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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 femtonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett 
överskott. Årets resultat uppgår till 144 miljoner kronor 
för kommunen och 190 miljoner kronor för bolagskon-
cernen. I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett 
överskott som kan utgöra grunden för investeringar i 
infrastruktur, kommunikationer, bostäder, äldreboenden, 
förskolor, arena och badhus. Med en stark ekonomi över 
tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid.

Årets måluppfyllelse
Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer 
verksamheten utifrån de två perspektiven hållbar utveckling 
och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad 
kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. 
Inom hållbar utveckling har vi sju övergripande processer (värna 
demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, berikande 
kultur och fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och 
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 processerna inom hållbar utveckling och de 
inre perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen ut-
går från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen 
har fastställt och de indikatorer som fastställts av 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 2018 visar att:

• Attraktiv stad och landsbygd 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

Det är alltid på sin plats att tacka alla medarbetare för 
deras insatser under det gångna året. Utan dem kan vi inte 
få genomslag för de politiska beslut som fattas och som är 
själva grunden för vår demokrati. Kommunen behövs och 
betyder mycket för många människor. 

Vissa av de beslut som kommunens medarbetare fattar är 
livsavgörande för Eskilstunaborna. Samtidigt är det en komplex 
verksamhet där vi ibland ställs inför svåra arbetsuppgifter och 
brist på  resurser. Där vi måste göra vårt bästa utifrån de förut-
sättningar vi har.

Att kommunen under flera år levererat goda ekonomiska 
resultat är självklart positivt – men i grund och botten handlar 
det inte om pengar. Om vi ska kunna möte Eskilstunabornas 
behov de kommande åren kan vi inte låna till allt. Vi vet att en 
tuffare ekonomisk situation väntar med stigande räntor, svagare 
konjunktur och minskande skatteunderlag. Samtidigt behöver 
vi fortsätta att leverera god service och välfärd. Vi behöver göra 
satsningar som att bygga nya skolor och nya äldreboenden. 

Det betyder att vi måste ha en buffert inför de kommande 
åren. Det är precis som i en familj där både planerade och 
oförut sedda händelser påverkar ekonomin: det blir vinter och 
barnen behöver nya vinterjackor, värmepumpen går plötsligt 
sönder och måste lagas. För att klara alla utgifter måste det 
finns pengar kvar i slutet av månaden. Därför är det otroligt bra 
att Eskilstuna kommun under 2018 både skapade fantastisk 
verksamhet och levererade ett positivt resultat. Det gör att vi är 
bättre rustade för framtiden. 

Vi har inte bara ekonomiska utmaningar framför oss. En stor 
fråga som vi måste sätta fokus på under de kommande åren är 
öka tryggheten i samhället. Trygghet kan innebära olika saker 
för olika människor. För någon kan det handla om att veta att 
det finns en ledig plats på äldreboendet den dag det behövs 
och för någon annan kan det handla om att känna sig trygg 
under kvällspromenaden i parken. Gemensamt för de olika 
behoven är att det krävs resurser av kommunen för att kunna 
möta dem. 

Trygghet hänger också samman med de stora socioekono-
miska skillnader som finns mellan Eskilstunas olika stadsdelar. 
För att jämna ut de skillnaderna måste vi säkra att fler klarar sin 
utbildning och får ett arbete. Jobben är grunden för att sam-
hället ska fungera och arbetslösheten är fortfarande för hög i 
Eskilstuna. De kommande åren ser vi att det kommer att bli brist 
på arbetskraft. Kommunen står liksom många arbetsgivare inför 
en kompetensutmaning där människor måste ha rätt utbildning 

för att kunna ta de arbeten som finns. Många har en lång resa 
för att nå dit och vi måste sätta in rätt insatser för att hjälpa dem 
på vägen. Vi kan inte sänka tempot i den satsningen. 

Eskilstuna är en kommun som sätter jämställdhetsfrågan högt 
på agendan. Flickor och pojkar, kvinnor och män måste ha 
samma möjligheter. Det handlar inte alltid bara om resurser och 
särskilda satsningar, utan om ett tänk som ska genomsyra alla 
våra verksamheter. 

I Eskilstuna finns både det äldre paret som bor för stort och 
ungdomen som vill flytta hemifrån. Vi har en fortsatt efterfrågan 
på olika typer av boenden i kommunen. Vi är en viktig sam-
verkanspart för att möjliggöra byggandet av fler bostäder för 
olika målgrupper.

Eskilstuna kommun är både en organisation och en ort. Allt det 
värdeskapande och meningsfulla arbete som görs i organisa-
tionen kan bidra till att förflytta orten. Samtidigt har alla vi som 
bor i Eskilstuna ett gemensamt ansvar för att utveckla orten. Allt 
pekar i rätt riktning, men vi står fortsatt inför flera framtida ut-
maningar. Då måste vi arbeta vidare med gemensamma krafter. 

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande

Fantastisk verksamhet  
och positivt resultat
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Kommundirektören

Vi sätter punkt för ett enskilt år. Samtidigt är året 2018 
en del av en helhet. Ett år i ett decennium. När historien 
skrivs i framtiden är jag säker på att just den här tiden — 
början av 2000-talet — kommer att beskrivas som en tid 
av förändring i dess djupaste mening. Längtan efter demo-
krati och rättvisa växer sig allt starkare i världen samtidigt 
som grundläggande värderingar och politiska spelregler 
ifrågasätts.

Ökade spänningar och motsättningar har inte bara lett till 
diplomatiska kriser utan också till krig, terror, extremism och 
stora och allvarliga flyktingströmmar. Att mer än 65 miljoner 
människor är på flykt från sina hem präglar också världen och 
bristen på framtidshopp. Under det här decenniet har också 
klimat- och miljöfrågorna accentuerats ytterligare. Översväm-
ningar, värmeböljor, skogsbränder och smältande isar har ökat 
kraven på internationella åtgärder och gemensamma ambitio-
ner. Lägg då till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen 
som skapar en ny digitaliserad värld som formar våra sätt att 
umgås och kommunicera på nya sätt. Det är också ett decen-
nium där kvinnornas ställning stärkts över världen, kraven på 
utbildning blir allt starkare och många av de stora folksjuk-
domarna trängs tillbaka. Den genomsnittlige världsmedborga-
ren är numer inte länge en bonde utan en stadsbo. Jag tecknar 
den här grova bilden för att skapa förståelse för att en stad, en 
kommun - ytterst alla våra verksamheter - verkar i ett samman-
hang. Vårt dagliga arbete påverkas ständigt av omvärldsfaktorer. 

Under de senaste åren har vi i Eskilstuna tagit emot cirka 2 500 
fler barn och elever i förskolan, grund- och gymnasieskolan. 
Många med ett annat modersmål än svenska, många utan en 
vuxen i sin närhet. Trots detta har såväl det så kallade merit-
värdet i grundskolan som gymnasiebehörigheten ökat. Det 
arbete som våra verksamheter gjort är värd stor respekt. Arbets-
lösheten är alltjämt hög i Eskilstuna. Samtidigt har ungdoms-
arbetslösheten minskat de senaste åren. Omstruktureringen 
av näringslivet pågår för fullt. Samtidigt som vi har en stark 
industritradition etableras nya företag och branscher. Under 
året har antalet yrkesutbildningar ökat som en del i en med-
veten strategi att höja kompetensen i Eskilstuna. Mer än 1 000 
personer har också getts möjlighet till extra tjänster, praktik och 
så kallade traineetjänster i våra verksamheter.

Eskilstuna är starkt beroende av goda kommunikationer till 
Stockholm och Mälardalskommunerna, till Västerås och till våra 
Sörmländska grannkommuner. Under 2019 kommer till exem-
pel antalet avgångar till Stockholm att öka med halvtimmes-
trafik under de mest reseintensiva perioderna med en restid på 
45-60 minuter. Under året invigdes också Gredbydepån som 
ska serva och underhålla tågen i Mälardalen. Bostadsbyggandet 
har hållit en hög nivå under året och det tillsammans med fort-
satt förnyelse av centrumkärnan och byggandet av en ny hög-
skola formar en ny stad. Eskilstuna har också fortsatt att bygga 
en miljömedveten stad. Det syns inte bara i gatubilden med 
fler biogas- och elbussar utan också i mer långsiktiga åtgärder 
som rör bostadsbyggande, säkra rent vatten, grönytor och VA- 
utbyggnad.

Under året har antalet brukare inom hemtjänsten ökat sam-
tidigt som det arbetats fram en tydlig utbyggnadsplan för såväl 
äldre- som LSS-boenden de närmaste tio åren. Ett 70-tal nya 
äldreplatser tillskapades. Det har ställts extra stora krav på det 
sociala arbetet under året. Social oro, missbruk, drogförsäljning 
och gängkriminalitet ställer verksamheterna och ytterst våra 
medarbetare inför stora prövningar. Fokus på det förebyg-
gande arbetet i skolor, på fritidsgårdar och i bostadsområden 
har kombinerats med vård och stödinsatser till enskilda och 
familjer.

2018 har också varit ett år då vi inom många av våra verk-
samheter sökt medarbetare. Detta på en arbetsmarknad som 
konkurrerar om välutbildad arbetskraft. Bilden är att vi överlag 
klarat det bra även om tendenserna är tydliga att vi kommer att 
få allt svårare att rekrytera erfarna medarbetare. Den fortsatta 
satsningen på modigt ledar- och medarbetarskap, att erbjuda 
heltidstjänster och möjlighet till utveckling är viktiga faktorer för 
att bli en än attraktivare arbetsgivare. Jag målar medvetet upp 
mycket av det goda vardagliga arbetet som utförts av mer än  
9 000 medarbetare. Att vi mitt i denna turbulenta värld som 
krävt lite extra av oss alla också klarat en ekonomi i balans är 
värd en extra eloge. En kommunal organisation som är skatte-
finansierad och som har behov av långsiktiga investeringar får 
inte utsätta sig för att hamna i ekonomisk kris.

Det betyder inte att vi inte ser problemen, svårigheterna eller 
det som behöver förbättras. Tvärtom. Men vi behöver även 
lyfta upp allt det som är bra och allt det fina arbete som varje 
dag utförs i vår kommun. Alla dessa hundratusentals möten 
vi genom för dagligen när en lärare möter en elev, en under-
sköterska en äldre, en socialsekreterare en familj, en stads-
planerare ett byggföretag eller en näringslivsstrateg ett före-
tag. Då klarar vi också att öppet se det som behöver förbättras. 
Eskilstuna är i stark utveckling. Staden och dess landsbygd 
växer befolkningsmässigt. Antalet unga under 20 år och äldre 
över 80 år ökar i antal de närmaste åren. Det är också grupper 
som kräver extra i form av kommunala tjänster, service och 
utbildning. De närmaste tio åren behöver ett gediget utbygg-
nadsprogram sjö sättas. Eskilstuna har alla förutsättningar att 
klara den utmaningen.

Tack till våra politiker som beslutat om resurser och målsätt-
ningar och ytterst garanterar den representativa demokratin. 
Tack till alla medarbetare som genomfört verksamheten med 
en stark känsla för sina uppdrag och den här staden.

Pär Eriksson, kommundirektör

2018 – en del av ett 
viktigt decennium
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Nuläge, strategiska 
mål 2016-2019
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.

Attraktiv stad och landsbygd

Bättre än 
föregående år

Bättre 
än målet

• Riktlinjer för medborgardialog är beslutade i kommunfull-
mäktige. Analys pågår om införande av e-petition som är 
ett sätt för medborgarna att lämna förslag till politikerna via 
webben.

• Nämnderna har beslutat om prioriterade aktiviteter utifrån 
de idrottspolitiska- och kulturpolitiska planerna. Aktiviteterna 
löper på enligt plan och följs upp löpande.

• Folk och kultur, Sveriges första kulturpolitiska konvent, 
genom fördes i februari. Konventet var välbesökt och kom-
munen fick beröm för gott värdskap. Ett nytt konvent 
genom förs 2019.

• Utredningsarbete om en kongresshall/kulturhus pågår. Dialog 
förs med investerare, byggherrar och operatörer. Medborgar-
dialog rörande inriktning på kulturhus har genomförts. 

• Bostadsbyggandet följer planen med framför allt flerbostads-
hus i områden utpekade i utbyggnadsstrategin och småhus. 
Antalet startbesked blev 597, vilket är nära målet 600. Arbetet 
med att få en snabbare stadsbyggnadsprocess fortsätter.

• Arbetet med att utveckla Energicentrum pågår. De fyra del-
projekten bedrivs med EU-medel. 

• Utbyggnaden av bredband har haft en högre takt i förhållan-
de till hur många som anslutit sig. I tätorterna har 93 procent 
av hushållen tillgång till 100 Mbit/s. 84 procent av dem har 
valt att ansluta sig.

Måluppfyllelse strategiska mål
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Bättre än 
föregående år

Nära målet

Höjd utbildningsnivå

• Vårterminen visade på bättre betygsresultat i både grund-
skola och gymnasiet. I grundskolan ökade andelen godkända 
i alla ämnen i åk 9 från 65,3 till 70 procent. I gymnasiet har 
det genomsnittliga meritvärdet ökat från 14,0 till 14,2 för 
vårterminen 2018. Skillnaden mellan pojkar och flickor har 
dock ökat.

• Insatser och ökat samarbete för en likvärdig skola pågår inom 
samtliga skolformer. Barn- och utbildningsnämnden har fått 
förmånen att inleda samarbete med Skolverket i Samverkan 
för bästa skola, som kommer att löpa över tre år. 

• Fortfarande söker eleverna till gymnasiet traditionellt utifrån 
sitt kön. Men för första gången syns små förändringar i det 
traditionella gymnasievalet. Förskolan har påbörjat en plane-
ring för vidareutbildning av förskolechefer i jämställdhet och 
normkritik. Syftet är att jämställdhet ska genomsyra verksam-
heten. Egna värderingar, förhållningssätt och föreställningar 
om kön ska kritiskt granskas.

• Rätt till 25 timmars förskola per vecka är infört. Det är många 
fler som har valt detta alternativ än beräknat och därmed har 
kostnaden ökat mer än planerat.

• Det pågår en intensiv planering för utbyggnad av skolenheter 
som kommer att ge resultat från och med 2019. Det första 
spadtaget för Skiftinge förskola togs i oktober.

• Sörmlandskontrakt har en ny överenskommelse för att få ny 
inriktning med systemvetenskap och digitalisering (60 miljo-
ner kronor under 3 år).

Bättre 
än målet

Fler jobb

Oförändrat mot 
föregående år

• Den totala arbetslösheten har minskat till 12 procent  under 
året och ungdomsarbetslösheten har minskat till 13,4 
 procent.

• Arbetslösheten bland utlandsfödda har minskat med 3,4 
 procentenheter till 30,3 procent.

• Antalen deltagare i arbetsmarknads- och arbetsmarknads-
förberedande insatser har i genomsnitt varit 1 026 personer 
per månad.

• Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under året är 3 896, 
vilket är 161 färre än förra året.

• Tio yrkeshögskoleutbildningar har startats under 2018. 

• 17 yrkesvuxutbildningar har startat med totalt 638 elever.  
92 procent av deltagarna har fått arbete efter avslutad 
 utbildning.

• 309 flickor och 286 pojkar har fått feriepraktik i kommunens 
regi.  

• 456 nya företag har startats.

• Svenskt näringslivs sammanfattande näringslivsranking för 
kommunen är 3,3, vilket ger en ranking om plats 175 bland 
landets kommuner.

• Företagens nöjdhet med kommunens service är fortsatt hög.

 Måluppfyllelse strategiska mål
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Nära målet
Oförändrat mot 
föregående år

Social uthållighet

• Arbetet med att stärka flickors och pojkars uppväxtvillkor 
fortsätter. Det stärker alla elevers möjligheter att uppnå 
 skolans mål.

• Fristadshus som är en verksamhet för de ungdomar mellan 
16 – 20 år som inte går i eller har avslutat gymnasiet blev en 
permanent verksamhet under året. Verksamheten syftar till 
att hjälpa målgruppen att återgå till gymnasiet, praktisk eller 
andra alternativa sysselsättningar.

• Arbetet i prioriterade stadsdelar pågick under året med fort-
satt satsning på trygghetsskapande åtgärder i Årby, Lagers-
berg, Fröslunda, Skiftinge och Nyfors. Förebyggande arbete 
och uppbyggnad av verksamheter samt former för samverkan 
i de prioriterade stadsdelarna fortsätter bland annat med stöd 
av statsbidraget för att motverka segregation. Den främsta 
målsättningen är att få fler människor i arbete.

• Förutom långsiktigt förebyggande arbete finns behov av att 
samordna arbetet med kriser, utveckling av brottsförebyg-
gande arbete, våldsbejakande extremism och strategiska 
säkerhetsfrågor. Därför beslutade kommunstyrelsen att inrätta 
ett nytt brottsförebyggande råd med tillhörande organisation 
direkt under kommundirektören från och med januari 2019.

• Sedan 2017 finns en utsedd samordnare för arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Säkerhets- och beredskaps-
organisationen har utvecklats och ytterligare förstärkningar i 
bemanningen kommer att ske år 2019.

• Brukarundersökningarna inom äldreomsorgen visar att 
resultaten försämrats och ligger under målet samt under 
det nationella genomsnittet. För insatser inom individ- och 
familjeomsorgen riktade till flickor och pojkar har resultatet 
förbättrats och ligger över målet. Bland kvinnor och män har 
bedömningen om genomförd insats försämrats och når inte 
upp till målet.

• En utbyggnadsplan för att svara upp mot de ökade behoven 
för äldreboenden och gruppbostäder är framtagen.

 

Barn i befolkningen som  
ingår i familjer med lång- 
varigt ekonomiskt bistånd 
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Oförändrat mot 
föregående år

Bättre 
än målet

Ekologisk uthållighet

• ReTuna återvinningsgalleria får många studiebesök från 
svenska och utländska delegationer. Eskilstuna har visat att 
det går att bedriva återbruk med lönsamhet vilket också har 
bidragit till målet fler jobb. 

• Satsningen på pilotprojektet om återbruk och reparation 
av möbler i den kommunala verksamheten har rönt stort 
intresse. 

• Ett koncernövergripande utvecklingsarbete kring dagvatten 
har startats, med målet att anta uppdaterade styrdokument 
gällande dagvatten och dagvattenplan. Det ger bättre för-
utsättningar både för att nå miljökvalitetsnormer och för att 
bygga ett robust system som klarar klimatförändringarnas 
effekter. 

• Ett koncernövergripande arbete med att ta fram en bio-
gasstrategi har slutförts. Arbetet har bäddat för fortsatt pro-
duktion av biogas från kommunens matavfall, samt att kom-
munens busstrafik ska köra på el och biogas. Arbetet bidrar 
också till ekonomisk trygghet genom minskad riskexponering 
för stigande priser på fossila bränslen och biodiesel.

• Genomförandet av planen för vatten och avlopp, VA har 
pågått under 2018. VA-utbyggnad kommer att starta 2019 i 
Näshulta Österby samt i Hyndevadsområdet. Totalt ska drygt 
800 befintliga bostäder anslutas till allmänt VA. 

• Arbetet med att utveckla Energicentrum tillsammans med 
Energimyndigheten har fortsatt. 25 företag på Väster har 
besökts tillsammans med energi- och klimatrådgivningen för 
att hitta möjligheter till demonstrationsprojekt av ny, energi-
smart teknik. 

• Ett förslag till grönplan har tagits fram med förslag till rikt-
linjer för naturvård, grönstruktur och friluftsliv. Den kommer 
att gå på remiss 2019.

• Eskilstuna kommun ska vara fossilfri 2020. Kommunens egna 
personbilar är alla fossilfria efter årsskiftet 2018. 0,9 MW 
solceller var installerade i december och resterande 1,1 MW 
för att nå målet 2020 är planerade. En markanvisningstävling 
för solelsoptimerad bostadsplanering i Hällby har fått många 
intressenter.
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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

43
Index

Invånarnas 
upplevelse 
av trygghet

41
Index

Årets medborgarundersökning indikerar att invånarnas 
upplevelse av möjlighet till inflytande och påverkan har 
ökat. Däremot visar undersökningen att upplevelsen av 
trygghet ligger kvar på en fortsatt låg nivå. 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny riktlinje för med-
borgardialog. Arbete med metodmaterial pågår.

Möjligheten att lämna medborgarförslag har avvecklats. En ut-
redning om e-petition är färdig och redovisad. En e-petition är 
ett förslag från en medborgare till kommunen som kommer in 
digitalt och läggs på kommunens webbplats. Därefter kan andra 
medborgare stödja förslaget för att det ska gå vidare till politisk 
beredning. En analys om införande av e-petition pågår. 

Det ska vara enklare för invånare att följa beslutsprocessen 
och ta del av allmänna handlingar. Arbetet med att se över och 
utveckla eskilstuna.se utifrån invånarnas behov har startat med 
sidorna under ingången ”Kommun och politik”. 

Genomförandet av de lokala valen till kommun, landsting och 
riksdag fungerade bra. 84,7 procent röstade i riksdagsvalet, 81,2 
procent i kommun- och landstingsvalen, vilket är en ökning 
med 0,7 procent jämfört med valet 2014. Valdeltagandet skiljer 
sig dock mellan olika stadsdelar.

Trygghet och mänskliga rättigheter 
Den upplevda tryggheten är fortsatt ett förbättringsområde. 
Förutsättningarna för att arbeta mer strukturerat och samord-
nat med främjande och förebyggande insatser har förbättrats. 
 Arbetet styrs med stöd av en ny plan för trygghet och inklude-
ring som är beslutad av kommunfullmäktige. Planen innefattar 
även målområden för integration och stadsdelsutveckling. Den 
nya planen har koppling till Agenda 2030 och Affärsplan Eskils-
tuna med aktiviteter som ska styra mot trygghet, inkludering 
samt fler i arbete. Arbetet har startats i stadsdelen Årby. 

