräkning
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2017 2016 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  327,3  279,4  483,0 294,3 

Justering för ej likvidpåverkande poster Not 26  210,3 236,1 413,4 534,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   537,6 515,5 896,5 829,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   29,8  292,6  55,2  121,9

Ökning/minskning förråd m m    36,4  11,9 43,7 66,9

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   156,4 211,2 350,6  1,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten   687,4 422,2 1 235,6 772,4

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investering i immateriella anläggningstillgångar    1,8  1,2  6,0  3,1

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   — — — —

Investering i materiella anläggningstillgångar   812,0  375,6  1 587,3  1 198,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   28,4 18,7 131,2 20,7

Investering i finansiell leasing   — — —  2,1

Investering i finansiella anläggningstillgångar   —  1,0 — —

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  20,1 0,2 1,6 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamhet   - 765,3 - 358,9 - 1 460,5 - 1 182,8

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Nyupptagna lån   449,3 847,1 178,9 728,0

Amortering av skuld  — — — —

Ökning långfristiga fordringar    443,1  661,8  8,2  20,5

Minskning av långfristiga fordringar   — — — —

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   6,2 185,3 170,7 707,5

Årets kassaflöde   - 71,7 248,6 - 54,2 297,1

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

Likvida medel vid årets slut   186,5 258,2 270,4 324,6

Förändring av likvida medel   71,7 248,6  54,2 297,1

 Finansieringsanalys
Ekonomisk redovisning
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 Finansieringsanalys  Noter
Ekonomisk redovisning

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 1 Verksamhetens intäkter  

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Försäljningsintäkter 257,2 242,5 1 310,7 1 209,9
Taxor och avgifter 174,0 162,8 402,3 384,1
Hyror och arrenden 337,9 330,5 701,9 701,0
Erhållna statsbidrag och  
andra bidrag 889,1 870,2 887,0 870,2
Aktiverat arbete för egen räkning  —      —     20,9  —    
Övriga intäkter  —      —     48,1 48,6

Summa  1 658,2 1 606,0 3 370,9 3 213,8

För jämförelseåret har försäljningsintäkter justerats med +916,1 mnkr och 
taxor och avgifter 916,1 mnkr i koncernen.  

Not 2 Jämförelsestörande intäkter   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Reavinster vid försäljning av  
anläggningstillgångar 22,0 14,0 98,0 9,7
Jämförelsestörande intäkter  
ensamkommande 62,7  —     62,7  —    
Exploateringsintäkter 68,6 38,5 68,2 38,5

Summa  153,2 52,5 228,9 48,2

Not 3 Verksamhetens kostnader  

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Personalkostnader 4 539,0 4 126,3 5 052,3 4 639,2
Aktiverade personalutgifter  5,0  —      5,0  —    
Material och tjänster 1 467,9 1 540,4 2 096,9 2 162,9
Köp av huvudverksamhet 918,1 814,0 913,3 812,5
Lämnade bidrag 513,2 553,6 498,9 530,8

Summa  7 433,2 7 034,3 8 556,5 8 145,4

Not 4 Jämförelsestörande kostnader  

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Exploateringskostnader 30,1 12,9 30,1 12,9
Realisationsförlust/utrangering 0,9 14,0  —     14,0
Skadestånd pga vattenskydds 
föreskrifter 25,0  —     25,0  —    
Kompensation grundbelopp,  
friskolor och förskolor 7,5  —     7,5  —    

Summa  63,5 26,9 62,6 26,9

Not 5 Avskrivningar    

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Avskrivningar enligt plan 207,8 205,5 490,2 459,2
   varav immateriella tillgångar 3,2 3,0 7,3 9,6
   varav fastighet och  
    anläggningar 141,8 134,9 393,8 349,0
   varav inventarier 62,8 67,6 89,1 100,6
Nedskrivning av fastighet  
och anläggningar  —     0,7  —     0,7

Summa 207,8 206,2 490,2 459,9

   

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 6 Skatteintäkter   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Kommunalskatt, preliminär  
skatteinbetalning 4 390,6 4 204,3 4 390,6 4 204,3
Slutavräkningsdifferens  
föregående år  21,1  21,0  21,1  21,0
Preliminär slutavräkning  
innevarande år 5,4 4,3 5,4 4,3

Summa  4 374,9 4 187,6 4 374,9 4 187,6

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Inkomstutjämningsbidrag 1 254,5 1 173,0 1 254,5 1 173,0
Kostnadsutjämningsbidrag 212,0 200,7 212,0 200,7
LSSutjämning 37,1 25,6 37,1 25,6
Regleringsavgift  1,0  3,5  1,0  3,5
Kommunal fastighetsavgift 166,7 160,7 166,7 160,7
Generella bidrag från staten 87,4 55,2 87,4 55,2

Summa  1 756,8 1 611,7 1 756,8 1 611,7

Tillfälligt stöd från staten,  
byggbonus  19,9     41,7 19,9 41,7

Summa jämförelsestörande  
statsbidrag och utjämning 19,9 41,7 19,9 41,7

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

Not 8 Finansiella intäkter   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Räntor på lån till kommunala bolag 73,9 73,7  —      —    
Räntor på Förlagsbevis Kommun 
invest ekonomisk förening  —     1,2  —     1,2
Övriga ränteintäkter 0,4 0,2 2,2 0,2
Utdelning från kommunala bolag  78,0 44,5  —      —    
Utdelning från övriga företag 10,3 0,4 11,9 0,4
Övriga finansiella intäkter 5,2 17,7  —     9,0

Summa 167,8 137,7 14,1 10,8

Not 9 Finansiella kostnader   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Räntor på lån och finansiell leasing 97,6 86,0 113,3 109,6
Ränta pensionsavsättning 1,3 0,4 1,3 0,4
Övriga finansiella kostnader  —     3,9 0,1 37,8

Summa 99,0 90,3 114,7 147,8

* varav räntekostnader för ränteswappar 17,4 mkr   
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Kommunen Kommunkoncernen

Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Årets resultat enligt resultat 
räkningen 327,3 279,4  —     —    
Reducering av samtliga  
realistationsvinster  22,0  14,0  —     —    
Årets resultat efter balans 
kravsjusteringar 305,3 265,4 N/A N/A

Balanskravsresultat 305,3 265,4 N/A N/A

Öronmärkta pengar  IB Förändring IB 
(gäller endast kommunen) 2017 2017 2018

Resultatbuffert 80,0  0,0     80,0    
Överskott migrationspengar 14,4  14,4  0,0    
Nya arbetsmarknadsinsatser 2016  2017  26,0  10,1  15,9    
Modern kommun 20,0  1,4  21,0    
Byggbonus, marksaneringsfond 10,0  0,0  10,0    
Byggbonus,  19,6  10,2  9,4    
Över/underskott nämnderna 0,0  27,6  27,6
Trygghet — 5,0 5,0
Välfärds, näringsliv, utbildnings och jobbpaket — 33,0 33,0
Utvecklingsreserv     — 11,5 11,5

Summa totalt 170,0  43,8      213,4     

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 15,4 14,2 47,7 47,7
Ingående avskrivningar  8,4  5,3  29,0  22,2
Ingående nedskrivningar  —     —     —     —    
Ingående bokfört värde 7,0 8,9 18,6 25,5
Årets nyanskaffningar 1,8 1,2 6,0 3,1
Årets utrangering av anskaffnings 
värde  —     —     —     3,2
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde  —     —    0,8  —    
Årets avskrivningar  3,2  3,1  7,3  9,6
Årets utrangering av ackumulerade  
avskrivningar  —     —     —    2,8
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —     —     —    
Årets nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets återläggning av nedskrivning  —     —     —     —    

Utgående anskaffningsvärde 17,2 15,4 54,4 47,7
Utgående avskrivningar  11,6  8,4  36,4  29,0
Utgående nedskrivningar  —     —     —     —    

Utgående bokfört värde 5,6 7,0 18,1 18,6

För jämförelseårets har ingående anskaffningar justerats med 2 mnkr och 
ingående avskrivningar har justerats med +2 mnkr i koncernen.  