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 
och förtryck har prioriterats. Utbildning för att förebygga och 
hantera våldsbejakande extremism har genomförts inom bland 
annat förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst.

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Förvaltningarna 
arbetar med att sprida kunskap och metoder för att förbereda 
för den nya lagen. Målsättningen är att öka flickors och pojkars 
delaktighet och påverkansmöjligheter. Exempelvis behöver an-
vändningen av  barnkonsekvensanalyser inför viktiga beslut öka. 
Ett annat exempel är en modell kallad Unik som används för att 
öka ungdomars delaktighet. 

Möjlighet till insyn, tydligare ärende- och 
 beslutshantering
Politikerenkäten som genomfördes i februari 2018 visar att 
förtroendevalda är mycket nöjda med förvaltningarnas stöd till 
nämnder och kommunfullmäktige. Arbetet med att introducera 
nya förtroendevalda i nämnder och styrelser är påbörjat. 

Arbetet med att utveckla ärendeprocessen pågår. Bland annat 
är tidplanen för ärendeprocesserna i koncernen bättre syn-
kroniserad än tidigare. En digital funktion för närvaro och om-
röstning i kommunfullmäktige är förberedd och kommer  
att införas våren 2019.  

En ny struktur för styrande dokument är beslutad. 2019 kom-
mer ett arbete startas upp för att säkra kvaliteten i utredningar 
och underlagen inför politiska beslut. Beslutsunderlagen ska 
förutom att belysa ekonomiska, sociala och miljömässiga 
perspektiv även belysa påverkan på jobb, trygghet och jäm-
ställdhet.  

Införande av ett digitalt arkiv för dokument är påbörjat. 
 Skol betygen är till exempel numera tillgängliga i kommunens 
e-arkiv. 

Valdeltagande

81,2%
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Måluppfyllelse huvudprocesser
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18* Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?

42 43

Sämst Bäst

31 53

Eskilstuna
Medel

Index

Demokrati

Trygghetsarbetet är ett av områdena som står i fokus och det inkluderar såväl ekonomisk, som 
social trygghet. Jämställdhetsfrågorna blir då centrala för att nå framgång. Bilden är tagen 
under Springpride 2018.

Åtaganden

Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar 
i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och 
civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator 
och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social 
oro. (KS, alla nämnder, KFAST)

Kommentar: Arbetet i prioriterade stadsdelar har genomförts 
inom ramen för de nätverk som finns i stadsdelsutvecklings
arbetet. Plan för trygghet och inkludering antogs av kommun
fullmäktige i november och kommer finnas som gemensam 
grund för att fortsätta bygga lokal samverkan i stadsdelar.

Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och 
service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända 
kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, 
KFN, KFAST)

Kommentar: Kartläggning är genomförd och har lett fram till 
rekommendationer som blir vägledande i det fortsatta arbetet.

Vidareutveckla arbetet med mäns våld mot kvinnor med fokus 
på våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla 
nämnder och bolag) 

Kommentar: Utbildningen med inriktning att motverka vålds
bejakande extremism och MVP (mentorer i våldsförebyggande 
arbete) har genomförts med god respons. Sida på intern
portalen bidrar till kunskapsspridning och för medarbetare. 
Samverkanskanaler med nyckelaktörer har etablerats.
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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%

Under året har betygsresultaten i grundskolan och  
 gymnasium förbättrats. Det är  fortsatt brist på personal 
och lokaler. Planering för  utbyggnad pågår. 

Förskola
I samarbete med Skolverket har ett utvecklingsarbete påbör-
jats för att under en treårsperiod höja kvalitén på de förskolor 
som har de mest komplexa förutsättningarna. Arbetet omfattar 
bland annat satsningar på språkstöd till elever och tjänster som 
förstelärare. 

Behovet av nya förskoleplatser är stort. För att fortsätta uppfylla 
garantin om att få plats inom fyra månader krävs en utökning av 
personal och lokaler. 

Antalet barn per pedagog var vid senaste mätningen 5,3 vilket 
är något bättre än målet.

Grundskola
Grundskolans ledning har prioriterat att öka antalet elever som 
är behöriga till gymnasiet. Kunskaperna hos elever som börjar 
förskoleklass/fritidshem ska säkras, liksom högstadieelevernas 
kunskapsnivå.

Metoder finns nu för att arbeta språk- och matematikutveck-
lande i alla förskoleklasser. Fritidshemmets och särskolans roll 
som egna skolformer med egna läroplaner har på olika sätt 
stärkts med fokus på utbildningsuppdraget.

Inom hela grundskolan har arbetet för att öka trygghet, studiero 
och skolnärvaro haft ett starkt fokus och på flera av våra hög-
stadieskolor ser vi goda resultat av detta arbete.

Elevernas läsförmåga har ökat i årskurs 1–3. Kommunens läs-
satsning, Läslyftet (Skolverket) och bibliotekets roll är faktorer 
som bidragit. Även skolornas fokus på språkutvecklande arbets-
sätt har varit värdefullt.

Både flickors och pojkars studieresultat ökade i årskurs 9 
vårterminen 2018. Höstterminsbetygen 2018 för årskurs 9 för-
sämrades något jämfört med föregående år. Det som däremot 
är mycket tydligt i höstterminsbetygen 2018 är att skillnaderna 
mellan pojkars och flickors resultat minskat markant.

Gymnasieskola
Ett systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till ökade kun-
skapsresultat för avgångseleverna. För femte året i rad visar 
gymnasie skolan en resultatförbättring.

Det finns dock viktiga utvecklingsområden. Det är alltför stora 
skillnader mellan flickornas och pojkarnas resultat. Flickornas 
resultat har höjts i jämförelse med föregående år och pojkarnas 
resultat har fallit tillbaka.

Några av yrkesprogrammen ligger rejält under rikets resultat. 
Industritekniska programmet ökar sina resultat år för år från en 
mycket låg nivå.

Det pågår ett utvecklingsarbete av introduktionsprogrammen 
för att öka andelen som går över till nationella program. I år 
tillkommer ett stöd från Skolverket.

Vuxenutbildning
Det är fortsatt stor efterfrågan på alla delar av vuxenutbild-
ningen. Antalet sökande till Svenska för invandrare minskar från 
en tidigare hög nivå. Samhällsintroduktion på modersmål till 
nyanlända har utökats.

Betygsnivåerna är generellt sämre än tidigare för de externt 
anordnade kurserna. Ett arbete är inlett med de externa utbild-
ningsanordnarna för att finna orsaker och vända trenden.

De många avbrotten, speciellt från distansutbildningarna, fort-
sätter. Studie- och yrkesvägledare har i uppdrag att informera 
och motivera till rätt studieform och arbeta fram en individuell 
studieplanering utifrån elevens förutsättningar.

Elevernas behov av stödinsatser i utbildningarna ökar kraftigt. 
Detta leder till rekrytering av fler lärare med specialpeda gogisk 
kompetens. Andelen elever med psykisk ohälsa ökar och  
behov finns av andra yrkesgrupper, som modersmålslärare  
och  kuratorer.

Yrkesutbildningarna är framgångsrika och 92 procent av 
 eleverna får arbete sex månader efter avslutad utbildning. 
 Högkonjunkturen och ett tätt samarbete med branscherna  
ger resultat. 

Genomsnittlig  
betygspoäng  
på gymnasiet

14,2
5,3

Antal barn per
pedagogisk
personal
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Måluppfyllelse huvudprocesser
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Utbildning

Vår kommunala gymnasieskola i Eskilstuna visar goda resultat och vi utvecklar den  
tillsammans med våra elever.

Åtagande

Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av 
komplexa insatser.

Kommentar: Arbetet mot en gemensam verksamhet enligt 
åtagandet är igång i form av en central utredning som leds 
av kommunledningskontoret. Utredningen har arbetsgrupper 
kopplat till sig och går ut på att se över hur arbetet kring barn 
med behov av komplexa insatser ska se ut.
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Slutbetyg årskurs 9, läsåret 17/18. Andel (procent) 
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Eskilstuna Riket

Kommuner, sämsta till bästa

76,7 79,0

69,1 72,5
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Vård och sociala tjänster

Nära målet

Mål uppfyllelse

Oförändrat mot 
föregående år

Andel äldre som är  
nöjda med hemtjänsten

82%
15 959Antal vård- 

dygn för barn 
placerade 
på institution

Behovet av vård och omsorg ökar i kommunen.  Antalet 
barn, unga och flerbarnsfamiljer som söker stöd hos 
social tjänsten har ökat. Utbyggnaden av välfärdsteknik 
blir allt mer en avgörande framgångsfaktor för att åstad-
komma en ändamålsenlig och effektiv vård och omsorg.

Vård och stöd till barn och unga
Att fullfölja skolan är en bra start för unga. Flickor och pojkar 
placerade i familjehem eller institution löper en ökad risk för 
sämre skolresultat, oregelbunden skolgång och ökad psykisk 
ohälsa. Kommunen arbetar för ökad samverkan mellan skola, 
socialtjänst och andra aktörer runt flickor och pojkar. Det är av-
görande för en lyckad skolgång. Genom förebyggande  arbete, 
uppsökande verksamhet och samverkan får elever stöd i att 
fullfölja skolan.

För barn med rätt till stöd och service enligt LSS, Lagen om stöd 
och service, har två boenden med totalt åtta boendeplatser 
tillkommit under året.

Antalet ensamkommande barn som söker sig till Eskilstuna 
har minskat. De unga som bor på kommunens boenden eller 
i  familjehem har ett bra sammanhang med boende, skolgång 
och stöd från gode män.                

För målgruppen flickor och pojkar med komplex problematik 
har ett utvecklingsarbete påbörjats för en gemensam ingång till 
kommunens stöd. Inplanerat är även uppstart av ett så kall-
lat vardagsnära team under 2019 som kan ge stöd i vardagen 
till barn och familjer. Detta för att minimera risken att barn 
och unga inom målgruppen måste placeras utanför det egna 
hemmet.

Vård och stöd till vuxna
Behovet av boenden för kvinnor och män med funktionsned-
sättningar har ökat. I oktober öppnade Skolmästaren, ett nytt 
grupp- och serviceboende. Också behovet av daglig verk-
samhet och sysselsättning har successivt ökat. Under hösten 

startade en ny verksamhet för inslussning, kartläggning och 
bedömning av lämplig arbetsplats.

En uppsökande verksamhet för personer mellan 18-25 år som 
lever i utanförskap har kommit igång, vilken syftar till att moti-
vera individen att ta emot hjälp och stöd för att bryta destruk-
tiva beteendemönster.

Kommunen har svårigheter att tillgodose vårdbehovet för 
personer i särskilt boende med omfattande psykisk ohälsa samt 
brukare med missbruksproblematik. Därför har bland annat 
 planeringen för ett gemensamt boende för målgrupperna 
inletts. 

En nära samverkan mellan olika anhörigverksamheter har på-
börjats och under 2019 planeras bland annat kunskapsutbyte 
och gemensamhetsdagar.

Vård och stöd till äldre
Framgångsrikt arbete kring utskrivningsklara patienter från 
Mälar sjukhuset har medfört en tryggare och effektivare hem-
gång. Väntetiden har kortats ner från sex dagar till ett halvt 
dygn. Inom äldreomsorgen har ytterligare 27 boendeplatser 
skapats. 

Behovet av hemtjänst har ökat och arbetet med att stärka och 
utveckla tidiga och rehabiliterande insatser har fortsatt. Hälso- 
och sjukvård i hemmet har utökats. Målsättningen är att skapa 
ökad självständighet och minska behovet av stöd för att öka 
möjligheten att bo kvar i hemmet.

Inom den kommunala hemtjänsten har service- och omvård-
nadsinsatser allt mer delats upp. Det gör att utbildad personal 
kan fokusera på sitt kärnuppdrag. Det säkerställer god vård och 
omsorg samtidigt som det långsiktigt bidrar till att förebygga en 
förväntad kompetensbrist. 

Utvecklingen kommer att ha fokus på insatser som stärker indi-
videns självständighet, där äldre upplever en samlad vård som 
sker i samverkan med andra aktörer. 

Andel vuxna med missbruks-
problematik som inte är i behov  
av ytterligare insatser från social-
tjänsten

67%
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Vård och sociala tjänster
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Dags att höja pulsen! 90-plusare tränar på Strigeln.  Foto: Andreas Besterman.

Andel äldre som är nöjda 
med sitt särskilda boende

79%

Åtagande

Skapa en gemensam ingång för vuxna brukare med komplexa 
insatser. 

Kommentar: För att kvalitetssäkra bedömning och utförande 
av insatser fortsätter arbetet med att skapa en samordnad och 
gemensam ingång. Fram till att en fysisk mottagning finns på 
plats har en överenskommelse nåtts där individ och familje
omsorgens mottagning och biståndskontoret enkelt kan nå och 
kommunicera med varandra kring ärenden som har behov av 
gemensamma insatser.

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

Sämst Medel Bäst

67 91 100

Eskilstuna

82

Procent
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Berikande kultur och fritid

Mål uppfyllelse

Bättre 
än målet

103 582

39 235

64 347

Varav
Flickor:

Pojkar:

Antal besök på Ung fritid

Oförändrat mot 
föregående år

Nöjd-medborgar- 
index, kultur

68
Nöjd-medborgar- 
index, idrott

64

De idrotts- och kulturpolitiska planerna för kommunkon-
cernen tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad 
utveckling för de kommande åren. Aktiviteter för att skapa 
en meningsfull fritid för flickor och pojkar har löpande 
prioriterats.

Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut för kon-
gresshall och kulturhus. Arbete med en förstudie pågår. En 
förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda är genomförd. 

En utredning för arbetet med att utveckla musikskolan till 
kulturskola har pågått under hösten, bland annat genom om-
världsbevakning och dialogmöten med olika aktörer. Utred-
ningen slutförs i början av 2019. 

Under 2018 har cirka 100 000 musikpedagogiska möten och 
150 konserter genomförts inom musikskolan. Stadsmuseet fort-
sätter att vara ett av Sveriges mest besökta kommunala museer. 
Antalet besök ökade med 7,3 procent. Under året invigdes fem 
nya offentliga konstverk.

Biblioteket har genomfört ett antal välbesökta aktiviteter runt 
om i kommunen. Exempel är Bebisbibblan på turné, sago-
stunder på olika språk samt barnteater och skrivarworkshop.

Fritidsverksamhet nära flickors och pojkars hemmiljö ökar deras 
möjligheter att delta. Utvecklingen i Eskilstuna går mot en mer 
aktivitetsbaserad verksamhet med anmälan istället för öppna 
fritidsgårdar. Det ökar andelen flickor och bidrar till en tryggare 
verksamhet.

Berikande kultur och fritid som friskfaktor
Det statliga lovstödet har utökats. Mer än 1 700 aktivitetstill-
fällen har genomförts under sommaren i samverkan med 26 
föreningar. Cirka 27 000 ungdomar deltog, 43 procent flickor 
och 57 procent pojkar. Under övriga lov har 70 olika konstella-
tioner av föreningar skapat aktiviteter.

Den nya ungdomsverksamheten Verkstan i MunktellArenan har 
haft en lyckad start med mellan 30-50 besökande ungdomar 
per kväll. Det stora intresset för gaming och e-sport har utveck-
lingspotential för att nå en bredare målgrupp. 

Fritidsbanken öppnade i december i MunktellArenan. Det är ett 
bibliotek för sport- och fritidsprylar där alla får låna och allt är 
gratis. Under den första månaden utnyttjade cirka 250 personer 
den möjligheten.

Arbete för att berika fritiden för personer med funktions-
nedsättningar sker bland annat genom mobila mötesplatser 
och programverksamhet. Samverkan inom den kommunala 
organisa tionen behöver utvecklas vidare.

Evenemangsstaden
Kulturkonventet Folk och Kultur genomfördes i februari och 
besöktes av cirka 1 800 personer. Eventet fick stort  gensvar 
från hela landet med hög grad av rapportering i media. 
 Utvärderingen visade på ett övervägande positivt resultat. 
 Eskilstuna fick beröm för gott värdskap. 

SM i friidrott ägde rum i Eskilstuna 24-26 augusti. Det var ett 
mycket lyckat arrangemang med god feedback från tävlande 
och besökare.

Ljusfestivalen Nattljus genomfördes i oktober i det centrala 
årummet med framförallt stadsparken i fokus. 

Under 2018 antogs kriterier för STIGA Sports evenemangsfond 
som ökar möjligheterna för ytterligare evenemang i arenan. 
Dessutom fattade Kommunföretag beslut om en ”värvnings-
garanti” motsvarande 10 miljoner kronor över fyra år som ger 
ytterligare möjlighet att värva stora evenemang.

Musikstaden
Fokus har varit att fånga och uppmärksamma nya musikaliska 
förmågor på kommunens öppna scener. Ett brett, mångkultu-
rellt musikliv som återspeglar Eskilstunas invånare har lyfts fram. 

Rockbandet Kent har särskilt uppmärksammats genom stads-
museets utställning, föreläsning samt konserter.

Arenor, scener och anläggningar
Arbetet med att utveckla STIGA Sports Arena fortsätter. Flera 
större evenemang har genomförts under året, som exempelvis 
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Berikande kultur och fritid

Alla ska ha samma möjligheter till en berikande fritid. Både kultur- och idrottsliv ska vara 
 berikande och tillgängligt. Bilden är från Verkstan, en ny fritidsgård i MunktellArenan för 
 skapande och rörelse.

Sämst Medel Bäst

46 61 73

Eskilstuna

64

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

Index

Måluppfyllelse huvudprocesser

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

Åtaganden

Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella 
 resurser i stads- och landsbygdsutveckling

Kommentar: Arbetet är startat och ska säkra att kulturella 
 resurser tas hänsyn till/beaktas i utveckling av Eskilstuna kom
mun och stärka samt utveckla de kulturella tillgångar som finns 
i kommunen. Arbetet fortsätter under 2019.

Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de 
kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlings-
plan för fortsatt arbete

Kommentar: Arbete pågår med att kartlägga och analysera 
förutsättningarna för utveckling av de kulturella och kreativa 
näringarna i Eskilstuna. I början av 2019 presenteras en hand
lingsplan.

After Darks avskedsföreställning och en handbollslandskamp. 
Under 2018 har golvet i A-hallen bytts ut och akustiken för-
bättrats. 

När det gäller frågan om införsäljning, förvaltande och drift av 
kommunens arenor har arbetet påbörjats och  fokuserar på fyra 
anläggningar: STIGA Sports Arena, Munktellbadet, Lokomo tivet 
och Teatern. Arbetet fortsätter under 2019. 

274 000
Antal besökare på 
Munktellbadet

Sämst Medel Bäst

48 62 75

Eskilstuna

68

* Nöjd medborgarindex – Kultur.

Index
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Miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Mål uppfyllelse

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år + 1 215

Befolkningsförändring

6 485 044
Antal resande med 
buss i stadstrafiken

Eskilstuna växer kraftigt och befolkningen ökade med 
1 215 invånare under året. Bostadsbyggandet ligger på 
en ny nivå och många företag visar intresse, men det är 
fortfarande brist på bostäder.

Bostadsbyggandet har prioriterats i stadsbyggnadsprocessen 
vilket har gett resultat. 590 bostäder fick startbesked och 682 
slutbesked, varav Kommunfastigheter står för 288 startbesked 
och 221 slutbesked.

Ett arbete har pågått med att förbättra stadsbyggnads-
processen. Hela kommunkoncernen har varit delaktig. 

I Munktellområdet pågår nybyggnationer i flera etapper. Fullt 
utbyggt ska området rymma över 1 000 nya lägenheter. Ett nytt 
parkeringshus är färdigställt.

Planering på kort och lång sikt
Eskilstunas översiktsplan revideras och är vägledande för kom-
munens mark- och vattenanvändning fram till år 2030. Målet är 
en hållbar, tät och attraktiv stad.

Det så kallade stadsläkningsarbetet fortgår i de prioriterade 
områdena. Under året pågick arbete med utvecklingsplan för 
stadsläkningsområdet Lagersberg-Råbergstorp-Fröslunda 
(Lagersdal). Utvecklingsplan Kvicksund har fortgått i samarbete 
med Västerås stad. I Fyra Mälarstäder-samarbetet pågår arbete 
med en gemensam utvecklingsplan för de fyra kommunerna.

Arbetet med strategiska planer skapar utrymme för en  växande 
stad. Detaljplaner som möjliggör bland annat cirka 700 bo-
städer, varav 160 i äldreboende, samt 29 000 kvadratmeter 
handel har antagits under 2018.

Invånares möjligheter till påverkan
I arbetet med översiktsplanen har invånare engagerats för att 
komma med förslag och idéer. Planeringen av nya bostads-
områden, parker och utemiljöer sker i dialog med boende, 
arkitekter och entreprenörer.

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 grönområden, naturvård och friluftsliv.

Ett arbete pågår för att minska energianvändning i 27 av kom-
munens fastigheter, vilket motsvarar en fjärdedel av den totala 
lokalytan. Kommunens fyra vindkraftverk producerar el mot-
svarande hälften av kommunens behov. Solceller på kommun-
koncernens fastigheter producerar el motsvarande 100 hushålls 
elförbrukning, cirka 900 kW.

Kollektivtrafik och infrastruktur
För att öka resandet med kollektivtrafiken ytterligare har en 
rad aktiviteter genomförts, som utökning av vissa linjer och 
tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Under hösten utökades 
även möjligheterna till fria resor för resenärer över 65 år.

Den nya tågdepån i Gredby invigdes, en viktig nod i satsningen 
på tåg i Mälardalen.

Utbyggnation av bredbandsfiber på landsbygden och i staden 
har fortsatt och olika kommersiella aktörer är involverade.

Återvinning och avfall
Återbruksgallerian ReTuna har fått stor uppmärksamhet både i 
nationell och internationell media. 

Projekt drivs inom cirkulär ekonomi och kommunen deltar i 
projekt som har ett syfte att minska användning av fossil plast. 
Handlingsplan för klimat och konsumtion har antagits i alla 
Fyra Mälarstäder. Kommunen har startat ett återbruksprojekt, 
modern möbelhantering, i syfte att främja återbruk och minska 
inköp av nya möbler. 

44% 1,8%
Vind Sol

Andelen produktion av el 
från sol och vind ska öka
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* Hur e�ektiv är kommunens hantering 
och återvinning av hushållsavfall?

Sämst Medel Bäst

13 40 68

Eskilstuna

44

Procent

Måluppfyllelse huvudprocesser

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 2018

590
Antal nya 
påbörjade 
bostäder

Hållbarhetsfrågor får större utrymme i stadplaneringen och klimatplanens mål om en  fossilfri 
kommunkoncern 2020 ska uppnås. Bilden är från Naturstugan i Årby Natur reservat där det 
regelbundet ordnas aktiviteter för att sprida kunskap om naturen.

Åtagande

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

Kommentar: Arbetet med att snabba upp stadsbyggnadspro
cessen har fortsatt. En handlingsplan har tagits fram som syftar 
till att öka digitaliseringen av stadsbyggnadsprocessen, tydligare 
projektledning genom hela processen och samlade planstarter 
för flera planer samtidigt. 
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Samhällsskydd och beredskap

Mål uppfyllelse

5 418

Antal utbildade 
i brand och 
säkerhet

Sämre än 
föregående år

Under året har en rad olika aktiviteter genomförts för 
att bidra till ett säkrare och tryggare Eskilstuna. Målsätt-
ningen är att förebygga och minska konsekvensen av 
olyckor.

Det förebyggande arbetet mot brand har haft fokus på  riktade 
insatser och aktiviteter. Till exempel har hembesök gjorts i 
priori terade områden för att informera om brandskydd. Till-
sammans med hemtjänsten har ett arbete påbörjats för att 
stärka brandskyddet hos äldre.

Räddningstjänstsamarbetet Räddsam Mälardalen fortsätter som 
planerat. Bland annat har en samordnare rekryterats för att 
ytterligare stärka arbetet i räddningscentralen. 

Sommaren har varit varm och antalet bränder i skog och mark 
har varit högt, 106 jämfört med 11 föregående år. Bränderna har 
kunnat hanteras inom räddningstjänstens ordinarie beredskap 
inom några timmar och kommunen har därmed förskonats 
från större bränder. Personal från Eskilstuna har istället kunnat 
hjälpa till med de stora skogsbränder som härjat i Dalarna och 
Hälsingland.

Ingen person har omkommit till följd av drunkning eller brand. 
20 personer har transporterats med ambulans i samband med 
brand. Alla var inte allvarligt skadade varför målet om färre än 
tio svårt skadade i brand bedöms som uppnått.

Säkrare trafiksituation
Insatstiderna för räddningstjänsten är fortfarande något högre 
än målet. En sannolik orsak till avvikelsen är trafiksituationen. 
En mer detaljerad utredning kring orsakerna kommer att göras 
under 2019. En åtgärd är Blåljuskollen, där syftet är att skapa 
och uppdatera den kartinformation som blåljusaktörer behöver 
för att hitta rätt. 

Ett fokus under året har varit att göra korsningar mellan biltrafik 
och oskyddade trafikanter säkrare. Under året har tre passager 
anlagts: Ärstavägen/Mälarvägen, Kyrkogatan/Gillbergavägen 
och Bryggartorpsgatan/Stenkvistavägen. En trafiksäkerhetsplan 
förväntas bli antagen under 2019. 

Under 2018 har 400 skadats i trafiken i Eskilstuna kommun, 
varav två allvarligt. Tre personer har omkommit. Antalet all-
varligt skadade är väsentligt lägre än tidigare år medan antalet 
omkomna är något högre. 

Tillsyn och kontroll
Syftet med tillsyn och kontroll är att säkerställa att lagstiftning 
efterlevs. Det bidrar till en hållbar utveckling som minskar 
medi cinska och sociala skador.

Tillsyn och kontroll har i huvudsak gått enligt plan. Målen för 
tillsyn har uppnåtts för områdena livsmedel, hälsoskydd, tobak, 
alkohol, miljöbalken och brandskydd.

Inom livsmedelskontrollen upptäcktes många avvikelser som 
ledde till extra kontroller. Även inom miljöbalkstillsynen har 
några ärenden blivit omfattande, till exempel  Hjälmarens låga 
vattennivå under den torra sommaren. Det påverkade fram-
förallt småbåtsägare.

För avloppstillsynen nås inte målet. Därför har fokus nu lagts 
om till att inventera befintliga avlopp och identifiera avlopp 
med högre risk och åtgärda dessa först. 

Exploatering av mark med föroreningar innebär många miljö-
balksärenden. Tillsynen har legat i fas med exploateringstrycket. 
Under senare delen av året har antalet ärenden minskat, vilket 
gör att miljökontoret nu kan utföra mer tillsyn på eget initiativ. 
Inom räddningstjänstens tillsyn är trycket fortsatt högt. 

Krisberedskap
Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med att tydliggöra 
kommunens centrala krisledningsorganisation och kriskommu-
nikation. Förvaltnings- och bolagsledningar har genomgått en 
repetitionsutbildning i stabsmetodik och krisledning. Arbetet 
med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har startat under 
hösten. Arbete pågår för att bygga upp kommunens POSOM, 
krisstöd för medborgare vid allvarliga händelser. 

Insatstid inom 
10 minuter71%

Andel utförda  
livsmedelstillsyner 
av planerade

96%
Nära målet
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Måluppfyllelse huvudprocesser

0 25 50 75 100 %

Kriskommunikation

Upprätthålla krisberedskap

Bedriva tillsyn och kontroll

Förebygga och minska 
konsekvensen av olyckor

Samhällsskydd och beredskap

Miljökontorets lantbruksinspektör åker ut till hästgårdar i kommunen för att berätta om hur 
gödsel ska hanteras på ett miljövänligt sätt. På så vis får vi en mer hållbar miljö i kommunen. 
Mari Backlund gör en inspektion på Vilsta ridskola. Foto: Andreas Besterman

Sämst Medel Bäst

5,8 10,9 18,6

Eskilstuna

8,7

* Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor),
antal per 1 000 invånare.

Antal

Andel utförda  
miljötillsyner  
av planerade

96%
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22  |  Årsredovisning 2015

Näringsliv och arbete

Mål uppfyllelse

Oförändrat mot 
föregående år

Företagares  
nöjdhet med  
kommunens 
service 77

Index

Arbetslöshet

12%Bättre 
än målet

Åtaganden

Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommun-
koncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan 
Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Ett råd har tillsatts i syfte att bidra strategiskt och 
långsiktigt samt med trendspaning och analyser för Affärsplan 
Eskilstuna. De initiativ som bland annat genomförs är Affärsplan 
Landsbygden, Eskilstunas digitala insatsstyrka och In och med
flyttarservice. Nya arbetsgrupper har bildats inom Affärsplan 
Eskilstuna. Genom stadsläkningsarbetet skapas förutsättningar 
för verksamhetslokaler för närboende som  önskar att bedriva 
verksamhet. 

Kommunens näringslivsenhet ansvarar för arbetet med 
Affärsplan Eskilstuna. Näringsliv, kommun och myndig-
heter samverkar genom en gemensam avsiktsförklaring 
och långsiktig plan för att utveckla Eskilstunas näringsliv 
och skapa jobb.

Tjänsten samordningsmöte har startats inom  företagsservice. 
Företagare som ska etablera eller förändra/utveckla sin verk-
samhet får möjlighet att träffa berörda tjänstepersoner från 
kommunkoncernen och få en samlad vägledning i sitt ärende. 

För att sälja in Eskilstuna som etableringsort har nytt marknads-
föringsmaterial tagits fram. Ett etableringsteam har startats för 
att samordna företagsetableringar. Aktiviteter för att stimulera 
besöksnäringen sker genom Destination Eskilstuna som också 
bistår i arbetet med översiktsplan för turism. 

Flera nya utbildningar
Mätningar av företagens nöjdhet visar ett fortsatt högt för-
troende för kommunens service. 

Utvecklingen av näringslivets möjligheter ökar. Tuna park och 
Skiftinge handelsområde, logistikparken och flera företags flyttar 
till Eskilstuna är exempel på detta. 

Kompetensgallerian invigdes i januari och är på väg att bli det 
nav som hanterar arbetsgivarnas/företagens kompetensför-
sörjningsbehov, mycket tack vare de företag som är knutna till 
yrkes högskolecenter. Av 16 inlämnade yrkeshögskoleansök-
ningar har 12 blivit beviljade, och tio har startat under 2018.

För att möta arbetsmarknadens kompetensbehov har insatser 
gjorts för fler yrkesutbildningar. Under 2018 har 17 yrkesvux-
utbildningar startat med totalt 638 elever. Av de elever som 
avslutat en yrkesutbildning under hösten 2017 var 92 procent i 
arbete sex månader efter avslutad utbildning. 

Kommunen som arbetsgivare bidrar till att sänka arbetslösheten 
och få fler i sysselsättning. Under 2018 har drygt 1 000 perso-
ner haft sysselsättning genom olika arbetsmarknadsåtgärder.

Kompetensbehovet hos Eskilstuna kommun som  arbetsgivare 
kartläggs också. Komvux har därför startat ett nytt kortare 
yrkespaket inom omsorgsverksamheten. Det har även tagits 
fram kurser i yrkessvenska för förskolan och äldreomsorgen, för 
medarbetare med behov av att stärka sin svenska i yrket.

Årets feriepraktik för 595 ungdomar har nu utvärderats och 
visar att ungdomarna är mycket nöjda med sin praktik.

Färre får försörjningsstöd
Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter 
minska. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under året är 
3 896, vilket är 161 färre än förra året. De huvudsakliga anled-
ningarna är den sjunkande arbetslösheten och de insatser som 
görs för att stötta arbetslösa till arbete, framförallt ungdomar. 
De hushåll som är beroende av försörjningsstöd har dock större 
behov än tidigare. Det gäller framför allt hushåll med barn, som 
fick höjt bidrag i början av året. Försörjningsstödskostnaderna 
har därmed fortsatt att stiga.

Många insatser görs för att skapa fler jobb och få fler i jobb. 
Målet är att sänka arbetslösheten till under 10 procent år 2020. 
Arbetslösheten är fortfarande hög, men glädjande nog har 
den fortsatt att minska. Samarbetet med  arbetsförmedlingen, 
organisationer och näringsliv fortsätter. Vid slutet av 2018 har 
den totala arbetslösheten minskat till 12 procent, vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter sedan förra året. Även 
ungdomsarbets lösheten fortsätter att minska. Vid årsskiftet 
noterades nivån 13,4 procent, en minskning med 1,8 procent-
enheter på ett år. Även personer födda utomlands har en positiv 
utveckling. För året är det en minskning med 3,4 procent-
enheter till 30,3 procent. Männen har lyckats få jobb i större 
utsträckning, medan arbetslösheten bland kvinnor inte sjunker 
lika mycket. 

148
Antal skapade 
arbetstillfällen 
genom företags- 
etableringar
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* Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme 
om kommunens service för företagen?
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Näringsliv och arbete

Forskning pågår på Robot Application Center. Näringslivsutvecklare Maria  Lönnerek vägleder 
ungdomar.  Foto: Andreas Besterman.

Antal 
bidragshushåll 
per 1 000 
invånare 36

Kommunkoncernens utbud av arbetsmarknadssatsningar växlas 
om till att fokusera på individens behov. Även individens eget 
ansvar att ta sig vidare tillegen försörjning betonas. (AVN)

Kommentar: En översyn har genomförts med syfte att effek
tivisera handläggningen av ekonomiskt bistånd mot enhetlighet 
och rättssäkerhet. Arbetet inriktas mot att se över brukar flödet 
och därmed som en direkt följd även hur en heterna är organi
serade. Det har lett till nytt arbetssätt,  organisation samt lokal
flytt. Det nya arbetssättet och ny organisa tion ska vara i drift i 
mars 2019.

Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa 
utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, 
DEAB, ELE)

Kommentar: Under året öppnade Kompetensgallerian som 
är ett nav för utbildningsväsendet i Eskilstuna där Mälardalens 
högskola, Folkhögskolan, Yrkeshögskolan, Komvux och Arbets
förmedlingens arbetsmarknadsinsatser finns med som  aktörer. 
Kompetensgallerian har under 2018 samverkat med olika 
 aktörer för att få fler att vidareutbilda sig.

Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och 
samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, 
ESEM)

Kommentar: Näringslivsperspektivet utvecklas i det pågående 
arbetet med revidering av översiktsplanen.  Bygglovavdelningen 
uppmuntrar till möten med näringsliv och andra externa intres
senter. Kommunen bjuder in exploatörer och större fastig
hetsägare till byggforum, där kommunen presenterar aktuella 
planer och projekt i kommunen. Näringslivsenhetens samord
ningsmöten, där företagare kan få vägledning i sitt ärende.

Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i sam-
arbete med andra aktörer genom samfinansiering. (KS, DEAB, 
MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)

Kommentar: Under 2019 startar tjänsten som bygger på 
 intervjuer och workshops med olika intressenter, till exempel 
inflyttade och arbetsgivare. Arbetet hålls ihop av Näringslivs
enheten på kommunledningskontoret.
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HÅLLBAR UTVECKLING
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

EFFEKTIV ORGANISATION

Processkvalitet

Måluppfyllelse

Nära målet
Bättre än 
föregående år

I senaste medborgarundersökningen var invånarna nöjda 
med kommunkoncernens verksamheter, likaså i kund- och 
brukarundersökningar. En av de viktigaste frågorna för att 
utveckla verksamheten är att digitalisera och använda ny 
teknik.

En tvåårig plan för digital utveckling har antagits av kommun-
fullmäktige och en programstyrgrupp är etablerad. Arbetet är 
organiserat i fem planområden: systematiskt digitaliserings-
arbete, modern och enkel förvaltning, välfärdsteknik, digitali-
sering som förstärker lärandet samt smart och hållbar stad. 
Flera projekt pågår, bland annat ökad användning av välfärds-
teknik och handläggning av ekonomiskt bistånd.

Kommunikation
Kommunkoncernens varumärkesarbete fortsätter och 60 
 chefer och personer i ledningsfunktioner har utbildats, framför 
allt inom vård och omsorg samt barn och utbildning. 

En utvärdering av hur kommunen lever upp till riktlinjerna för 
service och tillgänglighet samt effekterna av Eskilstuna direkt 
 visar att servicen har förbättrats. Till exempel har svarstiderna 
för telefonsamtal kortats. Eskilstuna direkt klarar nu de upp-
ställda målen. Serviceundersökningen visar på mycket goda 
resultat avseende bemötande och engagemang. 

Eskilstuna.se utvecklas till en webbplats med fokus på service 
och tjänster som underlättar för invånarna. En webbplats för 
kommunens service och tjänster riktat mot näringslivet har 
utvecklats och lanseras i början av 2019. 

Implementering av Vision 2030 pågår. Samtliga arbetsplatser 
har arbetat med visionsfrågan från sitt perspektiv. Alla chefer 
plus en medarbetare träffades i STIGA sports arena på temat 
Vision 2030. Utvärderingen visade att dagen var mycket upp-
skattad. 

Tillit och tjänstedesign
Koncernledningsgruppen har satt stort fokus på tillitsbaserad 
styrning. Nästa steg är att respektive nämnd och bolag analyse-
rar den egna situationen kopplat till tillit i ledning och styrning. 

Tjänstedesign där vi tillsammans med kunder, brukare och 
invånare utvecklar våra tjänster är nu en etablerad metod. Till 
exempel har företagswebben utvecklats tillsammans med 
näringslivet och kultur och fritid utvecklar sina tjänster tillsam-
mans med invånarna för att nå nya målgrupper. 

Sedan 2013 har kommunkoncernen byggt kompetens och 
stöd för att bli mer innovativ, det vi kallat Modiga idéer. Modiga 
idéers utbildningskoncept och idéhantering har utvärderats och 
kommer att få en ny form när det inkluderas i modigt med-
arbetarskap och ledarskap. 

Jämställdhet
Kommunledningskontoret har tillsammans med socialförvalt-
ningen, vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen samt arbetsmarknads- och vuxen utbild nings-
förvaltningen startat konceptet modellförvaltning som ska pågå 
i två år. Övriga startar under 2019. Modellförvaltningen är en 
benchmarkingmetodik som innebär att förvaltningarna lär av 
varandra.

Alla förvaltningar och bolag arbetar med att säkerställa att kom-
munen levererar jämställd service och jämställda tjänster. 

Miljö och säkerhet
För att behålla en hög medvetenhet om organisationens miljö-
påverkan eftersträvar kommunkoncernen att arbetsplatser ska 
miljödiplomerats eller certifierats. Andelen diplomerade och 
certifierade är 15,9 procent. Fokus ligger på energieffektiva 
lokaler, ekologiska inköp, minskat matsvinn i våra kök samt 
hållbara resvanor utifrån ny riktlinje. 

I maj 2018 blev dataskyddsförordningen svensk lag (GDPR). 
Lagen tydliggör vilka regler som gäller för hantering av person-
datauppgifter. Under året har alla medarbetare som berörs av 
den nya lagstiftningen fått en grundlig utbildning. 

Säkerhetsarbetet har kommit igång och varje förvaltning och 
bolag redovisar sitt säkerhetsarbete i ett säkerhetsbokslut 2018, 
vilket ger en grund för 2019 års utvecklingsarbete. 
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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  

61 52

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

 
95 % 36 %

Andel ärenden som kommer 
in via e-tjänst  

45 % 10 %

Andelen som får svar på 
e-post inom 2 dagar  

93 % 85 %

Andel som får kontakt med 
 handläggare via telefon inom 
2 minuter  

75 % 58 %

Andel som uppfattar ett gott 
 bemötande vid telefon-
kontakt  

87 % 86 %

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

90 % 56 %

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

70 % 51 %

Andelen ekologiska livs-
medel  

50 % 53

Andel som upplever nytta av 
internportalen  

60 % 80 %

Åtaganden

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utveck-
lingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhets-
integreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet 
leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunpro-
jektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: I maj 2018 startade första delen av modellförvalt
ningsarbetet. Arbetet kommer att ske under två års tid. Arbetet 
2018 har utförts enligt plan. 

Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att om-
sätta det gemensamma programmet för ”digital förnyelse” till 
handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka 
kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisa-
tionens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.) 

Kommentar: Planen för digitalisering beslutades av kommun
fullmäktige i november. Styrgruppen för Digitalisering är igång. 
Organisationen för arbetet med de fem planområdena är 
påbörjad.

Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service 
och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, 
MSP, DEAB)

Kommentar: Utvärderingen av kommunens arbete för att leva 
upp till riktlinjerna för service och tillgänglighet har resulterat i 
en åtgärdsplan. Fokus har bland annat har legat på att utveckla 
en servicemodell för Eskilstuna kommun. En ny webbplats för 
företag lanseras i början av 2019.

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger 
ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning 
ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan 
för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. 
(KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Åtagandet har uppfattats olika. I hela kommun
koncernen skattas måluppfyllelsen till 36 procent.
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HÅLLBAR UTVECKLING
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EFFEKTIV ORGANISATION

Medarbetare

Måluppfyllelse

Oförändrat mot 
föregående år Nära målet

Kommunen har under året fortsatt utveckla ett hållbart 
arbetsliv som kännetecknas av modiga och engagerade 
medarbetare och chefer. En modernisering och utveckling 
av policy och riktlinjer inom området attraktiv arbets-
givare har påbörjats. Arbete med att förbereda utveck-
lingen av Modigt ledarskap, Modigt medarbetarskap och 
Modiga idéer har genomförts.

Årets medarbetarundersökning visar goda resultat. Med-
arbetarna är stolta över att arbeta i kommunen och upplever  
ett bra ledarskap samt ett gott socialt klimat. Resultatet har 
förbättrats inom flera viktiga områden, samtidigt är den 
arbets relaterade utmattningen fortfarande hög. Nedgången i 
sjukfrånvaro följer den nationella utvecklingen och har planat 
ut. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund stiger och 
överträffar målet. 

Uthållighet stärker kulturen 
Den röda tråden från vision till medarbetaröverenskommelse 
ger förutsättningar för helhetssyn och delaktighet. Arbetet med 
framtidens ledare, Modigt ledarskap, Modigt medarbetarskap, 
organisationens värden och varumärket leder till en gemensam 
plattform som stärker kulturen i organisationen. 

Årets stora chefsdag samlade närmare 800 personer (chefer 
och medarbetare) i STIGA sports arena med huvudtema Vision 
2030 och medarbetarskap.

En moderniserad policy för medarbetare, chefer och ledare 
har tagits fram för fortsatt utveckling av organisationskulturen. 
Verksamhetsutvecklingsperspektivet ska integreras i Modigt 
medarbetarskap och Modigt ledarskap. En metodbank har 
 lanserats med övningar som ger stöd till chefer i arbetet med 
att utveckla arbetsmiljö och grupper.

Hållbart arbetsliv 
Genom att arbeta strukturerat och systematiskt med arbets-
miljöarbetet har flera kommunövergripande åtgärder genom-
förts under året, bland annat har en ny krishanteringsutbildning 

samt en uppdaterad arbetsmiljöutbildning tagits fram. Samtliga 
förvaltningar får nu ett enhetligt stöd i sina rehabiliterings-
ärenden. Eskilstuna kommun har som arbetsgivare ansvar 
för att ge anställda en trygg och säker arbetsmiljö, därför har 
 rutiner och stödmaterial tagits fram för att hantera hot och våld. 

En ambitionsnivå för koncernen vad gäller jämställdhet och 
likabehandling har formulerats och kommer utgöra grund för 
ett systematiskt förebyggande arbete.  