Kommunen Kommunkoncernen

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Kommunal markreserv 
Ingående anskaffningsvärde 255,1 259,0 255,1 182,4
Ingående avskrivningar  21,9  19,6  21,9  19,6
Ingående nedskrivningar  —     —     —     —    
Ingående bokfört värde 233,3 239,4 233,3 162,8
Årets nyanskaffningar  —    2,1  —    2,1
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde  —     5,9  —    70,7
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde  —     —     —     —    
Årets avskrivningar  2,4  2,3  2,4  2,3
Årets utrangering av ackumulerade  
avskrivningar  —     —     —     —    
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —     —     —    
Årets nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets återläggning av nedskrivning  —     —     —     —    

Utgående anskaffningsvärde 255,1 255,1 255,1 255,1
Utgående avskrivningar  24,3  21,9  24,3  21,9
Utgående nedskrivningar  —     —     —     —    

Utgående bokfört värde 230,9 233,3 230,9 233,3

Kommunala verksamhetsfastigheter 
Ingående anskaffningsvärde 3 977,1 3 867,5 3 977,1 3 867,5
Ingående avskrivningar  1 778,9  1 705,7  1 778,9  1 705,7
Ingående nedskrivningar  —     —     —     —    
Ingående bokfört värde 2 198,2 2 161,8 2 198,2 2 161,8
Årets nyanskaffningar 182,6 116,0 182,6 116,0
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde  46,3  6,5  46,3  6,5
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde  —     —     —     —    
Årets avskrivningar  82,1  77,0  82,1  77,0
Årets utrangering av ackumulerade  
avskrivningar 40,7 3,9 40,7 3,9
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —     —     —    
Årets nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets återläggning av nedskrivning  —     —     —     —    

Utgående anskaffningsvärde 4 113,4 3 977,1 4 113,4 3 977,1
Utgående avskrivningar  1 820,3  1 778,9  1 820,3  1 778,9
Utgående nedskrivningar  —     —     —     —    

Utgående bokfört värde 2 293,1 2 198,2 2 293,1 2 198,2
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Not 12 forts.

Publika fastigheter (Gator, vägar, parker) 
Ingående anskaffningsvärde 1 436,8 1 406,7 1 436,8 1 406,7
Ingående avskrivningar  513,3  475,3  513,3  475,3
Ingående nedskrivningar  —     —     —     —    
Ingående bokfört värde 923,5 931,4 923,5 931,4
Årets nyanskaffningar 120,1 41,1 120,1 41,1
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde  —     11,0  —     11,0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde  —     —     —     —    
Årets avskrivningar  41,6  40,1  41,6  40,1
Årets utrangering av ackumulerade  
avskrivningar  —    2,1  —    2,1
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —     —     —    
Årets nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets återläggning av nedskrivning  —     —     —     —    

Utgående anskaffningsvärde 1 556,9 1 436,8 1 556,9 1 436,8
Utgående avskrivningar  554,9  513,3  554,9  513,3
Utgående nedskrivningar  —     —     —     —    

Utgående bokfört värde 1 002,0 923,5 1 002,0 923,5

Övriga byggnader och tekniska anläggningar 
Ingående anskaffningsvärde 520,4 513,2 8 975,9 8 254,8
Ingående avskrivningar  63,5  48,2  3 131,9  2 888,7
Ingående nedskrivningar  —     —      117,8  117,8
Ingående bokfört värde 456,8 465,0 5 726,2 5 248,3
Årets nyanskaffningar 48,8 7,1 343,5 256,8
Årets utrangering av anskaffningsvärde  0,2  —      251,5  81,8
Årets återläggning av nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde  —     —    528,3 500,0
Årets avskrivningar  15,7  15,3  269,5  228,1
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —    158,1 12,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —     —      3,8
Årets nedskrivningar  —     —    1,2 
Årets återläggning av nedskrivningar  —     —     —    1,0

Utgående anskaffningsvärde 569,0 520,3 9 596,3 8 929,8
Utgående avskrivningar  79,1  63,5  3 243,3  3 108,6
Utgående nedskrivningar  —     —      116,7  118,8

Utgående bokfört värde 489,8 456,8 6 236,3 5 703,4

För jämförelseåret har ingående anskaffningsvärde justerats med 337,2 
mnkr, ingående avskrivningar justerats med +337,3 mnkr och  ingående 
nedskrivningar justerats med 0,1 mnkr i koncernen. Fibra redovisas med 
 proportionell konsolidering i koncernen från 2017. Ingående anskaffnings
värde har påverkats med 46,1 mnkr och ingående avskrivningar med 23,3 
mnkr.  Finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört värde om 102,6 mnkr i 
kommunen.  

Pågående ny-, till- och ombyggnad  
Ingående bokfört värde 407,1 272,3 1 044,5 880,8
Årets Omklassificering  0,2  4,8  637,2  505,8
Årets nyanskaffningar 386,5 140,9 1 015,7 671,8
Årets försäljning/utrangering,  
anskaffningar  —      1,3  1,0  2,3

Utgående bokfört värde 793,4 407,1 1 422,1 1 044,5

Utgående bokfört värde Mark, byggnader  
och tekniska anläggningar 4 809,2 4 218,9 11 184,3 10 102,9

Kommunen Kommunkoncernen

Not 13 Maskiner och inventarier 

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Maskiner
Ingående anskaffningsvärde 11,6 11,5 11,6 11,5
Ingående avskrivningar  4,7  3,6  4,7  3,6
Ingående nedskrivningar  —     —     —     —    
Ingående bokfört värde 6,9 7,9 6,9 7,9
Årets nyanskaffningar 1,1 0,1 1,1 0,1
Årets utrangering av anskaffningsvärde  —     —     —     —    
Årets återläggning av nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets omklassificering  
av anskaffningsvärde  —     —     —     —    
Årets avskrivningar  1,1  1,1  1,1  1,1
Årets utrangering av ackumulerade  
avskrivningar  —     —     —     —    
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —     —     —    
Årets nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets återläggning av nedskrivningar  —     —     —     —    

Utgående anskaffningsvärde 12,7 11,6 12,7 11,6
Utgående avskrivningar  5,8  4,7  5,8  4,7
Utgående nedskrivningar  —     —     —     —    

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

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 976,5 908,1 1 296,7 1 312,9
Ingående avskrivningar  709,6  643,1  932,6  924,4
Ingående nedskrivningar  —     —     —     —    
Ingående bokfört värde 266,9 265,0 364,2 388,5
Årets nyanskaffningar 71,5 68,4 98,3 110,7
Årets utrangering av anskaffningsvärde  5,8  —      46,4  127,6
Årets återläggning av nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde  —     —    1,9  —    
Årets avskrivningar  61,7  66,5  87,9  99,5
Årets utrangering av ackumulerade  
avskrivningar 5,1  —    45,3 92,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar  —     —     —     —    
Årets nedskrivningar  —     —     —     —    
Årets återläggning av nedskrivningar  —     —     —     —    

Utgående anskaffningsvärde 1 042,2 976,5 1 350,5 1 295,9
Utgående avskrivningar  766,3  709,6  975,2  931,9
Utgående nedskrivningar  —     —     —     —    

Utgående bokfört värde 275,9 266,9 375,3 364,1

För jämförelseåret har koncernens ingående anskaffningsvärde  justerats 
med 8,9 mnkr, ingående avskrivningar justerats med +8,7 mnkr och 
in gående nedskrivningar justerats med 0,2 mnkr. Fibra redovisas med 
proportionell konsolidering i koncernen från 2017. Ingående anskaffnings
värde har påverkats med 0,8 mnkr och ingående avskrivningar med 0,7 
mnkr. 

Pågående arbeten, maskiner och inventarier 
Ingående bokfört värde 0,3 1,2 0,3 1,2
Årets nyanskaffningar 1,5  0,1 1,4  0,1
Årets försäljning/utrangering, 
anskaffningar  —      0,8  —      0,8

Utgående bokfört värde 1,8 0,3 1,8 0,3

Utgående bokfört värde 
maskiner och inventarier 284,6 274,1 384,0 371,3
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 Kommunen Kommunkoncernen

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag   
Näshultagården AB  1,8     1,9  —      —    
Ea Kommunföretag AB  11,0     31,0  —      —    
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  —      —    
Tuna Kross AB  0,1     0,1  —      —    
Eskilstuna Vindkraft AB  3,0     3,0  —      —    

Summa  18,3     38,4  —      —    

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 15,4 15,4 15,4
Campus i Eskilstuna AB 0,1 0,1  —      —    
Övriga långfristiga värdepappers 
innehav  —      —      0,3      1,9    

Summa  114,9     114,9  115,1     116,7

Utlåning via internbank   
Ea Kommunfastigheter AB  2 893,9     2 417,9  —      —    
Eskilstuna Strängnäs Energi &  
Miljö AB  100,0     82,0  —      —    
Eskilstuna Energi & Miljö AB   1 428,5     1 553,5  —      —    
Eskilstuna Energi & Miljö  
Elnät AB  225,0     225,0  —      —    
Tunavallen Fastighets 
förvaltning KB  22,3     24,6  —      —    
Gröndal Stadion 1 KB  13,1     14,6  —      —    
Ekängen Arena Fastighets 
förvaltning KB  6,9     7,7  —      —    
Eskilstuna Vindkraft AB  154,4     160,7  —      —    
Eskilstuna Logistik AB  70,0      —      —      —    
Näshultagården  0,1      —      —      —    
Amortering kommande år  
(kortfristig fordran)  973,5      988,5  —      —    

Summa   3 940,7     3 497,5  —      —    

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

Övriga långfristiga fordringar   
Övriga långfristiga fordringar  —      —      28,7     20,5

Summa totalt  4 091,2     3 668,1  161,1     154,5

   

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur 

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Ackumulerat bidrag 123,1 123,1 123,1 123,1
Ackumulerad upplösning  19,6  14,8  19,6  14,7
Ingående bokfört värde 103,5 108,4 103,5 108,4
Årets upplösning  5,0  4,9  5,0  4,9

Summa 98,5 103,5 98,5 103,5

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 exploateringsfastigheter

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Förråd, lager  3,3 1,8 91,9 170,5

Exploateringsfastigheter   
Ingående värde 178,6 166,4 178,6 166,4
Årets utgifter 64,9 25,2 64,9 25,2
Uttag exploateringsfastigheter  30,1  13,0  30,1  13,0

Summa  213,5 178,6 213,5 178,6

Summa total 216,8 180,4 305,4 349,1

Not 17 Fordringar   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 79,3 69,9 171,7 138,4
Statsbidragsfordringar och andra  
fordringar på staten 80,5 123,5 80,5 123,5
Skattefordringar  —     68,6 11,0 90,0
Förutbetalda kostnader/upplupna  
intäkter 459,9 453,6 411,9 351,0
Kortfristig utlåning 973,5 988,5  —      —    
Övriga kortfristiga fordringar 83,3 2,2 178,4 95,3

Summa 1 676,5 1 706,3 853,4 798,2

Not 18 Kortfristiga placeringar   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

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 14,6 15,5 14,6 15,5
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 Kommunen Kommunkoncernen

Not 19 Eget kapital   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Ingående balans  2 869,0     2 589,6  3 370,3     3 076,0
Direkt mot eget kapital  0,1      —      0,1      —    
Årets resultat 327,3 279,4 483,0 294,3

Summa 3 196,4 2 869,0 3 853,4 3 370,3

Not 20 Avsättningar för pensioner 

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 39,4 40,8 48,6 51,2
Avsättningar för särskild avtals 
pension, visstidspension m m 39,4 35,3 39,4 35,3

Summa 78,8 76,1 87,9 86,5

   

Antal visstidspension 2017 2016 2017 2016

Politiker 4 6 4 6
Tjänstemän 0 0 0 0
   

Förändring av Avsättning för pensioner  
 2017 2016 2017 2016

Ingående avsättning 76,1 74,7 86,6  —    
Pensionsutbetalningar  7,6  5,4  8,2  —    
Nyintjänad pension 9,1 19,9 9,1  —    
Ränte och basbeloppsuppräkning 1,2 0,2 1,1  —    
Förändring av löneskatten 0,5 0,4 0,5  —    
Övrigt  0,5  13,7  1,2  —    

Utgående avsättning 78,8 76,1 87,9  —    

Not 21 Andra avsättningar   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Uppskjuten skatt  —      —     285,9 239,8
Avsättning för bidrag till statlig  
infrastuktur  —     32,4  —     32,4
Övrigt 66,5 17,5 66,5 41,7

Summa  66,5 49,9 352,4 313,9

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 22 Långfristiga skulder   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Lån i banker och kreditinstitut 4 785,0 4 356,0 5 285,0 5 146,5
Övriga långfristiga skulder  —      —     116,7 4,8
Kostnadsersättningar och  
investeringsbidrag 55,7 30,9 55,7 30,9
Finansiell Leasing 105,9 110,4 14,1 110,4

Summa 4 946,6 4 497,3 5 471,5 5 292,6

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

Genomsnittlig ränta 1,62 % 1,81 %  
Genomsnittlig räntebindningstid 4,38 2,26  
Lån som förfaller inom:    
1 år 449 503  
23 år 304 343  
35 år 307 332  
5< år 486 186  
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 kassaflöden 
avseende betalning av rörlig ränta och istället har räntekostnaderna fixerats 
på olika löptider. Swapparna är säkringsinstrument och ingår i kreditport
följen. Syftet med swapparna är att innehas till förfall och inte att avyttras 
i förtid. Marknadsvärdet på innehavet av ränteswappar uppgick på balans
dagen till 22,2 mnkr. Genomsnittlig upplåningsränta exklusive säkringar 
1,04 % och genomsnittlig räntebindningstid exklusive säkringar 4,16 år.  

Not 23 Kortfristiga skulder    

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Kortfristiga skulder till  
kreditinstitut  1 650,0 1 872,3 1 881,7 1 972,3
Leverantörsskulder 332,8 231,6 414,4 382,7
Övriga kortfristiga skulder 373,9 151,6 365,0 307,5
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 726,3 671,2 851,3 499,4

Summa  3 083,1      2 926,7      3 512,5      3 161,9    

Not 24 Ställda panter   

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

För egna avsättningar och skulder   
Fastighetsinteckningar  —      —      4,8      5,0    
Företagsinteckningar  —      —      8,8      9,0    

För övriga engagemang   
Banktillgodohavanden som säkerhet  
för fysisk elhandel på Nordpol  —      —      13,5      5,0    
Banktillgodohavanden som säkerhet  
för finansiell elhandel (Nasdaq)  —      —      63,2      55,0    

Summa  —      —      90,2      74,0    
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Kommunen Kommunkoncernen

Not 25 Ansvarsförbindelser, eventualförpliktelser

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagande intjänade  
före 1998  1 459,5     1 517,1     1 459,5     1 517,1    
Löneskatt på pensionsåtagande  
intjänade före 1998 354,1 368,1 354,1  368,1    
Pensionsavtal för förtroendevalda  
(Visstidspension) 126,8 110,7 126,8  110,7    
Löneskatt på pensionsavtal för  
förtroendevalda (Visstidspension) 30,8 26,9 30,8 26,9