Nya sätt att möta kompetensutmaningen
Förberedelser för att möta kompetensbrist nu och än mer i 
framtiden har intensifierats. Nya yrken och nya sätt att för-
dela arbetsuppgifter prövas på många håll. Några exempel är 
kompanjonskap i grundskolan för att avlasta lärare och frigöra 
mer tid till undervisning. Inom området ordinärt boende har 
beslutats om separering av serviceuppgifter och omvårdnad. 
Metodstödjare som stöd till socialsekreterare prövas också.

Arbetet med att skapa förutsättningar för fler att jobba hel-
tid pågår. Ett kommunövergripande samordningsprojekt har 
startat.

Introduktionsdagarna för 600 feriepraktikanter har genomförts 
och introduktionen för alla nyanställda har förbättrats. 

Systematiskt kompetensarbete har bedrivits samordnat med 
alla förvaltningar och digitaliserats. Nya utbildningar för erfarna 
chefer och chefer som leder chefer har tagits fram, mentor-
program har startats, liksom en ny omgång av Framtidens 
ledare. Som en viktig grund har en befattningsvärdering 
genomförts för kommunens hundratals olika yrken och en ny 
handlingsplan för lönebildning har tagits fram. I början av året 
skickade Eskilstuna kommun för sista gången ut lönespecifika-
tion på papper och gick över till e-lösning. 
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Medarbetare

Indikator
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Hållbart medarbetar-
engagemang  

82 % 80 %

Kvinnor 82 % 80 %
Män 82 % 80 %

Andelen medarbetare som 
är stolta över att arbeta inom 
 Eskilstuna kommun  

82 % 83 %

Kvinnor 83 %
Män 83 %

Andelen medarbetare födda 
utanför Norden ska öka  

10 % 15 %

Kvinnor 14 %
Män 17 %

Totala sjukfrånvaron hos 
 medarbetarna  

6,3 % 8,2 %

Kvinnor 9,2 %
Män 4,5 %

Åtaganden

Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i 
rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och 
Uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 
mars 2018.

Kommentar: Samtliga förvaltningars samordning och stöd i 
rehabiliteringsarbetet är överförda till HRenheten på Konsult 
och uppdrag enligt plan, 31 mars 2018.

Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och 
innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbets-
uppgifter mellan fler kategorier. 

Kommentar: Inom BUN prövas med stöd från ”Verktygs
lådan” kompanjonskap i grundskolan för att avlasta lärarna 
mentorsuppdraget och frigöra mer tid till undervisning, samt 
service assistenter i förskolan för att öka förskollärarnas tid med 
pedagogisk planering och arbete i direkt barngrupp. Seniora 
förste förskollärare har etablerats som ett stöd till övriga. Inom 
VOF har beslutats om en separering av service och omvårdnad 
inom ordinärt boende. Medarbetare som anställs med stöd 
av arbetsmarknadspolitiska insatser bidrar till avlastning. Inom 
AVN prövas metodstödjare som stöd till socialsekreterare för 
kompetensförsörjning och kvalitetssäkring.
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Måluppfyllelse

Sämre än 
föregående år

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

EFFEKTIV ORGANISATION

Ekonomi

Eskilstuna kommun redovisar ett överskott för  femtonde 
året i rad. Bokslutet visar ett resultat på 144 miljoner 
 kronor. Bolagskoncernens resultat uppgår till 190 miljoner 

kronor.

Resultatet är en försämring jämfört med föregående år då 
resultatet var det bästa på många år. Resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag var 1,7 procent för hel-
året. Resultatet för den senaste fyraårsperioden är 3,1 procent 
vilket är högre än det långsiktiga målet på 2,5 procent. Årets 
resultat för kommunkoncernen är 222 miljoner vilket är sämre 
än föregående år som var ett ”rekordår”.

Soliditeten, det vill säga hur stor del av kommunens tillgångar 
som är finansierade med eget kapital, har förbättrats under 17 
år men i år minskade den med 0,7 procentenheter och uppgår 
till 28,3 procent för kommunkoncernen. Kommunen  behåller 
högsta nivå, A-rating, i Svensk Kommunratings lista, vilket 
betyder en ekonomi i balans och samt en god finansiell hälsa. 
Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 72 procent 
de senaste fyra åren.

Kommunens investeringar uppgick till 615 miljoner och själv - 
 finansieringsgraden var 49 procent för året. Kommun-
koncernens investeringar var 785 miljoner. Bland stora in-
vesteringsprojekt kan nämnas tågdepån i Ekeby där den totala 
utgiften har uppgått till 600 miljoner. Den budgeterade utgiften 
var 570 miljoner.

Resultatet av exploatering av mark var plus 20 miljoner och 
försäljningsinkomsterna var 80 miljoner.

Generellt stiger skattesatserna i landets kommuner, medan den 
i Eskilstuna är oförändrad och uppgår till 32,85 kronor. Det kan 
jämföras med 32,13 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 13 öre.

Nämnderna har totalt sett försämrat sitt resultat jämfört med 
förra året och redovisar ett underskott på -30 miljoner mot 
budget. Underskottet förklaras i huvudsak av höga kostnader 
för vård av barn, vuxna och äldre.

9 av 16 nämnder och bolag redovisar ett resultat i balans mot 
budget. Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 208 miljoner 
vilket är 13 miljoner bättre än budget. 

Åtaganden

Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investe-
ringar. Fokus vid samtliga nybyggnationer är effektiva ytor och 
planlösningar som minimerar investerings-, drift- och årliga 
personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder)

Kommentar: I årsplan 2019 har investeringarna prioriteras uti
från kommunens driftramar för 2019.

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäkts-
höjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncer-
nens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, 
samtliga nämnder och bolag)

Kommentar: Arbetet fortsätter under 2019. 
Arbetet har delats upp i följande arbetsgrupper: 
• Generella besparingar 
• Taxor och avgifter 
• Kostnadsdrivande beslut 
• Investeringar 
• Optimerad bemanning

Nära målet
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Ekonomi  
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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

 
2,5 % 3,1 %

Självfinansieringsgrad av 
 investeringar i genomsnitt 
under senaste 4 åren  

70 %  72 %

Antal nämnder och bolag 
som har en ekonomi i 
balans  

16/16 9/16

Avtalstrohet vid inköp, 
 procent  

74 % 82 %

Kvadratmeter per elev i 
 grundskolan  

15,0 13,5

Kvadratmeter per elev i 
gymnasiet  

22,0 17,7

Kvadratmeter per boende 
i nya vård- och omsorgs-
boenden

— — 80,0 — *)

Nyckeltal
Trendpil och 

Måluppfyllelse
Mål

Utfall 
totalt

Kommunens resultat,  
mnkr  

158 144

Kommunkoncernens 
 resultat, mnkr    

223

Kommunens  soliditet 
 inklusive pensions-
förbindelser    

— 7,7 %

Kommunkoncernens 
 soliditet    

— 28,3 %

*) Inga nya vård- och omsorgsboenden under 2018.

Intäkter Kostnader

Generella statsbidrag
och utjämning  23 %

Skatteintäkter  57 %

Försäljning  3 %

Hyror och arrenden  4 %

Bidrag  11 %

Taxor och avgifter  2 %

Lokalkostnader  10 %

Personalkostnader  58 %

Lämnade bidrag  7 %

Material  3 %

Köp av huvudverksamhet  12 %

Kapitalkostnader  3 %

Övriga tjänster  7 %
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Mottagare av Eskilstuna  kommuns 
 priser 2018

Jämställdhetspriset
Eskilstuna Golfklubb

Hedersomnämnande
Cecilia Boström

Miljöpriset
Karin Larsson och Maria Larsson, Ecoflor

Hedersomnämnande
Nicklas Svengert, köket på Skiftingehus

Musikpriset
Artistklubben Scenknuten

Mottagare av Eskilstuna  kommuns  
förtjänstmedaljer 2018
Jan Kruhsberg, för sin gärning inom byggande och näringsliv

Christina Winblad, för sin gärning inom lantbruk och näringsliv

Inger Eriksson, för sin gärning inom politik och samhälle

Torbjörn Olsson, för sin gärning inom politik och samhälle

 

MUSIKPRIS
 

Artistklubben  

Scenknuten

Juryns motivering:

Operetten Kyska Susanna skulle bli en av deras största succéer med biljettköer som ringlade 

långa utanför teaterlokalen och som skapade internationell uppmärksamhet. Året var 1951 och 

den ryska tidningen Pravda illustrerade en artikel som handlade om svåra hungerproblem i 

Sverige med en bild från… biljettkön till Kyska Susanna. Fake news, redan på den tiden. 

Men nu skriver vi 2018 och det är musikalen Fame som är årets Success news.

Artistföreningen Scenknuten bildades 1945 när elva teaterentusiaster träffades på Frimurar

hotellet i Eskilstuna för att bilda en kamratklubb för scenarbetare. Och sedan har det bara 

rullat på. Under 73 år har föreningen roat publiken med revy, sång och folklustspel, operetter, 

talpjäser, barn och ungdomsteater och musikaler.

Föreningen som består av idel professionella amatörer har växt till en livskraftig sammanslut

ning med ett hundratal medlemmar. Här finns rum att utvecklas för unga talangfulla nytillskott 

tillsammans med välkända scenstjärnor. I den här plantskolan fostras sångare och dansare, här 

finslipas på tal och mimik, här utvecklas nära relationer och vänskapsband. Det är vanligt folk 

som gör underhållning för vanligt folk som visar sin uppskattning genom att se till att många 

uppsättningar går för utsålda hus.

Scenknuten har satt ett betydande avtryck i Eskilstunas musik och nöjesliv i sju decennier och 

kommer säkerligen fortsätta lika länge till.

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

och fritidsförvaltningen, Lena Sjöberg, kommunstrateg kommunledningskontoret, Mats Widelund, områdeschef 

kultur kultur- och fritidsförvaltningen, Bosse Lundkvist, kulturutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen, Åsa Andersson 

biträdande rektor Musikskolan samt förra årets pristagare Stefan Wistrand.

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, Rolf Hammarlund 2016 samt Stefan Wistrand 2017.

Eskilstuna kommuns

 
har år 2018 tilldelats

Utmärkelser

Motivering:
"Systrarna Karin och Maria Larsson är delägare till butiken Ecoflor i ReTuna 
 Återbruksgalleria, där Maria är den som driver butiken. Ecoflor säljer enbart 

miljövänligt odlade blommor och växter samt tillbehör, till exempel krukor och 
vaser, som lämnats in till ReTuna. Sakerna renoveras och ges en konstnärlig 

 design och får därmed ett nytt värde och kan säljas vidare. Eskilstuna kommun 
vill med miljöpriset uppmärksamma en unik, vacker och omtyckt butik som 

också bidragit till ReTunas goda anseende i världen." 

Vi önskar lycka till!

Eskilstuna kommuns

Miljöpris
för föredömliga insatser inom miljöområdet  

har år 2018 tilldelats

Karin Larsson och  

Maria Larsson, Ecoflor

Arne Jonsson
Kommunalråd

Eskilstuna kommuns

Jämställdhetspris 

2018
tilldelas

Eskilstuna Golfklubb  

 

Lisa Friberg

ordförande i Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning

Eskilstuna Golfklubb arbetar medvetet för att föreningen ska 

bli tillgänglig för både flickor och pojkar, kvinnor och män. 

De arbetar metodiskt för att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter till inflytande i klubben och för att både flickor och 

pojkar ska ha goda förebilder. Som ett led i att nå sina mål om 

tillgänglighet, inflytande och förebilder har föreningen bland 

annat valt en kvinnlig ordförande, anställt en kvinnlig tränare, 

kompletterat sin 18-hålsbana med utslagsplatser anpassade  

till kvinnor och ordnar särskilda damaktiviteter.

Eskilstuna Golfklubbs strategi är ett lysande exempel på hur 

föreningar kan arbeta med jämställdhet. Av den anledningen 

får klubben 2018 års jämställdhetspris av Eskilstuna kommun.
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 Namn Prestation Idrott Klubb

Susanne Lindkvist SM silver Bowling Eskilstuna Parasport förening

Kenth Reinelius SM silver Bowling ränna Idrott för alla i Eskilstuna

Biniam Tesfagabr SM silver Boxning Eskilstuna Boxningsklubb

Nina Levonen JSM guld Bordtennis Idrott för alla i Eskilstuna

Nicklas Westerberg SM guld Bordtennis Idrott för alla i Eskilstuna

Jan-Åke Abrahamsson SM silver Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Lisbeth Andersson SM guld Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Lena Höglund SM silver lag Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Olle Sundgren SM silver lag Bågskytte Eskilstuna Bågskyttesällskap

Johan Österberg SM guld Båtsport Eskilstuna Boat Racing Team

Kristina Gyarmati SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Regina Gyarmati SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Jenny Hellström SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Maya Heyne SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Ellinor Jyrell SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Josefin Lundin SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Sofia Sjöblom SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Nathalie Svanlund Nyberg SM silver lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Mikael Andersson SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Patrik Nordström SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Eric Brask SM bronslag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Andreas Hellström SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Martin Holm SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Lucas Isaksson SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Ivan Janicijevic SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Martin Kindahl SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Linus Linder SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Max Magnusson SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Joe Probst SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Pontus Råneby SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Philip Smith SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Steve Trembley SM brons lag Flaggfotboll Eskilstuna Sharks

Abraha Adhanom SM guld Friidrott Eskilstuna Friidrott

Mohammad Al--Joburi EM brons Friidrott (Para) Eskilstuna Friidrott

Emil Millan De la Oliva SM brons lag Friidrott Eskilstuna Friidrott

Adam Hammarberg SM brons lag Friidrott Eskilstuna Friidrott

Berhe Kidani SM silver lag Friidrott Eskilstuna Friidrott

Ece Ayan SM brons Gymnastik Eskilstuna GF

Jonna Adlerteg EM silver Gymnastik Eskilstuna GF

Jessica Castles NM guld Gymnastik Eskilstuna GF

Anatole Alm Ibanez SM guld Gång Eskilstuna Friidrott

Perseus Karlström SM guld Gång Eskilstuna Friidrott

Remo Karlström SM guld lag Gång Eskilstuna Friidrott

Siw Karlström SM silver Gång Eskilstuna Friidrott

Utmärkelser

Eskilstunas idrottsmedaljörer 2018
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Eskilstunas idrottsmedaljörer 2018

 

 Namn Prestation Idrott Klubb

Cecilia Nancke SM brons Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Pierre Sandsten JNM guld Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Elsa Teverud JNM guld Hästsport Eidfaxi Islandshästförening

Arri Hirvasniemi SM guld lag Karate Gojukai Karate Do Eskilstuna

Lennart Nordgren SM guld lag Karate Gojukai Karate Do Eskilstuna

Tony Törnqvist SM guld lag Karate Gojukai Karate Do Eskilstuna

Khai Truong SM guld Karate Gojukai Karate Do Eskilstuna

Moa Truong JSM guld Karate Gojukai Karate Do Eskilstuna

Kevin Lieu JSM guld Karate Eskilstuna Karateklubb

Katrin Amann NM guld Klättring Eskilstuna Klättringsklubb

Evert Jonsson JEM silver Livräddning Eskilstuna Simklubb

Lars Abrahamsson SM guld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Andreas Johansson SM guld Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Gunnar Karlsson SM guld Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Erik Larsson SM silver lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Leif Lindström SM guld lag Pistol Eskilstuna Handeldvapen förening

Elin Åhlin VM brons Skytte Bälgvikens Skytteförening

Eva Åhlin SM silver lag Skytte Bälgvikens Skytteförening

Göran Åhlin SM silver lag Skytte Bälgvikens Skytteförening

Marcus Åhlin SM guld lag Skytte Bälgvikens Skytteförening

Mikaela Arvidsson SM brons Skytte Eskilstuna Skytteförening

Marie Enqvist SM guld Skytte Eskilstuna Skytteförening

Karl Olsson VM silver Skytte Eskilstuna Skytteförening

Michael Bjurshagen SM guld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Therese Bjurshagen SM silver lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Thomas Edvardsson SM guld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Stefan Eriksson SM guld Skytte S:t Eskil Skyttar

Magnus Gustafsson SM brons lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Mathias Henricsson SM guld lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Fredrik Lindblad SM brons lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Daniel Lindström SM brons lag Skytte S:t Eskil Skyttar

Kenneth Malm SM silver Skytte Eskilstuna Svartkruts Skytteklubb

Per-Anders Rundlöf NM brons Skytte Ärla Skytteförening

Pontus Aspgren SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Rasmus Broberg SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Krzysztof Buczkowski SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Linus Eklöf SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Niels Kristian Iversen SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Michael Jepsen Jensen SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Andzejs Lebedevs SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Fredrik Lindgren SM guld/VM brons Speedway Eskilstuna Smederna

Mikkel Michelson SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Johannes Stark SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna

Alexander Woentin SM guld lag Speedway Eskilstuna Smederna



33

 Namn Prestation Idrott Klubb

Donna Berglund VM guld Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Marcus Grahn VM brons Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Emil Gustavsson SM guld Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Tahvo Jauhojärvi SM silver Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Katarina Ruus SM silver Styrkelyft Allmänna Sportklubben

Jonathan Bergqvist JSM guld Tyngdlyftning Allmänna Sportklubben

Astrid Druga JSM guld Tyngdlyftning Allmänna Sportklubben

Sofia Enocsson Rito SM guld Tyngdlyftning Allmänna Sportklubben

Oscar Gillström SM silver Tyngdlyftning Allmänna Sportklubben

Kevin Kuurela SM guld Tyngdlyftning Allmänna Sportklubben

Alva Almén SM brons lag Tävlingsdans Let´s Move

Sara Ekelund SM brons lag Tävlingsdans Let´s Move

Jonatan Hultberg SM brons lag Tävlingsdans Let´s Move

Agnes Klang SM brons lag Tävlingsdans Let´s Move

Lovisa Karlsson SM brons lag Tävlingsdans Let´s Move

Ella Kritz By SM brons lag Tävlingsdans Let´s Move

Mia Malmqvist SM brons lag Tävlingsdans Let´s Move

Madeleine Svennestam Lindell JSM guld Tävlingsdans Let´s Move

  



34

Finansiell analys

Eskilstuna kommun redovisar ett positivt resultat för 
 femtonde året i rad. Resultatet är 144 miljoner kronor 
vilket är en försämring jämfört med föregående år då 
resultatet var det bästa på många år. Avvikelsen mot det 
budgeterade resultatet är 14 miljoner. Det beror bland 
annat på lägre skatteintäkter än beräknat. Nämnderna har 
totalt sett försämrat sitt resultat jämfört med förra året 
och redovisar ett underskott på 37 miljoner jämfört med 
budget. Underskottet beror framför allt på höga kostnader 
för vård av barn, vuxna och äldre. Antalet barn med sär-
skilda behov har ökat i skolan och kräver mer resurser.

Metod
Grunden till den finansiella analysen är RK-modellen från 
Kommunforskning i Väst. Den bygger på fyra viktiga perspektiv 
ur en kommuns övergripande finansiella horisont: det 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 utveckling-
en av intäkter och kostnader för året och över tid. Möjligheter 
att möta finansiella svårigheter på lång sikt visas genom analys 
av kapaciteten. Analysen av risker visar om det finns faktorer 
som kan påverka kommunens resultat och kapacitet negativt. 
Vilken kontroll som kommunen har över den ekonomiska ut-
vecklingen avgörs genom att analysera budgetföljsamheten.

Resultatet
Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgår till 123 
miljoner. I det resultatet ingår reavinster med 13 miljoner 
för försäljning av tomträtter. Resultat enligt balanskravet blir 
därmed 110 miljoner. I resultatet finns även kostnader för 34 
miljoner kronor som är finansierat av resultat från tidigare år. 
Exkluderat dessa kostnader blir årets resultat 144 miljoner som 
ska jämföras med det budgeterade resultatet på 158 miljoner 
kronor. För året är resultatet enligt balanskravet är 1,7 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det genomsnittliga 
resultatet för de fyra senaste åren uppgår till 3,1 procent vilket 
överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent.

Lagstiftningen kräver att kommunernas ekonomi ska vara 
i balans. Med det menas att intäkterna årligen ska täcka 
 kost naderna. Eskilstuna uppfyller balanskravet för 2018.

Årets resultat för kommunens helägda bolag uppgår till 190 
miljoner kronor vilket överstiger det budgeterade resultatet 
med 13,2 miljoner. Det är i huvudsak reavinster som förklarar 
avvikelsen mot budget. Det sammanlagda resultatet för kom-
munkoncernen uppgår till 222 miljoner.

Balanskravet, belopp i mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen 123

Reducering av samtliga reavinster -13

Årets resultat enligt balanskravet 110

Kostnader för verksamhet finansierad av resultat  
från tidigare år 34

Årets resultat exklusive kostnader finansierad  
av resultat från tidigare år 144

Kostnads- och intäktsutvecklingen

Exklusive jämförelsestörande poster Genomsnittlig 
förändring 
senaste 4 åren

Förändring 
2017-2018

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 4,9 % 2,9 %

Verksamhetens nettokostnader 5,3 % 5,4 %

En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk 
hushållning är följsamheten mellan löpande intäkter och kost-
nader är god. Under perioden 2015-2018 har skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen ökat med 4,9 procent per år 
vilket är något lägre än utvecklingen för verksamhetens netto-
kostnader. Det visar att vi har en negativ utveckling på sikt för 
kostnaderna i jämförelse med intäkterna. Detta har blivit sämre 
det senaste året men det förklaras till stor del av att verksamhet 
under 2018 har finansierats från tidigare års resultat.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna, generella stats-
bidrag och finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna 
som används i den löpande verksamheten. En rimlig nivå för att 
klara ekonomisk hushållning är cirka 97 till 98 procent. För 2018 
var andelen 98,2 procent vilket är sämre än föregående år.
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95,50 %

97,75 %

100,00 %

20182017201620152014
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och finansnetto
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Utfall Mål

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag, 4-års rullande genomsnitt
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Finansiell analys  

Kontroll

Avvikelse mot budget

Budgeterat resultat, miljoner kronor 158

Skatteintäkter och generella statsbidrag -11

Finansnetto 55

Nämnderna -37

Kommungemensamt -43

Reavinster -13

Resultat enligt balanskravet 110

Kostnader för verksamhet finansierad av resultat 
från tidigare år 34

Årets resultat exklusive kostnader finansierad av 
resultat från tidigare år 144

Skatteintäkter och generella statsbidrag var 11 miljoner lägre 
än budgeterat. Det beror i huvudsak på en sämre utveckling 
av skatteunderlaget än budgeterat. Finansnettot har ett större 
överskott beroende på en låg räntenivå och avkastningskravet 
på bolagskoncernen har höjts med 20 miljoner kronor. Kom-
munen har dock motsvarande kostnader för köp av tjänster 
av bolagen som redovisas bland verksamhetens kostnader. Vi 
har också fått en utdelning från Kommuninvest på 22 miljoner 
kronor. Reavinsterna är försäljningar av tomträtter.