Summa 1 971,2   2 022,8     1 971,2     2 022,8

Förändring av Pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 2017 2016 2017 2016

Ingående ansvarsförbindelse 1 885,2  2 017,7  1 885,2  2 017,7 
Pensionsutbetalningar  76,8   70,7   76,8   70,7 
Nyintjänad pension  1,2  7,2   1,2  7,2 
Ränte och basbeloppsuppräkning 36,8  15,6  36,8  15,6 
Förändring av löneskatten  14,0   25,9   14,0   25,9 
Ändring av försäkringstekniska grunder 17,1   —    17,1   —    
Övrigt  33,5   58,7   33,5   58,7 

Utgående ansvarsförbindelse 1 813,6  1 885,2  1 813,6  1 885,2 

Antal visstidspension 2017 2016 2017 2016

Förtroendevalda 23 24 24 24

Borgensåtaganden
Kommunala bolag  661,3     902,7     —     —    
Föreningar och kooperativ  2,2     2,3     2,2     2,3    
Egna hem (förlustansvar  
gentemot staten)  0,5     1,2     0,5     1,2    

Summa   664,0     906,2     2,7     3,5   

Kommuninvest i Sverige AB 
Eskilstuna Kommun har den 20 februari 2007 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 20171231 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likaly
dande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkta
gande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska an
svaret 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 Kom
muninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Eskilstuna kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgenför
pliktelse, kan noteras att per 20171231 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 342,5 miljarder kronor och totala tillgångar 
till 349,2 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 7,3 miljarder kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 7,5 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 20171231 motsvarade kommunens andel av 
borgensåtagandet 343,4 mnkr. 

Övriga ansvarsförbindelser 
Bankgarantier för finansiell elhandel  
på Nasdaq  —     —     —    33,0 

Summa  —     —     —     33,0   

Summa totalt  2 635,2      2 929,0     1 973,9      2 059,7    

Kommunen Kommunkoncernen

Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster 

Belopp i (mnkr) 2017 2016 2017 2016

Justering för realisationsförluster,  
materiella anl.tillgångar  —    0,6   —    27,8 
Justering för realisationsförluster,  
finansiella anl.tillgångar  —    0,1   —    0,1 
Justering för utrangeringar  —     —     —    0,4 
Justering för av och ned 
skrivningar 207,8  205,6  490,2  458,5 
Justering för avsättningar 19,3  20,1  39,9  33,6 
Justering för upplösning av  
bidrag till infrastruktur 5,0  4,9  5,0  4,9 
Justering för omklassificeringar  
immateriella anläggningstillgångar  —     —      0,8   —    
Justering för omklassificeringar  
materiella anläggningstillgångar 0,2  4,8   —    9,6 
Justering för reavinst, materiella  
anläggningstillgångar  22,0   —      98,0   —    
Justering för bruttoredovisning  
Fibra (materiella anlägg)  —     —      22,9   —    
Justering för bokning direkt mot 
eget kapital — — 0,1 —

Summa 210,3 236,1 413,5 534,9

Övriga tilläggsupplysningar 

Kommunen Kommunkoncernen

Pensionsförpliktelser 2017 2016 2017 2016

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP) tryggas genom försäkring  
hos KPA samt Skandia.
Försäkringspremien för FÅP  
inkl löneskatt (mnkr) 41,1 30,8 41,1 30,8

Överskottsfond hos KPA samt  
Skandia, Utgående kapital (mnkr) 10,7 7,5 10,7 7,5

Aktualiseringsgrad (%) 99 99 99 99

Leasingavgifter
Leasingåtaganden 2017 2016 2017 2016

Nominella värden av framtida minimileasavgifter, avseende icke  
uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: 

Finansiell leasing: 
Förfaller till betalning inom ett år 4,6 4,5 0,6 0,5
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 18,6 18,5 2,7 2,5
Förfaller till betalning senare  
än fem år 82,7 87,4 10,9 11,6

Summa 105,9 110,4 14,2 14,6

Operationell leasing: 
Förfaller till betalning inom ett år 116,0 100,9 227,8 191,9
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 258,9 236,7 516,7 458,7
Förfaller till betalning senare  
än fem år 344,8 353,3 587,2 604,3

Summa 719,7 690,9 1 331,7 1 254,9

Summa totalt  825,6     801,3     1 345,9      1 269,5  
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NÄMND Kostnader Intäkter Netto-  Budget Avvikelse Över-/ Avvikelse inkl
Belopp i mnkr   kostnader  mot budget underskott över-/underskott

Kommunstyrelsen   698,1 365,3  332,8  360,7 27,9 6,1 34,0 

Arbetsmarknads och vuxen 
utbildningsnämnden  610,2 184,1  426,0  442,9 16,9 0,0 16,9

Barn och utbildningsnämnden  2 503,6 448,4  2 055,3  2 049,2  6,1  9,9  16,0 

Kommunrevision  2,1 0,0  2,1  2,1 0,0  0,5  0,5

Kultur och fritidsnämnden  301,9 32,6  269,3  270,7 1,4 2,0 3,4 

Miljö och räddningstjänstnämnden  99,6 18,9  80,7  81,8 1,1 2,0 3,1

Socialnämnden  749,4 326,8  422,6  424,2 1,5 8,4 9,9

Stadsbyggnadsnämnden  530,6 160,3  370,3  392,4 22,2 3,5 25,7 

Torshälla stads nämnd  56,4 6,7  49,7  53,4 3,7 0,0 3,7 

Valnämnden  0,5 0,0  0,5  0,3  0,2 0,1  0,1 

Vård och omsorgsnämnden  1 948,2 260,7  1 687,5  1 687,5 0,1  12,6  12,5

Överförmyndarnämnden  35,3 25,5  9,8  11,1 1,3 0,8 2,1

Summa nämnderna - 7 535,8 1 829,3 - 5 706,6 - 5 776,5 69,9 - 0,1 69,8 

      

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

Fastighetsenheten  153,7 175,9 22,2  0,9 23,1  

Mark och fastighet  84,8 134,2 49,4 0,4 49,0  

Stiga Sports Arena Eskilstuna  15,4   15,4  15,0  0,4   

Badhuset (lämnade bidrag)  15,2   15,2  15,0  0,2   

Arbetsmarknadsåtgärder   0,0 10,1  10,1   

Inköps och miljöavgifter 3,0  3,0 2,0 1,0  

Bostadssociala åtgärder  2,0   2,0   2,0 

Statsbidrag migrationsverket  33,1 33,1  33,1  

Kommungemensam skolpeng  440,9 177,0  263,9  275,3 11,4 

Kostnad framtida vattentäkt  25,0   25,0   25,0 

Ägartillskott bolagen  17,0   17,0   17,0  

Finansiell leasing  1,2 1,0  0,2   0,2 

Utbildningsinspektion/kommun 
gemensam skolpeng  10,5 0,3  10,1 12,9  23,0  

Personalomkostnader (POpålägg) 31,7 2,3 34,0 28,7 5,3

Pensionsutbetalningar (netto)  135,6 0,0  135,6  99,5  36,1

Skaderegleringsutgifter  5,9 0,1  5,7  2,0  3,7

Interna räntor 160,8  1,3 159,5 153,6 5,9  

Budgetregleringsposter:   1,8 0,7  1,2  5,0 3,9

Justering  av finansnetto 3,6  3,6  3,6  

Justering av interna poster mellan  
nämnderna 541,2  541,2 

Summa övriga kommun- 
gemensamma kostnader  - 168,7 - 17,8 - 186,5 - 205,0 18,5 

Summa verksamhetens driftnetto - 7 704,5 1 811,4 - 5 893,1 - 5 981,5 88,4

   Driftredovisning för Eskilstuna kommun
Ekonomisk redovisning
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Ekonomisk redovisning

 Prognos    Ack utfall   

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

Pågående       

Eskilstuna Logistikpark, Kjula 468,9 190,4 267,3 11,2 73,8 195,2 230,2  351,6
Odlaren, gemensam infrastruktur och kostnader — — — — 0,0 5,7 14,8  20,5
Expl. Torshälla  5:8 Eklunda — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Vilsta industriområde 11,0 3,0 0,0 8,0 12,0 3,0 0,0 9,0
Expl. Munktellsområdet — — — — 0,0 8,4 0,0  8,4
Expl. Valhalla 1:1, Bredäng, industritomter — — — — 4,0 13,4 1,2  10,6
GK Expl. Gallerian, Tuna Park 3,9 3,4 0,0 0,5 0,0 0,1 1,8  1,9
Expl. Svista 34,2 9,6 18,2 6,4 19,4 9,7 13,4  3,7
Expl. Skiftinge 1:1 handelsområde 30,1 16,8 55,4  42,1 0,0 14,0 0,1  14,1
Expl. Västerledens ind.område 3,0 0,6 3,8  1,4 19,5 7,9 3,8 7,8
Expl. Slagsta 1:13, Fabriksgatan — — — — 0,0 0,3 0,0  0,3
Expl. Källsta industriomr from 2017 — — — — 0,0 4,2 0,0  4,2
Expl. Torlunda 1:271 m.fl., Folkesta industriområde — — — — 0,0 0,2 0,0  0,2
GK Expl. Mesta 6:40 — — — — 0,3 0,0 0,2 0,1
GK Expl. Vapnet 3 bostäder äb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
GK Expl. Vulkanen 3 0,0 0,1  0,1 0,0 0,0 0,0 0,1  0,1
GK Expl. Hyndevad 22:85 0,0 0,1 0,0  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostäder   

Förstudie   

Expl. Odlaren 1:13,1:27 mfl bostäder — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
Ospecificerat exploatering — — — — 1,0 1,9 0,0  0,9
Expl. Mesta 3:34, bostäder — — — — 0,2 0,0 0,1 0,1
Expl. Stadsläkning — — — — 0,0 0,1 0,0  0,1
Expl. Lagersberg PEAB etapp 3 0,0 00 2,1  2,1 0,0 0,0 2,4  2,4
Expl. Fäktaren 2, bostäder — — — — 5,0 0,2 0,0 4,8
Expl. Tunafors 1:1, bostäder ”Tro hopp och kärleken” — — — — 0,0 0,0 3,9  3,9
Expl. Stenhuggaren 7 och 8, bostäder — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Storken 3, bostäder — — — — 0,0 0,2 0,0  0,2
Expl. Floretten 8, bostäder — — — — 0,0 0,2 0,0  0,2

Pågående   

Odlaren Trumtorp 32,5 26,6  0,7 6,6 0,9 25,3 2,0  26,4
Expl. Hållsta 6:1 Tandlavägen bostäder 5,0, 0,9 3,9 0,2 0,0 0,4 0,1  0,5
Expl. Borsöknatorp 2:1, småhus — — — — 5,3 1,6 0,0 3,7
Expl. Torshälla 5:8 Granbacken bostäder 9,6 4,3 5,4  0,1 0,0 1,8 0,0  1,8
Expl. Gillet 1 bostäder 21,0 6,9 4,0 10,1 0,1 4,1 0,0  4,0
Expl. Fristaden 1:10, Kanonhuset bostäder — — — — 0,0 1,3 0,0  1,3
Expl. Slagsta 1:13, Olofslund — — — — 0,0 1,3 0,0  1,3
Expl. Djursta bostäder 24,9 6,5 18,2 0,2 24,9 7,9 16,2 0,8
Expl. Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder 1,8 0,3 2,2  0,7 1,8 0,2 2,3  0,7
Expl. Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder — — — — 1,8 2,0 1,3  1,5
Expl. Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder — — — — 0,0 0,4 0,0  0,4
Expl. Torlunda 1:270, Anneviksvägen, HällbyÖkna 1:44 — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. HällbyÖkna 1:220, Hagaholmsvägen 23,7 1,8 2,0 19,9 0,0 0,4 0,0  0,4
Expl. Hällby 18:1, Vattentornet bostäder — — — — 0,1 0,1 0,0 0,0
Expl. HällbyÖkna 1:220, Dalavägen bostäder — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Hällby 2:161, Lerdalen bostäder — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Eskilshem 4:7,4:8 bostäder 25,2 2,3 1,0 21,9 0,2 1,9 0,0  1,7
Expl. Valören 1, myntverket 15,0 15,4 0,0  0,4 0,0 3,8 0,0  3,8
Expl. Nystavaren 5,6,7 bostäder 23,4 3,6 1,0 18,8 0,0 1,7 0,0  1,7
Expl. Eskilshem 4:1, Kapellbacken bostäder 16,1 2,3 5,5 8,3 0,0 1,4 0,1  1,5
Expl. Vilsta 2:1, Hökaren, bostäder — — — — 0,0 0,3 0,0  0,3
Expl. Valören 2, bostäder 46,5 8,8 1,0 36,7 0,0 1,2 0,0  1,2
Expl. Valhalla 1:1, Notarien 1318, Årby norra bostäder 0,0 4,8 12,0  16,8 0,0 1,8 0,0  1,8
Expl. Ängsholmen 1:2, Östra Ängsholmen fritidsomr — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Nötknäpparen 26 mfl 38,8 36,0 2,0 0,8 0,0 0,1 0,0  0,1
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 Exploateringsredovisning  

 Prognos    Ack utfall   

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

Pågående forts. 

Expl. Vilsta 2:1 m.fl., Skogsängen, Vasavägen bostäder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0  0,3
Expl. HusbyRekarne 3:14, 3:78, 3:13, 3:29, bostäder 11,2 1,4 5,8 4 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. HusbyVreta 1:66 Skogstorp C, bostäder 5,6 2,3 0,2 3,1 0,0 0,1 0,0  0,1
Expl. Väduren 23, Gredby 1:1 0,0 5,6 0,1  5,7 0,0 6,7 0,0  6,7
Expl. ÄrlaÅstorp 1:97, 1:98, 1:99, 1:100, bostäder — — — — 0,0 0,0 0,0 0,0
GK Expl. Nithammaren 8, bostäder 10,6 11,1 0,0  0,5 0,3 0,1 0,9  0,7
GK Expl. Vikingen 15 0,0 0,5 0,6  1,1 0,0 0,5 0,6  1,1

Infrastrukturexploatering med extern exploatör    

GK Expl. Kv. Nätet bostäder 0,5 1,0 5,2  5,7 0,0 0,1 10,4  10,5

Avslutade 2017    

Expl Gunnarskäl rangerbangård    0,0 0,0 0,1 5,6  5,7
Expl. Vilsta 2:1, Stålforsen    0,0 1,8 1,5 0,0 0,3
Expl. Vilsta 2:1, Thuleparken    0,0 3,4 3,4 0,6  0,6
Expl Roxnäs/Stavstorp tomter    0,0 0,9 0,1 0,0 0,8
Expl. Skolmästaren, Tunafors skola    0,0 0,7 0,1 0,0 0,6
Expl. Valhalla 2:1, drivmedelstation Västerleden    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Snälltorpet    0,0 0,0 1,2 0,6  1,8
Expl. Vilsta 2:1, Rosenhäll    0,0 0,0 0,0 0,9  0,9
Expl. Kv Vittnet    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Kv. Våghalsen, gamla brandstationen    0,0 2,5 3,2 0,0  0,7
Expl. Lagersberg 1:1 PEAB etapp 1    0,0 0,0 0,0 2,3  2,3
Expl. Vinkelhaken 7 / Vörten 1    0,0 0,0 1,8 3,2  5
Expl. Karl Ivarsvägen, Hällby    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Verkmästaren 6 o 7, Högskola mm    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl Källsta ind.område 27,8 3,9 0,0 23,9 9,0 1,0 0,0 8,0
Expl. Mejseln 1 och 2, Mesta bostäder    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Hällbybrunn, bostäder    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Kjulakorset norr    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. TorshällaMälby 8:3 Bergrum/tomter 1,5 1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Bjällersta 1:1, bostäder    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Ängsholmen 1:2, Östra Ängsholmen fritidsomr    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Valören 1, myntverket    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Lagersberg 1:3 & Laxen 2    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Niten    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Östra gatan    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Ekeby 3:79 m.fl., Flacksta bostäder    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Expl. Torshälla 4:44, bostäder    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultatförda poster 2017 Intäkter Kostnader   