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

Komponentavskrivningar fastighetsenheten, 21

Kommungemensam skolpeng: -52

Personalomkostnadspålägget: 5

Statsbidrag migrationsverket: 21

Budgetreserv: 14

Finansiering av verksamhet med resultat tidigare år: -55

Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller 
 underskott tidigare år

Belopp i miljoner kronor Utfall Avvikelse Procent

Kommunstyrelsen 354,8 21,0 5,9 %

Arbetsmarknads- och 
 vuxen utbildningsnämnden 470,4 - 1,2 - 0,2 %

Barn- och utbildningsnämnden 2 170,9 - 22,5 - 1,0 %

Kommunrevisionen 2,4 0,0 0,0 %

Kultur- och fritidsnämnden 303,5 3,6 1,2 %

Miljö- och 
 räddningstjänstnämnden 84,6 2,3 2,7 %

Socialnämnden 509,9 - 37,9 - 7,4 %

Stadsbyggnadsnämnden 421,6 3,1 0,7 %

Torshälla stads nämnd 44,4 - 0,2 - 0,4 %

Valnämnden 3,6 0,1 3,7 %

Vård- och omsorgsnämnden 1 761,4 - 6,5 - 0,4 %

Överförmyndarnämnden 12,2 1,2 9,6 %

Summa 6 139,7 - 37,0 - 0,6 %

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisade en avvikelse jämfört med budget 
om 20,9 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret redovisade en avvikelse gentemot 
budget om +17,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras till 
största del av att vissa utvecklingsmedel inte förbrukades, ej 
utnyttjade överskott från 2017, ej utnyttjade medel avseende 
bredbandsstöd och att näringsliv inte hunnit arbeta upp den 
politiska satsningen Smart specialisering (näringslivssatsningar 
och affärsplan).

Konsult och uppdrag redovisade en avvikelse mot budget om 
+3,4 miljoner kronor. Överskottet kan förklaras av lägre kapital-
kostnader och vakanser (+3,7 respektive +12,5 miljoner kronor), 
vilket delvis uppvägdes av högre kostnader för köp av tjänster 
(-10,1 miljoner kronor). Utöver detta fanns ett underskott på 
grund av ofullständigt finansierade tjänster och extraordinär 
personalkostnad om -2,7 miljoner kronor.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden redovisar ett underskott på -1,2 miljoner kronor för 
2018. Den enskilt största avvikelsen är ökade kostnader för 
försörjningsstöd. Även om antalet hushåll som har försörjnings-
stöd minskar, så är resterande i allt större behov av stöd. Det är 
främst familjer med flera barn som tynger ekonomin. Utöver 
försörjningsstödet, blir också bostadskostnaderna högre. En del 
av kostnadsökningen kan också härledas till den ökade bidrags-
norm som infördes i början av året. Sammanlagt är under-
skottet -11,2 miljoner kronor för försörjningsstöd. Överskottet 
från vuxenutbildning och yrkesutbildning kompenserar för en 
del av underskottet. Totalt ger dessa delar ett överskott om 
4,2 miljoner kronor. Lägre kostnader på grund av lärarvakanser 
förklarar en stor del av överskottet. Eftersom ett överskott från 
2017 finns att tillgå, fyller detta upp med +7,4 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska helårsresultat 
är negativt med -22,5 miljoner kronor. Ett stort underskott 
för tilläggsbelopp är orsaken till det stora negativa resultatet. 
Kostnaden för beviljade tilläggsbelopp är 79,5 miljoner för året. 
Budget var 40 miljoner och budget överskrids därmed med 
39,5 miljoner. Resultatet för verksamheterna exkluderat tilläggs-
beloppen är + 17 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden befinner sig i en expansiv 
demografisk fas och verksamheten måste vara flexibel och följa 
barn- och elevförändringarna. Förskolan gör ett positivt resultat 
på 19,4 miljoner, grundskolan + 4,9 miljoner och gymnasie-
skolan +0,3 miljoner. Särskolan resultat var -0,6 miljoner. En 
stor förändring i semesterlöneskulden orsakar den enskilt 
 största avvikelsen på förvaltningsgemensamt.

De fyra verksamhetsområdena utgör 95,5 % av barn- och 
utbildningsnämndens budget, eller 2 261,8 miljoner kronor av 
totalt 2 368,2 miljoner kronor. Omsorgsverksamheten gick den 
första april över till Vård- och omsorgsnämnden varför den 
totala budgeten för nämnden minskat under 2018.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 3,6 mil-
joner kronor för 2018. 2,7 miljoner kronor är överfört över-
skott från 2017 som inte utnyttjats. Riktade statsbidrag på 14,4 
miljoner kronor för satsningar på sommarlov och övriga lov, 
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samt insatser för att bryta segregationen i utsatta områden 
har skapat ett överskott inom området ung fritid på 2,7 miljo-
ner kronor. Resten av överskottet beror i stor grad på vakanta 
tjänster som inte tillsatts. Området Arenor och scener visar ett 
negativt resultat på - 5,2 miljoner kronor. Det beror på att flera 
satsningar kopplat till infrastruktur har genomförts. Exempel på 
detta är byte av el och fönster på Ekeby Ridhus samt publikt wifi 
på Tunavallen.

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Miljö- och räddningstjänsten ram uppgick till 86,6 miljoner 
exklusive projektmedel om 0,3 miljoner, vilket var en utökning 
med 5,3 miljoner.

Nämnden redovisar ett positivt resultat om 2,3 miljoner kronor 
inklusive en realisationsförlust om 0,6 miljoner kronor. Miljö-
kontorets resultat är 1,5 miljoner och räddningstjänstens 0,8 
miljoner.

Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader än 
planerat till följd av vakanser på miljökontoret. För räddnings-
tjänsten beror överskottet till stor del på ökade intäkter från 
automatlarm.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott på 37,9 miljoner 
kronor. Trots ett stort fokus på att åstadkomma en ekonomi i 
balans och med en förstärkning om 35 miljoner kronor i bud-
geten, kvarstår stora obalanser vid årets slut. Kostnaderna för 
extern vård redovisar ett underskott med 25,4 miljoner kronor. 
Köp av extern vård har inte minskat i den omfattning som pla-
nerats på grund av att behovet av komplexa insatser ökat. Det 
har i sin tur påverkat de insatser som utförs i egen regi genom 
ökade personal- och lokalkostnader, där personalkostnaderna 
inklusive konsulter redovisar ett underskott med cirka 10 mil-
joner kronor och lokalkostnader överstiger budget med cirka 
6,7 miljoner kronor. Även bristen på familjehem har medfört en 
ökning av vårddygn på institution och antalet placeringar på 
ungdomshem ökade under hösten.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ram uppgick till 394,5 miljoner kronor 
exklusive nyttjande av överskottsmedel och byggbonus-
medel från föregående år om totalt 9,5 miljoner kronor. 
 Nämnden fick medel för revidering av översiktsplan (2,7 miljo-
ner) och trafikutredning (0,5 miljoner) . Stadsbyggnadsnämn-
den redovisar ett resultat om 3,1 miljoner. Överskottet beror 
till stor del på att personalkostnaderna blev 8,6 miljoner lägre 
än budgeterat på grund av vakanser och personalomsättning. 
Bland de negativa budgetavvikelserna kan nämnas intäkter från 
planavgifter (-4,1 miljoner).

Torshälla stads nämnd
Nämnden redovisar ett underskott på 0,2 miljoner för hel året. 
Underskottet förklaras av att värdet på Krusgården bro har 
 skrivits ner med 1,2 miljoner.

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 6,5 
miljoner. Bland vård- och omsorgsboenden för äldre är numera 
underskotten koncentrerat till ett fåtal större boenden. Inom 
äldreomsorgen fortsatte arbetet med en effektivare personal-

planering och bemanning. Tryggare och effektivare hemtagning 
av brukare från sjukhuset innebar lägre kostnader för färdig-
behandlade men gav också ett större behov av hemtjänst. Verk-
samheter inom LSS, lagen om stöd och service, och då främst 
personlig assistans visar på fortsatt större behov än budgeterat 
för såväl egen regi som för externt utförda insatser. Under 
året fanns en tydlig tendens till att det kommunala betalnings-
ansvaret ökade när staten inte längre tog lika stort ansvar som 
tidigare år.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs redovisar ett 
överskott på 1,2 miljoner främst på grund av överfört överskott 
från föregående år.

Kommunens nettoinvesteringar, budgetföljsamhet

 Investeringar, miljoner kronor Utfall  Avvikelse mot 
budget

Fastigheter 184 442

Gator och vägar 103 13

Medfinansiering till statlig infrastruktur 16 -1

Övrigt 18 23

Affärsverksamhet inklusive exploatering 225 51

Summa anläggningsinvesteringar 546 528

Inventarier beslutade av nämnde 69 13

Summa totalt 615 140,7

Årets investeringar beslutade av kommunstyrelse och kom-
munfullmäktige uppgår till 546 miljoner kronor, vilket är 528 
miljoner lägre än budgeterade 1 074 miljoner. Av budgeten 
avser 798 miljoner nämndernas investeringar (inklusive 15 mil-
joner avseende bidrag till statlig infrastruktur) och 276 miljoner 
kronor avser affärsinvesteringar. Det är framförallt på fastighets-
sidan de stora avvikelserna finns. Av budgeterade 625 miljoner 
har endast 184 miljoner gått åt. Inom skola/förskola är budget-
avvikelsen 239 miljoner och inom Vård och omsorg förväntas 
endast 0,3 miljoner av budgeterade 138 miljoner förbrukats. 
Generellt är kommunen lite för optimistisk i samband med 
budgetering. Det finns en tendens att i för stor utsträckning titta 
på behoven och att ignorera när det faktiskt finns möjlighet att 
bygga med hänsyn taget till de långa processerna. Bland de 
försenade projekten kan nämnas Skiftinge förskola, Björktorp 
grundskola, ombyggnation av Rekarnegymnasiet, Hökaren 
gruppboende/stödboende, Skiftinge äldreboende och ett nytt 
korttidsboende.

När det gäller gator och vägar har 103 miljoner av budgeterade 
116 miljoner förbrukats. Bland de genomförda  investeringarna 
kan nämnas Kungsgatan som fortlöpt enligt plan. Vidare har 
en gång- och cykelväg har anlagts utmed Västerleden samt 
en förstärkning av bron vid Gap Sundins väg. Arbetet med 
Kunskaps stråket, ett projekt som budgeteras till totalt 46 mil-
joner, har inletts med gestaltningsarbete för Drottninggatan, 
Hamngatan och MDH-torget. Utöver de egna investeringarna 
så bidrog kommunen även till den statligt ägda cykelbanan till 
Sundbyholm som stod klar hösten 2018.

Investeringen i Gredby tågdepå förväntas vara helt klar under 
våren 2019. Den beräknas totalt bli ungefär 30 miljoner kronor 
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dyrare än budgeterade 571 miljoner, vilket motsvarar ungefär 
fem procent. Fördyringen är hänförlig till förändringar i depå-
layouten. Trots avvikelsen förväntas depån visa ett positivt drift-
netto. Depån beräknas skapa över 100 arbetstillfällen. Exploate-
ringsinvesteringarna blev 40 miljoner lägre än budgeterat.

Utöver investeringar i anläggningar uppgår nämndernas 
investe ringar i maskiner och inventarier till 69 miljoner. Bolags-
koncernens investeringar uppgick till 785 miljoner, där Energi 
och miljö stod för 350 miljoner och Kommunfastigheter stod 
för 434 miljoner.

Markexploatering
Exploateringsresultatet uppgår till 20 miljoner. Totalt har mark-
försäljningar om 80 miljoner kronor genomförts, där försälj-
ningar inom Eskilstuna logistikpark står för 45 miljoner.

Nya jobb skapas genom företagsetableringar. Efterfrågan på 
mark för industri i Eskilstuna Logistikpark i Kjula har varit fortsatt 
hög. I princip är hela industriområdet om 300 hektar sålt eller 
intecknat genom optioner. Under året har utbyggnaden av 
 Eskilstuna logistikpark fortsatt och kompletterande mark har 
köpts in. Generellt har intresset för mark för exploatering av 
bostäder och industri normaliserats från att tidigare ha varit 
väldigt högt.

Bland de större utbyggnationerna under året kan nämnas 
Skiftinge handelsplats som börjat ta form genom att för-
beredande markarbeten har utförts. Även i Eskilstuna logistik-
park har utbyggnaden fortsatt och kompletterande mark har 
köpts in.

Målet att starta 600 bostäder uppnåddes genom att både 
privat mark och kommunal mark bebyggdes. Kvarteret Nätet, 
 Munktellområdet och Trumtorp är exempel på större bostads-
projekt pågår.

Självfinansieringsgrad av anläggningsinvesteringar
Ett viktigt nyckeltal för anläggningsinvesteringarna är självfinan-
sieringsgraden. När den löpande driften har finansierats bör det 
helst återstå tillräckligt stor andel skatteintäkter och generella 

statsbidrag för att investeringarna ska kunna finansieras med 
egna medel (årets resultat och avskrivningsutrymme. Detta 
benämns självfinansieringsgrad. 100 procent självfinansierings-
grad innebär att kommunen inte behöver låna till investeringar-
na. Om självfinansieringsgraden överstiger 100 procent stärker 
kommunen sin soliditet, det vill säga sin långsiktiga betalnings-
förmåga. Självfinansieringsgraden 2018 sjönk till 49 procent 
(63 procent 2017). Trots den stora budgetavvikelsen avseende 
investeringar så ligger investeringarna på en högre nivå än 
normalt i kommunen till följd av det demografiska trycket. Även 
den nya tågdepån bidrog till den högre nivån. Tågdepån kom-
mer att finansieras genom ökade hyresintäkter.

Kommunens helägda bolag

Resultat

Resultat, miljoner kronor Resultat
Avvikelse 

mot budget

Eskilstuna kommunföretag AB -12,0 1,0

Eskilstuna kommunfastigheter AB 40 13,2

Eskilstuna Energi och Miljö AB 149,2 -13,2

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 0,8 -1,4

Eskilstuna Jernmanufaktur AB -1,2 1,4

Destination Eskilstuna AB -1,8 0,1

Reavinster 32,9 32,9

Koncernelimineringar mellan bolagen -18,3 -18,3

Summa 189,7 13,3

Eskilstuna kommunföretag AB
Resultat efter finansiella poster på -12 miljoner kronor. Resul-
tatet är 1 miljon bättre än budget och beror på att konsult-
tjänster inte nyttjats i budgeterad utsträckning samt lägre än 
budgeterad ränta på ett lån som förföll under sommaren. 
Resultatförbättringen jämfört med föregående räkenskapsår är 
en effekt av lägre räntor.
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Eskilstuna Kommunföretag AB lämnar en utdelning till Eskils-
tuna Kommun på totalt 116 miljoner i enlighet med ägardirek-
tiven.

Eskilstuna Energi och Miljö
Resultat efter finansiella poster på 149 miljoner kronor. Resul-
tatet är 16 miljoner sämre än budget och förklaras framför allt 
av extra avskrivningar på stadsnätet på 14 miljoner. Därtill är 
 resultatet jämfört med 2017 lägre till följd av högre bränsle-
priser för fjärrvärmeproduktion samt produktionsstopp avseen-
de biogas som gjort att fordonsgas har inhandlats istället för att 
produceras.

Totala investeringar uppgår till 350 miljoner. Det är framförallt 
VA-verksamheten, 148 miljoner, och elnätsverksamheten, 691 
miljoner, som står för de store investeringarna under året.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Resultat efter finansiella poster på 61 miljoner kronor vilket 
är 34 miljoner bättre än budget varav 21 miljoner förklaras av 
reavinster vid försäljningar av fastigheter. I övrigt är den positiva 
budgetavvikelsen allt väsentligt hänförligt till lägre räntekost-
nader än budgeterat. Resultatet exklusive reavinster är i nivå 
med 2017.

Totala investeringar uppgår till 434 miljoner att jämföra med 
budget 704 miljoner. Avvikelsen mot budget beror i allt väsent-
ligt på att tidplaner har senarelagts. Under året har bland 
annat kvarteret Skolmästaren och Norra Munktellstaden, totalt 
162 lägenheter, blivit klara för inflyttning. Flertalet projekt är 
även påbörjade.

Eskilstuna Logistik & Etablering AB
Resultat efter finansnetto är 13 miljoner kronor. Resultatet är 
10 miljoner bättre än budget och avvikelsen förklaras  av en 
reavinst på 12 miljoner vid avyttring av en fastighet.

Under året har bolaget aktivt bidragit till ett antal strategiskt 
viktiga företagsetableringar och markförsäljningar i Eskilstuna. 
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
Resultat efter finansiella poster är -1 miljon. Det är 1  miljon  
bättre än budget. Under hösten entledigades tidigare VD.  
Kostnader för avgångsvederlag belastar 2018 års resultat.

En utredning har genomförts vilken föreslår att verksamheten 
som bedrivs i bolaget ska flyttas till andra delar av kommun-
koncernen under 2019.

Destination Eskilstuna AB
Resultat efter finansiella poster är -2 miljoner. Resultatet följer  
budget. Under året har tjänsteköpsavtal tecknats med Eskilstuna 
kommun om 10 miljoner kronor för kalenderår 2019.

Verksamheten har i övrigt fortlöpt enligt affärsplan med till-
hörande verksamhetsplan. Fokus har varit att värva nya evene-

mang och möten till Eskilstuna. För att förbättra förutsättning-
arna för att värva evenemang har en evenemangsfond inrättats 
i bolagskoncernen.

Kapacitet

Kommunalskatt 

Kommunalskatt 
2018

Kommun Landsting Summa
Förändring 
2017-2018

Västerås 20,36 10,88 31,24 —

Södertälje 20,15 12,08 32,23 —

Strängnäs 21,73 10,77 32,50 —

Eskilstuna 22,08 10,77 32,85 —

Örebro 21,35 11,55 32,90 —

Enköping 21,34 11,71 33,05 —

Södermanland 21,95 10,77 32,72 —

R9 * 32,42 —

Riket 20,74 11,39 32,13 0,01

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

En viktig faktor hos kommunens kapacitet är potentialen att 
höja skattesatsen. I tabellen nedan finns kommunalskatten 
inklusive landstingsskatten angiven för några av kommunerna 
inom Mälarregionen. Eskilstuna kommun har en skattesats som 
ligger högre än de flesta andra större kommuner i Mälardalen. 
Det innebär en begränsad möjlighet att stärka sina finanser 
genom att höja kommunalskatten. Mellan 2017 och 2018 har 
ingen kommun inom regionen höjt skatten. Den genomsnittliga 
skatten för alla kommuner i landet har ökat med 1 öre mellan 
2017 och 2018.

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalnings-
beredskap. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som 
har finansierats med skatteintäkter. Resterande del utgör kom-
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munens skulder till andra finansiärer. Ju högre soliditet desto 
starkare blir den långsiktiga finansiella kapaciteten. Kommunens 
soliditet uppgick till 46 procent för 2018 vilket är något lägre 
jämfört med föregående år. Ansvarsförbindelsen för pensioner-
na finns inte med i balansräkningen, vilket är i enlighet med 
rekommendationerna från Rådet för kommunalredovisning. 
Det traditionella sättet att beräkna soliditeten är att inkludera 
ansvarsförbindelsen för pensionerna eftersom den är  tvingande 
för kommunen att betala. Som framgår av diagrammet är 
kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen positiv för 
2017 och uppgår till 7,7 procent, vilket motsvarar en förbättring 
med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Efter sjut-
ton år i rad  med en stigande soliditet för kommunkoncernen så 
minskade den men 0,7 procentenheter till 28,3 procent.

Risk

Riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i 
form av finansiella risker, dels i form av operativa risker. Med 
finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha 
tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till 
medel för betalningar. Kommunens kapitalförsörjning ska 
tryggas genom en god diversifiering av lånens förfallo struktur, 
upp låningsformer, långivare och väl avvägda likviditets reserver. 
Högst 50 procent av låne- och kreditlöftesvolymen får för-
falla under en enskild tolvmånadersperiod. Med ränterisk avses 
 risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna på-
verkar kommunkoncernens finansnetto negativt. Kommunen 
och dess bolag har utifrån respektive verksamhets förutsätt-
ningar utformat en strategi för räntebindning, där en förfallo-
struktur för räntebindningen anges, samt utformat en strategi 
för kapitalbindningen. Riskmandaten anger tillåtna avvikelser.

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

Skulder
Kommunens nettolåneskuld definieras som internbankens 
upplåning minskat med vidareutlåningen till kommunens bolag. 
Nettolåneskulden har omdefinierats av bokföringstekniska skäl 
under 2018. Utfallet för 2017 är beräknat till 1 520,8 miljoner 
kronor istället för 1 679,9 miljoner kronor, enligt årsredovis-
ningen 2017. Utfallet för 2018 uppgick till 1 947,9 miljoner 
kronor. Det innebär att nettolåneskulden har ökat om 427,1 
miljoner kronor mellan 2017 och 2018. Den budgeterade upp-
låningen var 712,6 miljoner för 2018.

Kommunen har under de resultatmässigt goda åren under 
2000-talet gjort så kallad partiell inlösen med totalt cirka 280 
miljoner kronor inklusive löneskatt för att minska ansvarsför-
bindelsen för pensioner. Detta bidrar till lägre pensionskostna-
der kommande år än vad som annars skulle ha varit fallet.

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 (om-
ställningsstöd och pension för förtroendevalda) som infördes 

den 1 januari 2015. Sammantaget är denna skuld 119,7 miljoner 
kronor för 2018, att jämföra med skulden i årsredovisningen 
2017 om 78,8 miljoner kronor. Resultatet för 2017 har rättats 
i efterhand och uppgår till 119,6 miljoner kronor. Skälet till 
rättningen är bokföringstekniskt då en del av ålderspensionen 
tidigare har redovisats som ansvarsförbindelse istället för som 
avsättning. Det innebär att en rättning har skett om 40,8 miljo-
ner kronor genom att ingående eget kapital för jämförelseåret 
har minskat med 30,8 miljoner kronor och att resultatet för 
jämförelseåret har minskat med 10,0 miljoner kronor.

Skulder (miljoner kronor) 2017 2018

Nettolåneskuld 1 520,8 1 947,9

Finansnetto
Kommunens budgetavvikelse avseende finansnettot är 55,2 
miljoner kronor. Det budgeterade finansnettot var 61,1 miljoner 
kronor. Under 2018 var reporäntan -0,5 procent, det vill säga 
oförändrad jämfört med 2017. Samtidigt ökade marknadsrän-
torna. Exempelvis ökade marknadsräntan Stibor 3 månader 
från -0,469 procent till -0,132 procent. Marknadsräntan Stibor 
3 månader är den ränta som främst påverkar kommunens 
upplåningskostnad. Kommunens genomsnittliga ränta var 1,33 
procent under 2018. Det var en minskning med 0,29 procent-
enheter jämfört med 2017. Utdelningen var 116,3 miljoner 
kronor från Eskilstuna Kommunföretag AB, vilket motsvarar en 
budgetavvikelse om 21,6 miljoner kronor.

Finansnetto (miljoner kronor) 2017 2018

Finansiella intäkter (exklusive av-
kastning från Kommunföretag AB)

89,8 98,7

Finansiella kostnader -98,9 -98,8

Utdelning från de kommunala bolagen 78,8 116,3

Summa 68,9 116,2

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. 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 97,1 mil-
joner kronor, vilket är 8,9 miljoner mindre än 2017. Värdet på 
ansvarsförbindelsen har minskat med 18,6 miljoner till 1 795,0 
miljoner under 2018.

De totala pensionsåtagandena var 1 932,6 miljoner kronor vilket 
motsvarar en minskning med 5,7 procent jämfört med 2017. 
Avsättningen för visstidspensioner berör fyra personer. Ansvars-
förbindelsen för förtroendevalda enligt PBF (bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda) berör nio 
personer och är villkorad till 70 procent av slutlönen.
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Pensionsåtagande inklusive 
 löneskatt (mnkr)

2016 2017 2018

Avsättningar – pensioner och 
likande förpliktelser 40,8 39,4 119,3

Avsättningar – särskild avtals-
pension, visstidspension med 
mera 35,3 39,4 0,4

Ansvarsförbindelse – intjänad 
före 1998 1 885,2 1 813,6 1 795,0

Ansvarsförbindelse – avtal för 
 förtroendevalda 137,6 157,5 17,6

Summa pensionsåtagande 2 098,9 2 049,9 1 932,6

Finansiella pensionstillgångar 0,0 0,0 0,0

Återlånade medel 2 098,9 2 049,9 1 932,6

Summa pensionsåtagande 2 098,9 2 049,9 1 932,6

Borgensåtaganden
Riskerna i kommunens borgensåtagande är mycket små. 
Borgens förbindelserna var 661,9 miljoner kronor vid boksluts-
tillfället. Det är en minskning om 2,1 miljoner jämfört med 
2017. 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 2,6 miljoner vid bokslutstillfället, vilket 
motsvarar en marginell minskning jämfört med 2017.

Avslutande kommentarer
Eskilstuna kommuns ekonomiska resultat är positivt för fem-
tonde året i rad och uppgår till 144 miljoner. Men det är något 
sämre än föregående år som var ett ”rekordår”. För året är 
resultatet enligt balanskravet är 1,7 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Det genomsnittliga resultatet för de 

fyra senaste åren uppgår till 3,1 procent vilket överstiger det 
långsiktiga målet på 2,5 procent. Kommunkoncernens resultat 
inklusive bolagens resultat uppgick till 222 miljoner. Bolags-
koncernens resultat uppgår till 190 miljoner kronor. Samman-
fattningsvis har kommunen och kommunkoncernen en stark 
ekonomi. Nämndernas totala budgetavvikelser är dock negativ 
och uppgår till -0,6 procent av den totala budgeten, vilket är 
sämre än förra året. Fem av tio nämnder samt fyra av sex bolag 
har en ekonomi i balans, vilket också är en försämring mot 
föregående år, och målet uppnås inte. En avgörande faktor för 
kommunens ekonomi framöver är en fortsatt bra ekonomi-
styrning och en god budgetdisciplin. Kommunen har fortsatt 
hög investeringstakt  och investeringarna uppgick till 615 miljo-
ner kronor. Soliditeten har förbättrats något och uppgår till 7,7 
procent inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner. Förbätt-
rad soliditet ökar på längre sikt generellt kapaciteten att möta 
finansiella svårigheter. Efter sjutton år i rad med en stigande 
soliditet för kommunkoncernen så minskade den men 0,7 
procentenheter till 28,3 procent. Driftkonsekvenser av investe-
ringar och pensionskostnader beaktas fortlöpande i budget och 
prognoser. Analysen av riskperspektivet visar att kommunen 
har en låneskuld som utgör en risk vid framtida räntehöjningar. 
Risken är känd och hanteras löpande i prognos- och budget-
arbetet. Investeringstakten är fortsatt hög och självfinansie-
ringsgraden ligger på 72 procent i genomsnitt de fyra senaste 
åren, vilket är lägre än det långsiktiga målet på 90 procent. Den 
sammantagna bedömningen av uppfyllelsen av de finansiella 
målen och verksamhetens mål är att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. Avgörande för att kunna svara upp mot 
såväl ett ökat 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 
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Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i 
Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt 
praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommenda-
tioner och uttalanden. 

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

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell kon-
solidering med undantag för Fibra AB som redovisas som ett 
intresseföretag. Med förvärvsmetoden avses att kommunens 
bokförda värde på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell 
konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotter-
bolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och 
kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Interna 
mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats och 
skillnader i redovisningsprinciper har justerats. 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 3-5 år —

Systemlicenser Får ej överstiga kontraktstiden

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

 Kommunen Koncernen 

Mark

Mark Obegränsad livslängd

Kommunala verksamhetsfastigheter och övrig mark, byggnader 
och tekniska anläggningar

För komponentuppdelade fastigheter används följande 
 komponenter:

Markanläggning 60 år 10-60 år

Stomme och grund 100 år 50-100 år

Stomkompletteringar 50 år 50 år

Värme/sanitet 50 år 40-50 år

El 40 år 40 år

Fasad 50 år 40-50 år

Fönster/dörrar 40 år 40-50 år

Köksinredning 30 år 25-30 år

Yttertak 40 år 25-40 år

Ventilation, styr, övervakning 25 år 25 år

Transport (hiss m m) 25 år 25 år

Restpost/övrig byggnation  25-50 år

Sanitet  15 år

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

Exploateringsmark som ej ska avyttras Obegränsad livslängd

Civilförsvarsanläggningar 33 år 7-100 år

Bostadshus 50 år 7-100 år

Kajer, stenbryggor, broar, slussar 50 år 50 år

Stationsbyggnader, parkeringshus, industrispår 50 år 50 år

Hallar 33 år 33 år

Master, parkeringsplatser 20 år 20 år

Kommunala verksamhetsfastig heter,  
bättre kvalitet 50 år 50 år

Kommunala verksamhetsfastig heter,  
sämre kvalitet 30 år 30 år

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

Redovisningsprinciper
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Koncernen 

Publika fastigheter

Komponentuppdelade publika fastigheter:

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

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

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 50 år 50 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

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

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

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 15 år 15 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

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

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

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 10 år 10 år

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

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

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

Belysning m m exkl. armaturer 40 år 40 år

Övrigt 30 år 30 år

Övriga publika fastigheter:

Naturreservat, parkmark, kulturreservat Obegränsad livslängd

Trafikleder, belysning 33 år 33 år

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

Konstgräs 10 år 10 år

Maskiner och Inventarier

 Kommunen Koncernen 

Maskiner

Maskinstegar, slussportar, pråmar 33 år 33 år

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

Mikrovågsugnar, symaskiner,  gräsklippare,  
golvvårdsmaskiner 5 år 5 år

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

Inventarier

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

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

Kontorsmöbler, skolmöbler 10 år 5-10 år

Datorer, skrivare etc. 3 år 3 år

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

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

Konst
Tavlor, skulpturer Obegränsad livslängd

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

Övervakningssystem, parkeringsautomater 5-10 år 5-10 år

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

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

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

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

Elcertifikat

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

Kostnad för kvotplikt för förbrukad el redovisas som en skuld. 

Avsättningar

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

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

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

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

Pensioner
Kommunen: 
Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär 
att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 
 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräk-
ning av pensionsskulden används Sveriges Kommuner och  
Landstings beräkningsmodell (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 KAP-KL utbetalas i sin helhet till kommunens anställda 
för individuell placering. 

Koncernföretagen: 
I koncernföretagen redovisas även pensioner intjänade före 
1998 som en avsättning i balansräkningen.

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

Bidrag
Prestationsbaserade bidrag som relaterar till om vissa mål upp-
nåtts eller handlingar genomförts periodiseras till den period 
prestationen har utförts. 

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

Icke prestationsbaserade bidrag intäktsförs i den period 
 bidraget avser. Bidraget intäktsförs i sin helhet även om ned-
lagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek.

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

Leasingavtal
Inga hyresavtal kortare än 20 år redovisas som finansiell leasing. 
Anläggningstillgångar som omfattas av finansiell leasing har 
tagits upp till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av hela 
kontraktstidens leasingavgifter. Endast kapitaldelen av leasing-
avgiften har använts vid beräkningen.

Rättelse av fel
Ålderspension intjänad efter 1998 avseende politikerpensioner 
enligt PBF-avtal har tidigare redivisats som ansvarsförbindelse. 
Enligt RKR 17.2 ska dessa redovisas som avsättning. Enligt RKR 
14.1 ska väsentliga fel avseende tidigare perioder korrigeras 
genom omräkning av jämförelsetalen. Rättelsen har påverkat 
resultat- och balansräkningen, den finansiella analysen samt 
ansvarsförbindelsen enligt nedan (kredit +, debet -).

  

 2018 2017 2016 2015 2014

Balansräkning 

IB avsättning inklusive löneskatt 40,8 30,8 28,2 22,8 16,4

Årets förändring avsättning inklusive löneskatt  10,0 2,6 5,4 6,4

UB avsättning  40,8 30,8 28,2 22,8

Ingående Eget kapital -40,8 -30,8 -28,2 -22,8 -16,4

Årets resultat  -10,0 -2,6 -5,4 -6,4

Utgående Eget kapital  -40,8 -30,8 -28,2 -22,8

Resultaträkning   

Årets avsättning inklusive löneskatt  -10,0 -2,6 -5,4 -6,4

Summa årets resultat  -10,0 -2,6 -5,4 -6,4
     

Ansvarsförbindelse     

Ingående pensioner enligt PBF inklusive löneskatt -40,8 -30,8 -28,2 -22,8 -16,4

Årets förändring  -10,0 -2,6 -5,4 -6,4

Utgående ansvarsförbindelse  -40,8 -30,8 -28,2 -22,8

Utöver ovanstående har ändrad beräkningsmetod minskat ansvarsförbindelsen 2018 med 100,0 mnkr. 
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 Kommunen Budget Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2018 2017 2018 2018 2017

Verksamhetens intäkter Not 1 1 636,7  1 658,2   3 395,2  3 370,9 

Jämförelsestörande intäkter Not 2 92,8  153,2   124,7  228,9 

Verksamhetens kostnader Not 3 -7 725,8  -7 443,2   -8 909,9  -8 566,5 

Jämförelsestörande kostnader Not 4 -102,3  -63,5   -102,6  -62,6 

Avskrivningar Not 5 -218,7  -207,8   -525,9  -490,2 

Verksamhetens nettokostnader  -6 317,3  -5 903,1  -6 237,3  -6 018,6  -5 519,5 

Skatteintäkter Not 6 4 499,6  4 374,9  4 519,0  4 499,6  4 374,9 

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 1 809,3  1 756,7  1 815,7  1 809,3  1 756,8 

Jämförelsestörande statsbidrag och utjämning Not 7 15,3  19,9   15,3  19,9 

Finansiella intäkter Not 8 215,0  167,8  175,2  24,4  14,1 

Finansiella kostnader Not 9 -98,8  -98,9  -114,2  -107,6  -114,7 

Resultatet före extraordinära poster  123,1  317,3  158,4  222,3  531,5 

Skatt  —   -26,6  -58,5 

Extraordinära intäkter  —   —

Extraordinära kostnader  —   —

Årets resultat Not 10 123,1  317,3  158,4  195,7  473,0 

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster  117,3  207,7  158,4  158,3  286,8 

 Resultaträkning
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2018 2017 2018 2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar Not 11 2,8  5,6  18,6  18,1 

Materiella anläggningstillgångar    

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 5 214,7  4 809,2  11 970,9  11 184,3 

        Maskiner och inventarier Not 13 278,2  284,6  374,7  384,0

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 4 158,4  4 091,2  164,5  161,1 

Summa anläggningstillgångar  9 654,1  9 190,6  12 528,7  11 747,5 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15 113,4  98,5  113,4  98,5 

Summa bidrag till statlig infrastruktur  113,4  98,5  113,4  98,5 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

       Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not 16 267,4  216,8  330,6  305,4 

       Fordringar Not 17 1 879,4  1 676,5  869,2  853,4 

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

       Kassa och bank  327,8  186,5  331,3  270,4 

Summa omsättningstillgångar  2 477,1  2 082,3  1 533,6  1 431,7 

Summa tillgångar  12 244,6  11 371,4  14 175,7  13 277,7 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

       Ingående eget kapital   3 155,6  2 869,0  3 812,7  3 370,3

       Direkt mot eget kapital  0,0  -30,7  1,2  -30,7

       Årets resultat   123,1  317,3  195,7  473,0

Summa eget kapital  Not 19 3 278,7  3 155,6  4 009,6  3 812,7

Avsättningar

       Avsättningar för pensioner Not 20 119,7  119,6  127,8  128,7 

       Andra avsättningar Not 21 80,3  66,5  356,0  352,4 

Summa avsättningar  200,0  186,1  483,8  481,1 

Skulder

      Långfristiga skulder Not 22 5 681,0  4 946,6  6 265,4  5 471,5 

      Kortfristiga skulder Not 23 3 084,9  3 083,1  3 417,0  3 512,5 

Summa skulder  8 765,9  8 029,7  9 682,3  8 984,0 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  12 244,6  11 371,4  14 175,7  13 277,7 

Ställda panter Not 24 — —  13,6      90,2    

Ansvarsförbindelser Not 25 2 478,6  2 594,4  1 819,3  1 933,1 

Leasingåtaganden  701,3  825,6  545,1  1 345,9 

 Resultaträkning  Balansräkning
Ekonomisk redovisning
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 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  123,1  317,3  195,7  473,0 

Justering för ej likvidpåverkande poster Not 26 235,4  220,3  479,7  423,5 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  358,5  537,6  675,4  896,5 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -83,4  29,8  -15,8  -55,2 

Ökning/minskning förråd och varulager  -50,6  -36,4  -25,2  43,7 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -117,7  156,4  -95,5  350,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  106,8  687,4  538,9  1 235,6 

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella anläggningstillgångar   -1,8  -7,5  -6,0 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   —  —    

Investering i materiella anläggningstillgångar  -634,8  -812,0  -1 366,6  -1 587,3 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  13,3  28,4  116,5  131,2 

Förvärv av finansiella tillgångar   0,0  -3,4     —   

Avyttring av finansiella tillgångar  1,6  20,1  1,6 

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -619,9  -765,3  -1 261,0  -1 460,5 

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån  734,3  449,3  793,9  178,9 

Amortering av långfristiga skulder  —  

Minskning av långfristiga fordringar  —  -443,1  -8,2 

Ökning av långfristiga fordringar  -69,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  665,3  6,2  793,9  170,7 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -10,9  0,0  -10,9     0,0 

  -10,9  0,0  -10,9  0,0 

Årets kassaflöde  141,3  -71,7  60,9  -54,2 

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

Likvida medel vid årets slut  327,8  186,5  331,3  270,4 

Förändring av likvida medel  141,3  -71,7  60,9  -54,2 

 Finansieringsanalys
Ekonomisk redovisning
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 Finansieringsanalys  Noter
Ekonomisk redovisning

 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 6 Skatteintäkter   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Kommunalskatt, preliminär  
skatteinbetalning 4 521,1 4 390,6 4 521,1 4 390,6
Slutavräkningsdifferens  
föregående år -6,4 5,4 -6,4 5,4
Preliminär slutavräkning  
innevarande år -15,1 -21,1 -15,2 -21,1

Summa  4 499,6 4 374,9 4 499,6 4 374,9

   

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Inkomstutjämningsbidrag 1 286,4 1 254,5 1 286,4 1 254,5
Kostnadsutjämningsbidrag 223,4 212,0 223,4 212,0
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 21,0 37,1 21,0 37,1
Regleringsavgift 16,4 -1,0 16,5 -1,0
Kommunal fastighetsavgift 179,3 166,7 179,3 166,7
Generella bidrag från staten 82,8 87,4 82,8 87,4

Summa  1 809,3 1 756,7 1 824,6 1 756,7

Tillfälligt stöd från staten,  
byggbonus  15,3     19,9 15,3 19,9

Summa jämförelsestörande  
statsbidrag och utjämning 15,3 19,9 15,3 19,9

Not 8 Finansiella intäkter   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Räntor på lån till kommunala bolag 72,9 73,9 0,0 0,0
Räntor på Förlagsbevis  
Kommuninvest ek.för.   
Övriga ränteintäkter 0,3 0,4 2,0 2,2
Utdelning från kommunala bolag  116,3 78,0 0,0 0,0
Aktieutdelning i externa bolag 22,3 10,3 22,3 11,9
Övriga finansiella intäkter 3,2 5,2 0,1 0,0

Summa 215,0 167,8 24,4 14,1

Not 9 Finansiella kostnader   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Räntor på lån och finansiell leasing 91,7 97,6 100,6 113,3
Rearesultat försäljning  
Parken Zoo AB 0,1 0,0 0,0 0,0
Ränta pensionsavsättning 1,6 1,3 1,6 1,3
Övriga finansiella kostnader 5,4 0,0 5,4 0,1

Summa 98,8 99,0 107,6 114,7

* varav räntekostnader för ränteswappar 16,9 mnkr   

 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Försäljningsintäkter 252,2 257,2 1 390,2 1 310,7
Taxor och avgifter 177,7 174,0 417,2 402,3
Hyror och arrenden 356,4 337,9 705,7 701,9
Erhållna statsbidrag och  
andra bidrag 850,4 889,1 850,3 887,0
Aktiverat arbete för egen räkning 0,0 0,0 0,0 20,9
Övriga intäkter 0,0 0,0 31,7 48,1

Summa  1 636,7 1 658,2 3 395,2 3 370,9

Not 2 Jämförelsestörande intäkter 

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Reavinster vid försäljning av  
anläggningstillgångar 12,9 22,0 44,8 98,0
Återsökning statsbidrag  
ensamkommande tidigare år 0,0 62,7 0,0 62,7
Exploateringsintäkter 79,9 68,6 79,9 68,2

Summa  92,8 153,2 124,7 228,9

Not 3 Verksamhetens kostnader

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Personalkostnader 4 632,1 4 549,0 5 185,1 5 062,3
Aktiverade personalutgifter -6,3 -5,0 -25,6 -5,0
Material och tjänster 1 589,2 1 467,9 2 258,0 2 096,9
Köp av huvudverksamhet 978,8 918,1 971,8 913,3
Lämnade bidrag 532,0 513,2 520,6 498,9

Summa  7 725,8 7 443,2 8 909,9 8 566,5

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Exploateringskostnader 59,8 30,1 59,8 30,1
Realisationsförlust/utrangering 5,8 0,9 6,0 
Användande av byggbonus perngar  
från tidagre år, KSKf 2017:26 13,1  13,1 
Användande av överskott   
bokslut 2018, KSKF/2018:54 23,6  23,6 
Skadestånd pga vattenskydds- 
föreskrifter 0,0 25,0 0,0 25,0
Tilläggsbelopp kompensation  
friskolor  7,5   7,5    

Summa  102,3 63,5 102,6 62,6

Not 5 Avskrivningar    

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Avskrivningar enligt plan 218,7 207,8 525,9 490,2
  - varav immateriella tillgångar 2,8 3,2 7,0 7,3
  - varav fastighet och  
    anläggningar 152,0 141,8 428,3 391,7
  - varav inventarier 61,3 62,8 87,9 89,1
Nedskrivning av fastighet  
och anläggningar 2,6  2,8 