 68,6 30,1    
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Nämnd/Förvaltning Utgift Inkomst Nettoutgift Budget Avvikelse
Belopp i mnkr     mot budget

Kommunstyrelsen, KLK och KoU 71,1 0,0 71,1 147,4 76,3

Kommunstyrelsen, affärsverksamhet 407,3  14,0 393,3 424,9 31,6

Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8

Socialnämnden 0,7 0,0 0,7 44,5 43,8

Barn och utbildningsnämnden 108,3  0,4 107,9 333,7 225,8

Kultur och fritidsnämnden 10,8 0,0 10,8 23,9 13,1

Miljö och räddningstjänstnämnden 13,6  0,7 12,9 14,5 1,6

Stadsbyggnadsnämnden 90,3  10,3 80,0 134,5 54,5

Torshälla stads nämnd 33,0 0,0 33,0 73,9 40,9

Vård och omsorgsnämnden 1,1 0,0 1,1 48,0 46,9

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Valnämnden 0,1 0,0 0,1

Summa Nämnder 736,3 - 25,4 710,9 1 247,1 536,3

Nämnd/Förvaltning Utgift Inkomst Nettoutgift Budget Avvikelse
Belopp i mnkr     mot budget

Kommunstyrelsen, KLK och KoU 21,9 0,0 21,9 38,5 16,6

Kommunstyrelsen, affärsverksamhet  0,0 0,0  0,0

Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden 1,7 0,0 1,7 2,5 0,8

Socialnämnden 1,5 0,0 1,5 0,0  1,5

Barn och utbildningsnämnden 25,1 0,0 25,1 6,0  19,1

Kultur och fritidsnämnden 12,3 0,0 12,3 10,5  1,8

Miljö och räddningstjänstnämnden 1,3 0,0 1,3 1,4 0,1

Stadsbyggnadsnämnden 5,5 0,0 5,5 6,2 0,7

Torshälla stads nämnd 0,6 0,0 0,6   0,6

Vård och omsorgsnämnden 7,6 0,0 7,6 16,0 8,4

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0  0,0

Valnämnden 0,1 0,0 0,1   0,1

Summa Nämnder 77,6 0,0 77,6 81,1 3,6

 Investeringsredovisning för Eskilstuna kommun
Ekonomisk redovisning

KSKF-beslutade

Nämndbeslutade
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Kommunkoncernen  2017 2016 2015 2014 2013

Finansnetto mnkr  100,6  137,0  152,7  156,2  166,7

Resultat före extraordinära poster  mnkr 541,5 333,8 208,7 108,9 260,9

Låneskuld långa lån mnkr 5 471,5 5 292,6 4 564,6 4 378,7 3 861,1

Låneskuld, långa lån, per invånare kr 52 301 51 239 44 803 43 418 38 730

Eget kapital mnkr 3 853,4 3 370,3 3 076,0 2 799,9 2 781,8

Eget kapital per invånare kr 36 834 32 629 30 192 27 763 27 904

Ansvarsförbindelser mnkr 1 973,9 2 059,7 2 173,8 2 234,5 2 342,5

Ansvarsförbindelser per invånare kr 18 868 19 941 21 336 22 157 23 497

Nettoinvesteringar mnkr 1 587,3 1 203,7 1 453,8 1 174,5 1 093,3

Soliditet % 29,0 27,6 27,5 27,1 27,0

Kommunen  2017 2016 2015 2014 2013

Resultat före extraordinära poster  mnkr 327,3 279,4 96,0 18,1 173,4

Mot balanskravet redovisat resultat mnkr 305,3 265,4 66,5  3,5 162,4

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag % 5,0 4,6 1,2  0,1 3,2

Finansnetto mnkr 68,8 47,4  2,2  11,6  15,3

Nettoinvesteringar mnkr 788,7 366,1 550,0 550,0 427,4

Självfinansieringsgrad % 63 137 38 28 87

Eget kapital mnkr 3 196,4 2 869,0 2 590,0 2 444,0 2 396,0

Eget kapital per invånare kr 30 554 27 776 25 418 24 234 24 034

Soliditet exkl. vidareutlåning % 50 48 49 50 52

Soliditet exkl. vidareutlåning och inkl. pensions 
förpliktelser intjänade före 1998 % 7,6 5,9 3,9 2,8 2,0

Kassalikviditet  % 74 81 67 82 79

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning till  
kommunala bolag mnkr 1 897,8 1 893,5 1 640,5 1 491,5 1 125,6

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning per invånare kr 18 141 18 332 16 102 14 789 11 291

Pensionsförpliktelser mnkr 1 895,7 2 022,8 2 133,0 2 196,4 2 303,9

Borgensåtagande mot tredje man mnkr 2,7 3,5 3,9 4,3 4,8

Borgensåtagnade mot kommunala bolag mnkr 661,3 902,7 1 199,8 1 641,1 2 177,5

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

Utdebitering, rikssnitt kr 32,12 32,10 31,99 31,86 31,73

Medelskattekraft % 87,0 88,0 89,0 89,0 89,0

Antal invånare per 1/11  104 616 103 292 101 882 100 849 99 692

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.

 Finansiella nyckeltal
Ekonomisk redovisning

 Investeringsredovisning för Eskilstuna kommun
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Personalredovisning

Antal månadsanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring Förändring 
 dec 2017 dec 2017 dec 2017 dec 2016 dec 2016 dec 2016 totalt antal i procent

Totalt antal anställda 6 750 1 822 8 572 6 875 1 823 8 698  126  1,4 %

Tillsvidareanställda, antal 6 055 1 556 7 611 5 977 1 501 7 478 133 1,8 %

Visstidsanställda, antal 725 281 1 006 927 333 1 260  254  20,2 %

Tillsvidareanställda, andel 89,7 % 85,4 % 88,8 % 86,9 % 82,3 % 86,0 % 2,8 %

Visstidsanställda, andel 10,7 % 15,4 % 11,7 % 13,5 % 18,3 % 14,5 %  2,8 %

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2017 dec 2017 dec 2017 dec 2016 dec 2016 dec 2016 totalt antal 

Sysselsättningsgrad 96,1 % 98,0 % 96,5 % 95,7 % 97,7 % 96,1 % 0,43 %

Andel deltid 16,8 % 7,6 % 14,9 % 18,7 % 8,7 % 16,7 %

Andel heltid 83,2 % 92,4 % 85,1 % 81,3 % 91,3 % 83,3 %

Åldersstruktur, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring Förändring 
Antal per åldersgrupp dec 2017 dec 2017 dec 2017 dec 2016 dec 2016 dec 2016 totalt antal i procent

<=29 583 180 763 575 162 737 26 3,5 %

3039 1 287 361 1 639 1 196 343 1 539 100 6,5 %

4049 1 735 407 2 142 1 785 395 2 137  38  1,7 %

5054 924 181 1 105 875 169 1 044 61 5,8 %

5559 835 218 1 053 872 222 1 094  41  3,7 %

6064 635 176 811 618 176 794 17 2,1 %

>=65 65 33 98 56 34 90 8 8,9 %

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

Personalomsättning, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2017 dec 2017 dec 2017 dec 2016 dec 2016 dec 2016 totalt antal 