Summa 218,7 207,8 525,9 490,2
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 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Kommunal markreserv   
Ingående anskaffningsvärde 255,2 255,1 255,1 255,1
Ingående avskrivningar -24,3 -21,9 -24,3 -21,9
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 230,9 233,3 230,9 233,3
Årets nyanskaffningar 3,9 0,0 3,9 0,0
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -1,1 0,0 -1,1 0,0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde -18,3 0,0 -18,3 0,0
Årets avskrivningar -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 0,6 0,0 0,6 0,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar 4,7 0,0 4,7 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets återläggning av nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 239,7 255,1 239,7 255,1
Utgående avskrivningar -21,4 -24,3 -21,4 -24,3
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 218,3 230,9 218,3 230,9

Kommunala verksamhetsfastigheter   
Ingående anskaffningsvärde 4 113,4 3 977,1 4 113,4 3 977,1
Ingående avskrivningar -1 820,3 -1 778,9 -1 820,3 -1 778,9
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 2 293,1 2 198,2 2 293,1 2 198,2
Årets nyanskaffningar 219,6 182,6 219,7 182,6
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -0,1 -46,3 -0,1 -46,3
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -85,6 -82,1 -85,7 -82,1
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 0,1 40,7 0,1 40,7
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets återläggning av nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 4 332,9 4 113,4 4 332,9 4 113,4
Utgående avskrivningar -1 905,8 -1 820,3 -1 905,8 -1 820,3
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 2 427,1 2 293,1 2 427,1 2 293,1

 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat 

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Årets resultat enligt resultat- 
räkningen 123,1 317,3 N/A N/A
Reducering av samtliga   
realistationsvinster -12,9 -22,0 N/A N/A
Årets resultat efter balans- 
kravsjusteringar 110,2 295,3 N/A N/A

Balanskravsresultat 110,2 295,3 N/A N/A

Öronmärkta pengar  IB Förändring  IB 
(gäller endast kommunen) 2018 2018 2019 

Resultatbuffert 80,0  
Nya arbetsmarknadsinsatser  
2016 - 2017 15,9 -15,9 0,0
Modern kommun 21,0 -0,9 20,1
Byggbonus, marksaneringsfond 10,0 0,0 10,0
Byggbonus,  9,4 -0,7 8,7
Över-/underskott 27,6 -9,0 18,6
Trygghet 5,0 -0,9 4,1
Välfärds, näringsliv, utbildnings  
och jobbpaket 33,0 -23,1 9,9
Utvecklingsreserv 11,5 -11,5 0,0

Summa totalt 213,4 -62,0 71,4 

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 17,2 15,4 53,9 47,7
Ingående avskrivningar -11,6 -8,4 -35,8 -29,0
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 5,6 7,0 18,1 18,6
Årets nyanskaffningar 0,0 1,8 6,9 6,0
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,8
Årets avskrivningar -2,8 -3,2 -7,0 -7,3
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets återläggning av nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 17,2 17,2 60,8 54,4
Utgående avskrivningar -14,4 -11,6 -42,7 -36,4
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 2,8 5,6 18,0 18,1

Pågående immateriella   
Ingående nedlagda utgifter 0,0  0,1 
Årets nedlagda utgifter 0,0  6,8 
Årets utrangering och avyttring 0,0  0,0 
Årets omklassificering 0,0  -6,3 

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 0,5 0,0
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 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 13 Maskiner och inventarier  

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Maskiner   
Ingående anskaffningsvärde 12,7 11,6 12,7 11,6
Ingående avskrivningar -5,8 -4,7 -5,8 -4,7
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 6,9 6,9 6,9 6,9
Årets nyanskaffningar 3,0 1,1 2,9 1,1
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -1,2 -1,1 -1,2 -1,1
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets återläggning av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 15,7 12,7 15,6 12,7
Utgående avskrivningar -7,0 -5,8 -7,0 -5,8
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 8,7 6,9 8,7 6,9

Inventarier   
Ingående anskaffningsvärde 1 042,2 976,5 1 337,5 1 296,7
Ingående avskrivningar -766,3 -709,6 -962,2 -932,6
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 275,9 266,9 375,3 364,2
Årets nyanskaffningar 71,8 71,5 75,0 98,3
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -29,8 -5,8 -33,7 -46,4
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde -20,5 0,0 0,0 1,9
Årets avskrivningar -60,1 -61,7 -86,6 -87,9
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 28,9 5,1 32,7 45,3
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar 1,4 0,0 1,4 0,0
Årets nedskrivningar -1,3 0,0 -1,3 0,0
Årets återläggning av nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 1 063,7 1 042,2 1 379,1 1 350,5
Utgående avskrivningar -796,1 -766,3 -1 014,9 -975,2
Utgående nedskrivningar -1,3 0,0 -1,3 0,0

Utgående bokfört värde 266,3 275,9 362,9 375,3

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

Utgående bokfört värde 3,2 1,8 3,2 1,8

Utgående bokfört värde  
maskiner och inventarier 278,2 284,6 374,7 384,0

 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 12 forts.Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Publika fastigheter (Gator, vägar, parker)   
Ingående anskaffningsvärde 1 556,9 1 436,8 1 556,9 1 436,8
Ingående avskrivningar -554,9 -513,3 -554,9 -513,3
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 1 002,0 923,5 1 002,0 923,5
Årets nyanskaffningar 173,9 120,1 173,9 120,1
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 20,5 0,0 20,5 0,0
Årets avskrivningar -46,8 -41,6 -46,9 -41,6
Årets utrangering av 
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar -1,4 0,0 -1,4 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets återläggning av nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 1 751,3 1 556,9 1 751,3 1 556,9
Utgående avskrivningar -603,1 -554,9 -603,1 -554,9
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 1 148,2 1 002,0 1 148,2 1 002,0

Övriga byggnader och tekniska anläggningar   
Ingående anskaffningsvärde 569,0 520,4 9 595,8 8 975,9
Ingående avskrivningar -79,1 -63,5 -3 242,8 -3 131,9
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 -116,7 -117,8
Ingående bokfört värde 489,8 456,8 6 236,3 5 726,2
Årets nyanskaffningar 42,6 48,8 289,5 343,4
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde 0,0 -0,2 -10,7 -251,5
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde 0,0 0,0 361,1 528,3
Årets avskrivningar -15,8 -15,7 -296,0 -269,1
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 5,4 158,1
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 2,6 0,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 1,2
Årets återläggning av nedskrivningar 0,0 0,0 1,2 0,0

Utgående anskaffningsvärde 611,6 569,0 10 235,8 9 596,3
Utgående avskrivningar -94,9 -79,1 -3 530,8 -3 243,3
Utgående nedskrivningar 0,0 0,0 -115,5 -116,7

Utgående bokfört värde 516,7 489,8 6 589,4 6 236,3

 Finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört värde om 116,4 mnkr i 
 kommunen och lika värde i koncernen.   

Pågående ny-, till- och ombyggnad    
Ingående bokfört värde 793,4 407,1 1 422,1 1 044,5
Årets omklassificering -2,5 -0,2 -364,8 -637,2
Årets nyanskaffningar 118,5 386,5 601,4 1 015,7
Årets försäljning/utrangering,  
anskaffningar -4,9 0,0 -70,8 -1,0

Utgående bokfört värde 904,5 793,4 1587,9 1422,1

Utgående bokfört värde  
Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 5 214,7 4 809,2 11 970,9 11 184,3
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 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur  

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Ackumulerat bidrag 123,1 123,1 123,1 123,1
Ackumulerad upplösning -24,6 -19,6 -24,6 -19,6
Ingående bokfört värde 98,5 103,5 98,5 103,5
Årets bidrag till statlig infrastruktur 21,4 0,0 21,4 0,0
Årets indexuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets upplösning -6,5 -5,0 -6,5 -5,0

Summa 113,4 98,5 113,4 98,5

Bidrag till statlig infrastruktur upplöses på 25 år och avser: Citybanan 122,8 
mnkr, upplöst med 29,5 mnkr, Gång och cykelväg Sundbyholm 21,7 
mnkr, upplöst med 1,6 mnkr.   

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Förråd, lager  4,9 3,3 68,1 91,9

Exploateringsområden   
Ingående värde 213,5 178,6 213,5 178,6
Årets utgifter 108,9 64,9 108,9 64,9
Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0
Uttag exploateringsområden -59,9 -30,1 -59,8 -30,1

Summa  262,5 213,5 262,5 213,5

Summa total 267,4 216,8 330,6 305,4

Not 17 Fordringar   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Kundfordringar 71,3 79,3 179,0 171,7
Statsbidragsfordringar och andra  
fordringar på staten 81,6 80,5 81,6 80,5
Skattefordringar 0,0 0,0 28,1 11,0
Förutbetalda kostnader/ 
upplupna intäkter 494,7 459,9 406,2 411,9
Kortfristig utlåning till  
kommunala bolag 1 022,4 973,5 10,0 0,0
Övriga kortfristiga fordringar 209,4 83,3 164,3 178,4

Summa 1 879,4 1 676,5 869,2 853,4

Not 18 Kortfristiga placeringar   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

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 och  
räntefonder 16,5 17,7 16,5 17,7

Marknadsvärdet 2017 har korrigerats med +3,1 mnkr  
 

 Ekonomisk redovisning

 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag   
Näshultagården AB  —     1,8  
E-a Kommunföretag AB  11,0     11,0  
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  
Destination Eskilstuna AB  —     —      —    
Tuna Kross AB  0,1     0,1  
Eskilstuna Vindkraft AB  —     3,0  
Elinstallation i Eskilstuna AB  3,0     —      

Summa  16,5      18,3      —      —    

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  —      —    
Övriga långfristiga värdepappers- 
innehav  —      —      12,7      0,3    

Summa  114,8      114,9      127,5     115,1

 Utlåning via internbank till kommunala bolag   
E-a Kommunfastigheter AB  2 590,0     2 893,9  
Eskilstuna Strängnäs Energi &  
Miljö AB  60,0     100,0  
Eskilstuna Energi & Miljö AB   905,0     1 428,5  
Eskilstuna Energi & Miljö  
Elnät AB  250,0     225,0  
Tunavallen Fastighets- 
förvaltning KB  17,6     22,3  
Gröndal Stadion 1 KB  10,1     13,1  
Ekängen Arena Fastighets- 
förvaltning KB  5,3     6,9  
E-a Kommunföretag AB   
Eskilstuna Vindkraft AB  141,7     154,4  
Eskilstuna Logistik AB  30,0     70,0  
Gjutaren i Torshälla AB   
Näshultagården 0,1  
Amortering kommande år  
(kortfristig fordran) -973,5  

Summa   4 009,7      3 940,7     —     —    

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

Övriga långfristiga fordringar   
Gatukostnadslån 0,0 0,0  
Övriga långfristiga fordringar  —     0,0  19,7     28,7

Summa totalt  4 158,4      4 091,2          164,5      161,1    
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 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 19 Eget kapital   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Ingående balans  3 155,6     2 869,0  3 812,7     3 370,4
Justering IB  -30,7      1     -30,7    
Årets resultat 123,1 317,3 195,7 473,0

Summa 3 278,7 3 155,6 4 009,6 3 812,7

   

Not 20 Avsättningar för pensioner

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Avsättningar för pensioner och  
liknande förpliktelser 119,3 80,2 127,4 89,4
Avsättningar för särskild avtals- 
pension, visstidspension m m 0,4 39,4 0,4 39,4

Summa 119,7 119,6 127,8 128,7

   

Antal visstidspension 2018 2017 2018 2017

Politiker 4 4 4 4
Tjänstemän 0 0 0 0
   

Förändring av Avsättning för  
pensioner 2018 2017 2018 2017

Ingående avsättning 119,6 106,9 128,7 117,4
Pensionsutbetalningar -7,3 -7,6 -7,9 -8,2
Nyintjänad pension 3,5 9,1 3,5 9,1
Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,7 1,2 2,7 1,2
Förändring av löneskatten 0,0 0,5 0,0 0,5
Ändring av försäkringstekniska  
grunder 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 1,3 9,5 0,7 8,8

Utgående avsättning 119,7 119,6 127,8 128,7

Not 21 Andra avsättningar   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 275,7 285,9
Avsättning för bidrag till statlig  
infrastuktur 9,4 0,0 9,4 0,0
Övrigt 70,9 66,5 70,9 66,5

Summa  80,3 66,5 356,0 352,4

 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 22 Långfristiga skulder   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Nordea koncernkonto   
Lån i banker och kreditinstitut 5 488,0 4 785,0 6 047,3 5 285,0
Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 131,5 116,7
Kostnadsersättningar och  
investeringsbidrag 73,1 55,7 73,1 55,7
Finansiell Leasing 119,9 105,9 13,5 14,1

Summa 5 681,0 4 946,6 6 265,4 5 471,5

Beviljad checkkredit 500,0 400,0 500,0 400,0

Genomsnittlig ränta 1,33% 1,62%  
Genomsnittlig räntebindningstid 3,3 4,38  
Lån som förfaller inom:    
1 år 1 492 1 650 1 592 
2-3 år 1 975 1 847 2 175 
3-5 år 1 723 1 636 1 923 
5< år 1 790 1 302 1 949 

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 
kreditportföljen. Syftet med swapparna är att innehas till förfall och inte att 
avyttras i förtid. Marknadsvärdet på innehavet av ränteswappar uppgick på 
balansdagen till 3,5 mnkr.    

Not 23 Kortfristiga skulder    

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Kortfristiga skulder till kredit- 
institut  1 492,0 1 650,0 1 619,9 1 881,7
Leverantörsskulder 329,0 332,8 456,9 414,4
Korfristig finansiell leasingskuld 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 499,9 373,9 426,9 365,0
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 764,0 726,3 913,2 851,3

Summa 3 084,9  3 083,1     3 417,0  3 512,5    

Not 24 Ställda panter   

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

För egna avsättningar och skulder   
Fastighetsinteckningar  —      —      13,6      4,8    
Tomträttsinteckningar  —      —      —      —    
Företagsinteckningar  —      —      —      8,8    
Pensionsåtaganden  —      —      —      —    
Övrigt  —      —      —      —    

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

Summa  —      —      13,6      90,2    
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 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 25 Ansvarsförbindelser, eventualförpliktelser

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Pensionsförpliktelser   
Pensionsåtagande intjänade  
före 1998  1 447,6      1 459,5      1 447,6      1 459,5    
Löneskatt på pensionsåtagande  
intjänade före 1998  351,2     354,1  351,2      354,1    
Pensionsavtal för förtroendevalda  
(Visstidspension)  14,4     94,0  14,4      94,0    
Löneskatt på pensionsavtal för  
förtroendevalda (Visstidspension)  3,5     22,8  3,5     22,8

Summa  1 816,7      1 930,4      1 816,7      1 930,4    

Förändring av Pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 2018 2017 2018 2017

Ingående ansvarsförbindelse  1 813,6     1 885,2   1 813,6     1 885,2 
Pensionsutbetalningar -78,1     -76,8  -78,1     -76,8 
Nyintjänad pension  -     -1,2   -     -1,2 
Ränte- och basbeloppsuppräkning  32,3     36,8   32,3     36,8 
Förändring av löneskatten -2,9     -14,0  -2,9     -14,0 
Ändring av försäkringstekniska  
grunder  -     17,1   -     17,1 
Övrigt  33,9     -33,5   33,9     -33,5 

Utgående ansvarsförbindelse 1 798,8  1 813,6  1 798,8  1 813,6 

Antal visstidspension 2018 2017 2018 2017

Förtroendevalda 9 23 9 24

Borgensåtaganden   
Kommunala bolag  659,3      661,3       —    
Föreningar och kooperativ  2,2      2,2      2,2      2,2    
Egna hem (förlustansvar  
gentemot staten)  0,4      0,5      0,4      0,5    
Övriga borgensåtaganden —     —     —     —    

Summa   661,9      664,0      2,6      2,7    

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 
för pliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 20181231 var medlemmar i Kom
muninvest ekonomisk förening har ingått likalydan de borgensförbindelser. Mellan 
samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regress
avtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagan de av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till stor
leken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eskilstuna kommuns an
svar enligt ovan nämnda borgenförpliktelse, kan noteras att per 20181231 uppgick 
Kommun invest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404,8 miljarder kronor och totala 
tillgångar till 406,3 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 8,2 miljarder kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 8,3 
miljarder kronor.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Kommunen är medlem med 18 % andel i Sörmlands 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 20181231 motsvarade 
kommunens andel av borgensåtagandet 343,4 Mkr.   

Övriga ansvarsförbindelser   
Skatteverket i Ludvika  —       —     
Övrigt  —       —     

Summa  —       —     

Summa totalt  2 478,6      2 594,4      1 819,3      1 933,1    

 Kommunen  Kommunkoncernen

Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster 

Belopp i (mnkr) 2018 2017 2018 2017

Justering för av- och ned- 
skrivningar 218,7  207,8 525,9  490,2 
Justering för avsättningar 24,9  29,3  13,6  49,9 
Justering för reavinst, materiella  
anläggningstillgångar -7,1  -22,0  -38,8  -98,0 
Justering för reaförlust, finansiella  
anläggningstillgångar 0,2          
Justering för bidrag till statlig  
infrastruktur -21,4   -21,4  5,0 
Justering för upplösning av  
bidrag till infrastruktur 6,5  5,0 6,5 5,0
Justering för omklassificeringar  
immateriella anläggningstillgångar    -0,8 
Justering för omklassificeringar  
materiella anläggningstillgångar 13,6  0,2  -7,3  
Justering för bruttoredovisning  
Fibra (materiella anlägg)    -22,9 
Justering för bokning direkt mot  
eget kapital   1,2  0,1 

Summa 235,2 220,3 479,7 423,5

Övriga tilläggsupplysningar   

 Kommunen  Kommunkoncernen

Pensionsförpliktelser 2018 2017 2018 2017

   
Förmånsbaserad ålderspension (FÅP) tryggas genom försäkring  
hos KPA samt Skandia.   
Försäkringspremien för FÅP inkl  
löneskatt (mnkr) 60,9 41,1 60,9 41,1

Överskottsfond hos KPA samt  
Skandia, Utgående kapital (mnkr) 12,9 10,7 12,9 10,7

Aktualiseringsgrad (%) 96 99 96 99
   

Leasingavgifter   

Leasingåtaganden 2018 2017 2018 2017

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

Finansiell leasing:   
Förfaller till betalning inom ett år 5,1 4,6 0,6 0,6
Förfaller till betalning senare än ett  
men inom fem år 21,1 18,6 2,8 2,7
Förfaller till betalning senare  
än fem år 93,7 82,7 10,1 10,9

Summa 119,9 105,9 13,5 14,2

Operationell leasing:   
Förfaller till betalning inom ett år 122,0 116,0 132,2 227,8
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 314,3 259,0 250,5 516,7
Förfaller till betalning senare  
än fem år 145,1 344,8 148,9 587,2

Summa 581,4 719,7 531,6 1 331,7

Summa totalt  701,3      825,6      545,1      1 345,9
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NÄMND       Avvikelse  
    Netto-  inkl över-/ Över-/ 
Belopp i mnkr  Kostnader Intäkter kostnader Budget underskott underskott

Kommunstyrelsen  -736,0 381,3 -354,8 - 375,7  20,9  4,9

Arbetsmarknads- och vuxen- 
utbildningsnämnden  -666,3 195,9 -470,4 -469,3 - 1,2  4,4

Barn- och utbildningsnämnden  -2 482,0 311,1 -2 170,9 -2 148,4 - 22,5  0,0

Kommunrevisionen  -2,4 0,0 -2,4 -2,4  0,0 - 0,2

Kultur- och fritidsnämnden  -352,9 49,4 -303,5 -307,1  3,6  2,7

Miljö- och räddningstjänstnämnden  -106,4 21,8 -84,6 -86,9  2,3  0,0

Socialnämnden  -705,3 195,5 -509,9 -471,9 - 37,9  4,2

Stadsbyggnadsnämnden  -577,4 155,7 -421,6 -424,8  3,1  3,9

Torshälla stads nämnd  -47,6 3,2 -44,4 -44,2 - 0,2  0,0

Valnämnden  -5,5 1,9 -3,6 -3,7  0,1 - 0,1

Vård- och omsorgsnämnden  -2 168,0 406,6 -1 761,4 -1 754,9 - 6,5  0,0

Överförmyndarnämnden  -16,3 4,1 -12,2 -13,4  1,2  1,5

SUMMA  -7 866,1 1 726,5 -6 139,7 -6 102,7 -37,0 21,3

      

KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER       Avvikelse  
    Netto-  inkl över-/  
Belopp i mnkr  Kostnader Intäkter kostnader Budget underskott

Fastighetsenheten  - 164,4  189,1 24,7 0,9  23,8 

Mark- och fastighet  - 116,6  130,7 14,1 -0,4  14,5 

Kommunstyrelsen/centarala poster      

Badhuset (lämnade bidrag)  - 11,6  -11,6 - 15,0  3,4 

Utveckling av strategiskt områdesarbete  - 11,3  11,3 0,0   0,0 

Inköps- och miljöavgifter   2,8  2,8  2,0  0,8 

Statsbidrag migrationsverket    62,9 62,9  42,7  20,2 

Maxtaxa  och kvalitetshöjande åtgärder  
förskola/fritidshem    32,6 32,6  31,7  0,9 