Personalomsättning 17,3 % 16,4 % 17,3 % 16,3 % 16,1 % 16,3 % 1,0 %

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (medel 12 senaste månaderna)

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2017 dec 2017 dec 2017 dec 2016 dec 2016 dec 2016 totalt antal 

Sjukfrånvaro, totalt 9,0 % 4,5 % 8,1 % 9,5 % 4,9 % 8,6 %  0,5 %

Sjukfrånvaro, 0–14 dagar 3,7 % 2,5 % 3,4 % 3,9 % 2,4 % 3,6 %  0,2 %

Sjukfrånvaro, 15–> dagar 5,3 % 2,0 % 4,6 % 5,6 % 2,5 % 5,0 %  0,3 %

Sjukfrånvaro ålder:

029 7,4 % 4,5 % 6,7 % 7,5 % 3,5 % 6,6 % 0,0 %

3049 8,7 % 4,3 % 7,8 % 9,2 % 4,7 % 8,3 %  0,5 %

5099 9,6 % 4,7 % 8,6 % 10,2 % 5,5 % 9,2 %  0,6 %
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Strategiska mål – Ortsindikatorer  
och organisationsindikatorer

Attraktiv stad och landsbygd

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

A. Befolkningsförändring

Varav inrikesinflyttning

1 142

80

1 619

 229

1 000

150

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

51 52 54 57

Kvinnor 54 55 55 60

Män 48 50 53 54

C. Invånare som är stolta över Eskilstuna som ort 61 % 62 % 68 % 65 %

Kvinnor 65 % 65 % 69 % 65 %

Män 57 % 60 % 67 % 61 %

D. Invånare som upplever trygghet 42 41 40 43

Kvinnor 41 39 37 43

Män 43 44 44 43

E. Invånare som är nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen 63 66 67 67

Kvinnor 67 66 68 68

Män 60 63 66 66

F. Mäns andel av uttaget av föräldrapenning för vård av barn 23,6 % 24,1 % 25,8 % 23,5 %

Andel kvinnliga chefer i offentlig sektor 63 % — 62 %

Andel kvinnliga chefer i näringslivet 26 % — 28 %

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

1. Antal färdigställda bostäder totalt 366 188 684 350

Antal färdigställda bostäder  Eskilstuna Kommunfastighet 97 204 300

2. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande 38 39 41 41

Kvinnor 42 42 43 43

Män 34 36 38 39

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

53 56 57 55

Kvinnor 56 60 59 56

Män 50 53 55 52

Personalredovisning
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Höjd utbildningsnivå

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

G. Andel 2530åringar som har minst eftergymnasial 
 utbildning som högsta utbildningsnivå

34 % 34 % 34 %

Kvinnor 43 % 42 % 42 %

Män 26 % 26 % 27 %

Kommentar: Värdena kommer med 1 års eftersläpning

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

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

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

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

4,4 — 5,3 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. Andel elever i årskurs 9 med betyg i alla ämnen  
(inklusive friskolor)

76 % 69 % 71 % 78 %

Flickor 78 % 74 % 75 % 80 %

Pojkar 72 % 64 % 67 % 75 %

Kommentar: Exklusive nyanlända de senaste 4 åren, 2017 = 78 % 

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

90 % 88 % 89 % 88 %

Flickor — — —

Pojkar — — —

Kommentar: Riket, samtliga huvudmän, 2017 = 90%

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

13,7 13,9 14,0 14,2

Flickor — — —

Pojkar — — —

Kommentar: Riket, samtliga huvudmän, 14,2

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

69 % 70 % 71 % 64 %

13. Andel elever som har gått vidare till studier eller arbete  
sex månader efter avslutad vuxenutbildning  
(grundläggande och gymnasial)

88 % 86 % — 54 %

Kvinnor 87 % —

Män 85 % —
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Fler jobb

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

H. Arbetslöshet totalt  Eskilstuna, 14,4 % 13,7 % 12,8 % 12,6 %

Kvinnor 13,2 % 12,7 % 12,6 % 12,1 %

Män 15,4 % 14,4 % 12,9 % 13,2 %

Riket 7,9 % 7,8 % 7,5 %

Arbetslöshet utrikesfödda totalt  Eskilstuna, 36,1 % 35,8 % 33,7 % 29,2 %

Kvinnor 36,1 % 35,7 % 34,9 % 29,2 %

Män 36,1 % 35,8 % 32,6 % 29,2 %

Riket 22,1 % 22,8 % 22,2 %

Arbetslöshet 1824 år totalt  Eskilstuna, 21,7 % 17,7 % 15,2 % 22,0 %

Kvinnor 17,4 % 13,0 % 13,1 % 19,0 %

Män 25,3 % 21,7 % 17,0 % 24,0 %

Riket 13,0 % 11,5 % 10,2 %

I. Lönesumma per sysselsatt för dagbefolkningen  
i förhållande till riket

93,3 % 92,6 % 95,1 %

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

— — — Inget värde 
angivet

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

14. 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning 
kring  företagsklimat till 3,4

3,2 3,2 3,3 3,2

15. Företagares nöjdhet med kommunens service  
(SBAundersökning) uppgår till 75, år 2019

72 74 75 73

16. 2019 skapas 300 arbetstillfällen per år genom 
 företagsetableringar

256 232 126 300

 
Kommentar: Ny mätmetod från 2017

2019 uppgår handelsindex till 100 94 93 — 96

17. 2019 ska andelen bidragshushåll per 1 000 invånare   
uppgå till max 40

55 45 39 50

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

53 65 91 62
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Social uthållighet

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

K. Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Riket

5,9 %

2,5 %

5,4 %

2,4 %

—

—

6,5 %

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

189 202 213 166

M. Trygghetsindex för stadsdelar 42 41 40 51 

N. Andel elever i årskurs 7 som mår bra eller mycket bra 
(flickor)

77 % 77 % 72 % 88 %

Andel elever i årskurs 7 som mår bra eller mycket bra 
(pojkar)

93 % 93 % 86 % 94 %

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

Flickor 87 %

 

80 % 92 %

Pojkar 93 % 88 % 92 %

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

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

82 % 81 % 80 % 86 %

Kvinnor 84 % 78 % 80 % 86 %

Män 78 % 88 % 81 % 86 %

Kommentar: Hemtjänst 88 procent, Säbo 80 procent

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

94 % 92 % 87 % 85 %

Andel brukare inom Individ och familjeomsorgen som är 
 nöjda med  pågående och genomförda insatser

81 % 81 % 78 %

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

86 % 92 % 78 % 78 %
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Ekologisk uthållighet

Ortsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

P. Koldioxidutsläpp per invånare 1 830 — — 1 700

Q. Elförbrukning per invånare 6 957 — — 6 000

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

S. Total mängd avfall (kilo per invånare) — — 440

Andel av avfallet som återvinns — — 32 %

Organisationsindikatorer
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål  
2017

Bedömning Trend

20. Elförbrukning (kWh) per kvadratmeter i kommunens 
bostäder

20 19 18 19

Elförbrukning (kWh) per kvadratmeter  i kommunens 
lokaler

66 58 57 60

21. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta 20 % 20 % 23 % 74 %

22.  Andelen ekologiska livsmedel ska öka 47 % 52 % 53 % 50 %

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

15 % 15 % 15 % *) 12 %

24. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad 
 arbetsplats

15 % 16 % 100 %

 
 

*) Endast barn och utbildningsnämndens verksamheter.
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Invånarnas och brukarnas nöjdhetsindex

Utfall 
2016

Utfall 
2017

För-
ändring

Värna demokrati
Delaktighet och inflytandeindex, SCB

Kvinnor 42 43
Män 36 38
Totalt 39 41

Medborgarindex, SCB
Kvinnor 60 59
Män 53 55
Totalt 56 57

Trygghetsindex, SCB
Kvinnor 39 37
Män 44 44
Totalt 41 40

Utbildning Elevers nöjdhet, egen undersökning för
grundskola årskurs 23

Flickor — 89
Pojkar — 88
Totalt — 88

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
grundskola årskurs 46

Flickor — 78
Pojkar — 77
Totalt — 77

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
grundskola årskurs 79

Flickor — 72
Pojkar — 77
Totalt — 70

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
gymnasiet

Flickor — 66
Pojkar — 67
Totalt 64 66

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
vxenutbildning, grundskola

Kvinnor — 73
Män — 74
Totalt 77 74

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
vuxenutbildning, gymnasium

Kvinnor — 70
Män — 70
Totalt 65 70

Elevers nöjdhet, egen undersökning för
vuxeutbildning, SFI

Kvinnor — 75
Män — 75
Totalt 74 75

Vård och sociala 
tjänster

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

Kvinnor — —
Män — —
Totalt 80 65

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

Kvinnor — 89
Män — 81
Totalt 92 86

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
ensamkommande barn och unga

Kvinnor — —
Män — —
Totalt 70 61

Öppna jämförelser
vuxna, myndighet IFO

Kvinnor — —
Män — —
Totalt 65 76

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
vuxna, vård IFO

Kvinnor — 98
Män — 94
Totalt 92 96

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

Kvinnor — —
Män — —
Totalt 70 78

Brukarnas nöjdhet, egen undersökning för
vuxna, vård LSS, socialpsyk

Kvinnor — —
Män — —

Totalt 86 89

Brukarnas nöjdhet, öppna jämförelser
hemtjänst

Kvinnor 87 89
Män 86 88
Totalt 86 88

Brukarnas nöjdhet, öppna jämförelser
äldre, särskilt boende

Kvinnor 78 80
Män 88 81
Totalt 81 80
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Utfall 
2016

Utfall 
2017

För-
ändring

Kultur och fritid Invånarnöjdhet, SCB
kulturverksamhet

Kvinnor 70 70
Män 67 65
Totalt 68 68

Invånarnöjdhet, SCB
stadsmuseet

Kvinnor 
Män
Totalt 83 89

Invånarnöjdhet, SCB
anläggningar

Kvinnor 66 63
Män 63 64
Totalt 65 64

Invånarnöjdhet, SCB
fritidsmöjligheter

Kvinnor 66 68
Män 63 66
Totalt 65 67

Miljö och 
 samhällsbyggnad Markanvändning, Insikt SKL Totalt 75 73

Bygglov, Insikt SKL Totalt 71 76

Bostäder, Kommunfastigheters serviceindex Totalt 80 81

Kollektivtrafik, Transdevs undersökning Totalt 89 87

Energi, vatten och återvinning, EEM:s  undersökning Totalt 79 76

Samhällsskydd 
och beredskap Brandskydd, Insikt SKL Totalt 77 87

Miljö och hälsoskydd, Insikt SKL 71 73

Livsmedelskontroll, Insikt SKL Totalt 80 76

Serveringstillstånd, Insikt SKL Totalt 78 71

Näringsliv och 
arbete Företagsklimat, Insikt SKL Totalt 74 75

Yrkesutbildningar – extern regi, egen undersökning Totalt 74 77

Egen undersökning
arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor 87 86
Män 84 83
Totalt 88 85

Egen undersökning
försörjningsstöd

Kvinnor 81 84
Män 88 79
Totalt 82 82

Invånarnas och brukarnas nöjdhetsindex
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Värna demokrati

Medel BästSämst

32 57 78

Eskilstuna

40

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Index

Sämst Medel Bäst

22 57 93

Eskilstuna

48

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

Procent av maxpoäng

40 41

Sämst Bäst

24 55

Eskilstuna

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

Medel

Index

Utbildning

Lägst Medel Högst

0 29 111

Eskilstuna

24

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

Dagar

Sämst Medel Bäst

14 60 100

Eskilstuna

47

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

Procent

Lägst Medel Högst

3,5 5,0 7,0

Eskilstuna

5,2

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?

Antal

Lägst Medel Högst

104 142 194

Eskilstuna

143

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Tusental kronor/barn

Förskola

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2017
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Sämst Medel Bäst

48 76 95

Eskilstuna

72

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i alla ämnen.

Procent

Sämst Medel Bäst

29 69 92

Eskilstuna

64

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

Procent

Sämst Medel Bäst

65 84 87

Eskilstuna

81

Andel behöriga elever till något nationellt program 
på gymnasiet.

Procent

Sämst Medel Bäst

48 9670

Eskilstuna

70

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9.

Procent

Lägst Medel Högst

302 440 721

Eskilstuna

460

Kostnad per betygspoäng.

Tusen kronor

Sämst Medel Bäst

46 72 85

Eskilstuna

63

Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år, inklusive IM.

Procent

Lägst Medel Högst

21612889

Eskilstuna

118

Kostnad per elev i gymnasieskolan.

Tusental kronor/elev

Grundskola

Gymnasieskola

Vård och sociala tjänster

Sämst Medel Bäst

0 78 100

Eskilstuna

77

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

Procent

Barn/unga

 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2017
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Lägst Medel Högst

1 56 295

Eskilstuna

47

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

Dagar

Sämst Medel Bäst

34 69 97

Eskilstuna

59

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Procent av max

Lägst Medel Högst

6 15 24

Eskilstuna

17

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

Antal

Lägst Medel Högst

476 898 2750

Eskilstuna

840

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

Tusental kronor

Sämst Medel Bäst

64 83 100

Eskilstuna

80

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

Procent

Sämst Medel Bäst

36 65 91

Eskilstuna

58

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst 
finansierad av kommunen?

Procent av max

Lägst Medel Högst

92 267 529

Eskilstuna

271

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 
i kommunen?

Tusental kronor

Sämst Medel Bäst

75 92 100

Eskilstuna

88

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

Procent

Sämst Medel Bäst

44 81 100

Eskilstuna

80

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

45 60 79

Eskilstuna

55

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

Procent

Kultur och berikande fritid

Sämst Medel Bäst

3 58 145

Eskilstuna

78

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

14 39 68

Eskilstuna

43

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

Procent

Näringsliv och arbete

Lägst Medel Högst

0,7 4,2 10,2

Eskilstuna

9,3

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?

Procent

Sämst Medel Bäst

65 80 88

Eskilstuna

74

Andelen förvärvsarbetare i kommunen.

Procent

Sämst Medel Bäst

1,1 5,2 19,3

Eskilstuna

5,9

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

Antal

Sämst Medel Bäst

58 72 82

Eskilstuna

75

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

56 86 100

Eskilstuna

72

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

Procent

Sämst/
Medel Bäst

81 96

Eskilstuna

83

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

9 81 94

Eskilstuna

13

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

Procent

Sämst Medel Bäst

40 79 98

Eskilstuna

94

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Procent av max

Sämst Medel Bäst

0 34 81

Eskilstuna

69

Hur stor andel av kommunorganisationens 
totala antal bilar är miljöbilar?

Procent

Sämst Medel Bäst

3 28 68

Eskilstuna

53

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 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

Destination  
Eskilstuna AB

Eskilstuna  
Jernmanufaktur AB

Socialförvaltningen

Överförmyndarnämnden

Socialnämnden

Vård- och  
omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Organisation 2017 
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Revisionsberättelse för år 2017

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 2017.

Vi åberopar följande för vår bedömning
Revisorernas redogörelse och verksamhetsberättelse för verk
samhetsåret 2017.

De sakkunnigas rapporter avseende:

• Granskning av kommunens delårsrapport per 31 augusti 2017.

• Granskning av kommunens årsredovisning för verksamhets
året 2017.
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 Revisionsberättelse för år 2017