Skolpeng  - 2,3  11,7 9,4  55,3 - 45,9 

Finansiell leasing  - 2,7  2,6 -0,1  - 0,1 

Friskolor och interkommunala ersättningar  - 469,3  88,1 -381,1 - 375,2 - 5,9 

Kommungemensamm skolkostnader    0,0 0,0   0,0 

Personalomkostnader (PO-pålägg)   21,9  0,5 22,5 17,3 5,2 

Pensionsutbetalningar (netto)  - 103,4  0,0 -103,4 - 105,2  1,8 

Försäkring/skadereglering  - 10,0  0,0 -10,0 - 7,3 - 2,7 

Interna räntor/tjänsteköp kommunkoncern   156,1  0,0 156,1  155,9  0,2 

Budgetregleringsposter:  - 8,1  1,1 -7,0  52,3 - 59,3 

Justering  av finansnetto  10,4  10,4  10,4  0,0 

Justering av interna poster mellan nämnderna  527,7 - 527,7    

S:a övriga kommungemensamma kostnader  -180,7 3,0 -177,6 -134,6 -43,0 

S:a verksamhetens driftnetto  -8 046,8 1 729,5 -6 317,3 -6 237,3 -80,0
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KSKF-beslutade

Nämndbeslutade

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

Kommunstyrelsen, KLK och KoU 45,0  45,0 95,0 50,0

Kommunstyrelsen, affärsverksamhet 241,0 16,1 224,9 276,0 51,1

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden   0,0 0,4 0,4

Socialnämnden 18,2  18,2 42,0 23,8

Barn- och utbildningsnämnden 103,3  103,3 342,0 238,7

Kultur- och fritidsnämnd 22,3 0,2 22,1 36,5 14,4

Miljö- och räddningstjänstnämnd   0,0 0,0 0,0

Stadsbyggnadsnämnd, kommunala 97,6 2,7 100,3 103,2 2,9

Stadsbyggnadsnämnd, medfinansiering till statlig infrastruktur 16,3  16,3 15,0 

Torshälla stads nämnd 16,1 0,3 15,8 25,7 9,9

Vård- och omsorgsnämnden 0,3  0,3 138,0 137,7

Överförmyndarnämnden   0,0  0,0

Valnämnden   0,0  0,0

Summa Nämnder 565,5 19,3 546,2 1 073,8 528,9

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

Kommunstyrelsen, KLK och KoU 22,4  22,4 35,1 12,7

Kommunstyrelsen, affärsverksamhet   0,0  0,0

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 0,0  0,0 2,5 2,5

Socialnämnden 4,8  4,8 7,0 2,2

Barn- och utbildningsnämnden 15,4  15,4 0,0 -15,4

Kultur- och fritidsnämnd 6,1  6,1 10,4 4,3

Miljö- och räddningstjänstnämnd 2,3  2,3 2,7 0,4

Stadsbyggnadsnämnd - kommunala 9,2  9,2 11,3 2,1

Stadsbyggnadsnämnd - medfinansiering     

Torshälla stads nämnd 0,0  0,0  0,0

Vård- och omsorgsnämnden 8,6  8,6 13,0 4,4

Överförmyndarnämnden   0,0  0,0

Valnämnden   0,0  0,0

Summa Nämnder 68,8 0,0 68,8 82,0 13,2
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 Prognos    Ack utfall  

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

Pågående arbetsområden/infrastruktur           

Expl. Eskilstuna Logistikpark, Kjula 454 223 252 -21 117 236 240 -359

Expl. Vilsta industriområde 9 3 0 6 7 3 0 4

Expl. Svista 34 11 17 7 20 11 12 -4

Expl. Skiftinge 1:1 handelsområde 56 52 36 -32 0 40 0 -40

Expl. Källsta industriområde fom. 2017 42 5 8 29 2 4 0 -3

Expl. Torlunda 1:271 m.fl., Folkesta industriområde 23 25 7 -9 0 1 0 -1

Expl. Torshälla 4:45, Gjutaren 9 19 5 -16 0 0 0 -0

GK Expl. Gallerian, Tuna Park 0 0 1 -1 0 0 2 -2

GK Expl. Mesta 6:40 0 1 2 -2 0 0 2 -2

GK Expl. Vapnet 3 bostäder äb 0 1 2 -3 0 0 0 -0

GK Expl. Vulkanen 3 0 0 0 -0 0 0 0 -0

GK Expl. Hyndevad 22:85 0 1 11 -12 0 0 0 -0

Pågående bostäder           

Expl. Odlaren Trumtorp 32 29 0 4 0 25 2 -27

Expl. Hållsta 6:1 Tandlavägen bostäder 7 2 4 1 0 0 0 -1

Expl. Torshälla 5:8 Granbacken bostäder 27 4 11 12 0 1 0 -1

Expl. Gillet 1 bostäder 11 8 4 -1 0 4 0 -4

Expl. Fristaden 1:10, Kanonhuset bostäder 8 7 3 -1 0 1 0 -1

Expl. Slagsta 1:13, Olofslund 31 2 8 20 0 2 0 -2

Exp. Djursta bostäder 38 8 18 12 22 7 16 -1

Expl. Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder 2 0 0 1 2 0 1 1

Expl. Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder 3 2 1 -0 0 2 1 -3

Expl. Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder 1 1 0 0 0 1 0 -1

Expl. Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen 22 1 2 19 0 1 0 -1

Expl. Hällby 18:1, Vattentornet bostäder 10 1 0 8 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 1 22 0 2 0 -2

Expl. Valören 1, myntverket 15 16 0 -1 0 16 0 -16

Expl. Nystavaren 5, 6, 7  bostäder 24 3 1 20 0 2 0 -2

Expl. Eskilshem 4:1, Kapellbacken bostäder 13 3 6 5 0 1 0 -2

Expl. Lagersberg PEAB etapp 2 0 0 -0 0 0 0 -0 0

Expl. Valören 2, bostäder 40 14 12 14 0 2 0 -2

Expl. Valhalla 1:1 Notarien 13-18, Årby norra bostäder 85 8 12 65 0 5 0 -5

Expl. Ängsholmen 1:2, Östra Ängsholmen fritidsomr 0 0 0 -0 0 0 0 -0

Expl. Nötknäpparen 26 mfl 39 39 2 -3 0 11 0 -11

Expl. Vilsta 2:1 m.fl., Skogsängen, Vasavägen bostäder 0 1 0 -1 0 1 0 -1

Expl. Husby-Rekarne 3.14, 3.78, 3,13, 3.29 bostäder 24 3 6 15 0 1 0 -1

Expl. Husby-Vreta 1:66 Skogstorp C, bostäder 6 3 0 2 0 0 0 -0

Expl. Väduren 23, Gredby 1:1 0 7 1 -8 0 6 0 -6

Expl. Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99, 1:100, bostäder 3 0 2 1 0 0 1 -1

GK Expl. Nithammaren 8, bostäder 11 9 -5 6 0 9 -4 -4

GK Expl. Vikingen 15 0 1 6 -6 0 1 1 -1

GK Expl. Lagersberg 1:11 Peab/Signum etapp 3 0 0 1 -1 0 0 2 -2

Infrastrukturexploatering med extern exploatör           

GK Expl. Kv. Nätet bostäder 0 2 2 -3 0 1 0 -1



56

 Finansiella nyckeltal
Ekonomisk redovisning

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.

Kommunkoncernen  2018 2017 2016 2015 2014

Finansnetto mnkr -83,2 -100,6 -137,0 -152,7 -156,2

Resultat före extraordinära poster  mnkr 222,3 531,5 331,2 203,3 102,5

Låneskuld långa lån mnkr 6 265,4 5 471,5 5 292,6 4 564,6 4 378,7

Låneskuld, långa lån, per invånare kr 59 229 52 301 51 239 44 803 43 418

Eget kapital mnkr 4 009,6 3 812,7 3 339,5 3 047,8 2 777,1

Eget kapital per invånare kr 37 904 36 444 32 331 29 915 27 537

Ansvarsförbindelser mnkr 1 819,3 1 933,1 2 028,9 2 145,6 2 211,7

Ansvarsförbindelser per invånare kr 17 198 18 478 19 642 21 060 21 931

Nettoinvesteringar mnkr  1 587,3 1 203,7 1 174,5 1 174,5

Soliditet % 28,3% 28,7% 27,3% 27,3% 26,9%

Kommunen  2018 2017 2016 2015 2014

Resultat före extraordinära poster  mnkr 123,05 317,3 276,9 90,6 11,6

Mot balanskravet redovisat resultat mnkr 110,18 295,3 262,8 61,1 -9,9

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag % 1,7% 4,8% 4,5% 1,1% -0,2%

Finansnetto mnkr 116,20 68,80 47,4 -2,2 -11,6

Nettoinvesteringar mnkr 615,0 788,7 366,1 550,0 550

Självfinansieringsgrad % 49% 63% 136% 38% 23%

Eget kapital mnkr 3 278,7 3 155,6 2 838,2 2 561,8 2 421,2

Eget kapital per invånare kr 30 994 30 164 27 477 25 145 24 008

Soliditet exkl. vidareutlåning % 46% 50% 49% 50% 50%

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

Kassalikviditet  % 88% 74% 81% 68% 83%

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning till  
kommunala bolag mnkr 2 140,8 1 897,8 1 893,5 1 640,5 1 125,6

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning per invånare kr 20 238 18 141 18 332 16 102 11 161

Pensionsförpliktelser mnkr 1 816,7 1 930,4 1 992,0 2 104,8 2 173,6

Borgensåtagande mot tredje man mnkr 2,6 2,7 3,5 3,9 4,3

Borgensåtagnade mot kommunala bolag mnkr 659,3 661,3 902,7 1 199,8 1 641,1

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

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

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

Antal invånare per 1/11  105 782 104 616 103 292 101 882 100 849
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Antal månadsanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring Förändring 
 dec 2018 dec 2018 dec 2018 dec 2017 dec 2017 dec 2017 totalt antal i procent

Totalt antal anställda 6 811 1 842 8 653 6 759 1 821 8 580 73 0,9 %

Tillsvidareanställda, antal 6 067 1 565 7 632 6 063 1 555 7 618 14 0,2 %

Visstidsanställda, antal 769 286 1 055 725 281 1 006 49 4,9 %

Tillsvidareanställda, andel 89,1 % 85,0 % 88,2 % 89,7 % 85,4 % 88,8 % - 0,6 %

Visstidsanställda, andel 11,3 % 15,5 % 12,2 % 10,7 % 15,4 % 11,7 % 0,5 %

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2018 dec 2018 dec 2018 dec 2017 dec 2017 dec 2017 totalt antal

Sysselsättningsgrad 96,5 % 98,1 % 96,8 % 96,1 % 98,0 % 96,5 % 0,32 %

Andel deltid 15,5 % 7,2 % 13,8 % 16,8 % 7,6 % 14,9 %

Andel heltid 84,5 % 92,8 % 86,2 % 83,2 % 92,4 % 85,1 %

Åldersstruktur, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring Förändring 
Antal per åldersgrupp dec 2018 dec 2018 dec 2018 dec 2017 dec 2017 dec 2017 totalt antal i procent

<=29 567 183 750 584 180 764 - 14 - 1,8 %

30-39 1 317 371 1 688 1 278 360 1 638 50 3,1 %

40-49 1 706 429 2 135 1 740 407 2 147 - 12 - 0,6 %

50-54 938 186 1 124 924 181 1 105 19 1,7 %

55-59 825 198 1 023 837 218 1 055 - 32 - 3,0 %

60-64 664 170 834 635 176 811 23 2,8 %

>=65 50 28 78 65 33 98 - 20 - 20,4 %

Genomsnittlig ålder 45,7 44,8 45,5 46,4 47,6 46,7 - 1,1 - 2,4 %

Personalomsättning, tillsvidareanställda
 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2018 dec 2018 dec 2018 dec 2017 dec 2017 dec 2017 totalt antal

Personalomsättning 15,8 % 16,9 % 16,1 % 17,3 % 16,4 % 17,3 % - 1,2 %

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (medel 12 senaste månaderna)

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förändring  
 dec 2018 dec 2018 dec 2018 dec 2017 dec 2017 dec 2017 totalt antal

Sjukfrånvaro, totalt 9,2 % 4,5 % 8,2 % 9,0 % 4,5 % 8,1 % 0,1 %

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

Sjukfrånvaro, 15–> dagar 5,4 % 2,0 % 4,7 % 5,3 % 2,0 % 4,6 % 0,1 %

Sjukfrånvaro ålder:

0-29 7,5 % 4,7 % 6,8 % 7,4 % 4,5 % 6,7 % 0,1 %

30-49 8,8 % 4,0 % 7,8 % 8,7 % 4,3 % 7,8 % 0,0 %

50-99 9,9 % 5,0 % 8,9 % 9,6 % 4,7 % 8,6 % 0,3 %

 Personalredovisning Finansiella nyckeltal
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Strategiska mål – Ortsindikatorer  
och organisationsindikatorer

Attraktiv stad och landsbygd

Ortsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

A. Befolkningsförändring

Varav inrikesinflyttning

1 619

- 229

1 025

- 193

1 215

68

1 000

150

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

52 54 52 61

Kvinnor 55 55 55 63

Män 50 53 52 59

C. Invånare som är stolta över Eskilstuna som ort 62 % 68 % 63 % 64 %

Kvinnor 65 % 69 % 69 % 65 %

Män 60 % 67 % 57 % 63 %

D. Invånare som upplever trygghet 41 40 41 44

Kvinnor 39 37 39 44

Män 44 44 43 44

E. Invånare som är nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen 66 67 66 69

Kvinnor 66 68 67 69

Män 63 66 65 69

F. Mäns andel av uttaget av föräldrapenning för vård av barn 24,1 % 25,8 % 24,0 %

Andel kvinnliga chefer i offentlig sektor 68 % — 61 %

Andel kvinnliga chefer i näringslivet 28 % — 29 %

Organisationsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

1. Antal färdigställda bostäder totalt 188 684 656 400

Antal färdigställda bostäder - Eskilstuna Kommunfastighet 97 204 221 300

2. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande 39 41 43 43

Kvinnor 42 43 44 45

Män 36 38 41 41

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

56 57 56 56

Kvinnor 60 59 58 57

Män 53 55 54 56
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Strategiska mål – Ortsindikatorer  
och organisationsindikatorer

Höjd utbildningsnivå

Ortsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

G. Andel 25-30-åringar som har minst eftergymnasial 
 utbildning som högsta utbildningsnivå

34,0 % 34,8 % 35,0 %

Kvinnor 42,0 % 43,0 % 42,0 %

Män 26,0 % 26,8 % 29,0 %

Kommentar: Värden kommer med 1 års eftersläpning

Organisationsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

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

6. Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan 3,7 För få 
svarande

För få 
svarande

3,6

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

— — — 4,3

8. Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande 2,9 För få 
svarande

För få 
svarande

2,8

Flickor 2,9 — —

Pojkar 2,8 — —

9. Andel elever i årskurs 9 med betyg i alla ämnen  
(inklusive friskolor)

69 % 71 % 73 % 79 %

Flickor 74 % 75 % 77 % 79 %

Pojkar 64 % 67 % 55 % 77 %

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

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

88 % 89 % 91 % 88 %

Flickor — —

Pojkar — —

Kommentar: Riket, samtliga huvudmän, 2017 = 90%

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

13,9 14,0 14,2 14,1

Flickor — —

Pojkar — —

Kommentar: Riket, samtliga huvudmän, 14,2

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

70 % 71 % 76 % 74 %

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

86 % — 92 % 86 %

Kvinnor 87 % —

Män 85 % —
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Fler jobb

Ortsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

H. Arbetslöshet totalt - Eskilstuna, 13,7 % 12,8 % 12,0 % 11,4 %

Kvinnor 12,7 % 12,6 % 12,3 % 10,9 %

Män 14,4 % 12,9 % 11,7 % 12,1 %

Riket 7,8 % 7,5 % 7,0 %

Arbetslöshet utrikesfödda totalt - Eskilstuna, 35,8 % 33,7 % 30,3 % 26,8 %

Kvinnor 35,7 % 34,9 % 32,7 % 26,8 %

Män 35,8 % 32,6 % 28,2 % 26,8 %

Riket 22,8 % 22,2 % 20,0 %

Arbetslöshet 18-24 år totalt - Eskilstuna, 17,7 % 15,2 % 13,3 % 18,0 %

Kvinnor 13,0 % 13,1 % 11,9 % 16,0 %

Män 21,7 % 17,0 % 14,7 % 20,0 %

Riket 11,5 % 10,2 % 8,7 %

I. Lönesumma per sysselsatt för dagbefolkningen  
i förhållande till riket

92,6 % 92,8 % 95,1 %

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

— — — Inget värde 
angivet

Organisationsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

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

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

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

74 75 75

16. 2019 skapas 300 arbetstillfällen per år genom 
 företagsetableringar

232 126 148 300
 

Kommentar: Ny mätmetod från 2017

2019 uppgår handelsindex till 100 93 —

Kommentar: Målvärdet är borttaget

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

45 39 36 42

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

65 91 93 64
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Social uthållighet

Ortsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

K. Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Riket

5,4 %

1,8 %

not 1

not 1

not 1

not 1

6,5 %

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

204 163

M. Trygghetsindex för stadsdelar — — — — 

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

not 2 72 % not 2 91 %

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

not 2 86 % not 2 94 %

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

Flickor not 2 80 % not 2 92 %

Pojkar not 2 88 % not 2 92 %

 
 

Organisationsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

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

81 % 80 % 79 % 87 %

Kvinnor 78 % 80 % 79 % 87 %

Män 88 % 81 % 81 % 87 %

Andel brukare inom hemtjänsten som är nöjda med 
 pågående och genomförda insatser

86 % 88 % 82 % 87 %

Kvinnor 87 % 89 % 82 % 87 %

Män 86 % 88 % 82 % 87 %

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

81 % 96 % 85 % 89 %

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

78 % 86 % 84 % 79 %

1) Värdet publiceras med över ett års eftersläpning.

2) Hämtas från undersökningen Liv och hälsa ung som görs vart tredje år. 
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Ekologisk uthållighet

Ortsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

P. Koldioxidutsläpp per invånare *) 1 750 — — 1 800

Q. Elförbrukning per invånare — — — 6 000

R. Antal resor i kollektivtrafiken, miljoner resor 5,4 6,0 6,5 6,8

S. Mängden avfall från hushåll som skickas till avfalls-
förbränning och deponi (kg per invånare och år)

204,6 193,3 183,4

*) Värdena publiceras med eftersläpning, utvärderas utifrån utfall 2015 och 2016 samt mål 2016.

Organisationsindikatorer
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål  
2018

Bedömning Trend

20. Elförbrukning (kWh) per kvadratmeter i kommunens 
bostäder, exklusive nyproduktion

19,9 19,7 19,3 17,0

Elförbrukning (kWh) per kvadratmeter  i kommunens 
lokaler

60,6 59,7 59,2 57,0

21. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta 20 % 23 % 32 % 87 %

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

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

15 % 15 % 14,5 % BUN 
samt 

3 % VON

12 %

24. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad 
 arbetsplats

20 % 15 % 16 % 100 %
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Värna demokrati Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2017

Flickor/  
kvinnor

Pojkar/       
män

Källa

Delaktighet och inflytande 41 43 44 41 Inflytandeindex, SCB.

Ärende och beslut  — 83 Nöjd politiker index, egen undersökning.

Insyn 57 56 58 54 Medborgarindex, SCB.

Trygghet 40 41 39 43 Trygghetsindex, SCB.

Utbildning Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2017

Flickor Pojkar Källa

Förskola 3,54 3,55 3,57 3,53
Skolinspektionen resp egen undersökning 
varannat år. Tidigare resultat ej jämförbara, 
andra frågeställningar. 

Utbildning

Utfall   
elev   
2017 

vt

Utfall 
vårdh 
2017 

ht

Jämfört 
2017

Flickor 
ht 

Pojkar 
ht

Källa

Grundskola, elev åk 2-3 3,66 3,32 3,48 3,45
Skolinspektionen resp egen undersökning 
varannat år. Tidigare resultat ej jämförbara, 
andra frågeställningar. 

Grundskola, elev åk 4-6 3,33 3,25 3,33 3,31
Skolinspektionen, egen undersökning. Tidi-
gare resultat går ej att jämföra med, andra 
frågeställningar.

Grundskola, elev åk 7-9 3,1 3,12 3,15 3,08
Skolinspektionen, egen undersökning. Tidi-
gare resultat går ej att jämföra med, andra 
frågeställningar.

Utbildning Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2017

Flickor/  
kvinnor

Pojkar/       
män

Källa

Gymnasium 6,98 7,1 7,1 7,1 10 gradig skala, egen undersökning

Vuxenutbildning, grund 74 76 75 79 Egen undersökning

Vuxenutbildning, gym 70 77 77 78 Egen undersökning

Vuxenutbildning, sfi 75 77 78 77 Egen undersökning

Vård och sociala tjänster Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2017

Flickor/  
kvinnor

Pojkar/       
män

Källa

Individ familjeomsorg totalt helhetssyn 81 86
 

Brukarundersökning SKL

Barn och unga, myndighet individ och 
familjeomsorg

65 67
 

Egen undersökning

Barn och unga, vård individ och famil-
jeomsorg

86 84 Egen undersökning, processmål

Missbruksvård helhetssyn 79 Brukarundersökning SKL

Vuxna, vård individ och familjeomsorg 96 85 Egen undersökning, processmål

Vuxna, vård (LSS. Socialpsyk) vård och 
omsorg

88,6  — 
Brukarundersökning SKL, uppdelad på annat 
sätt, inget index

Äldre, hemtjänst 88 82 82 82 Brukarundersökning Socialstyrelsen

Äldre, särskilt boende 80 79 79 81 Brukarundersökning Socialstyrelsen

Invånarnas och brukarnas nöjdhetsindex
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Kultur och fritid Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2017

Flickor/  
kvinnor

Pojkar/       
män

Källa

Kulturverksamhet 68 68 69 67 SCB

Stadsmuseet 89 83,4 Kultur- och fritidsförvaltningen

Anläggningar 64 64 66 62 SCB

Fritidsmöjligheter 67 66 67 65 SCB

Miljö och samhällsbyggnad Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2017

Flickor/  
kvinnor

Pojkar/       
män

Källa

Markanvändning (markupplåtelser) 73 72 Insikt SKL, tom juni 2018

Bygga (bygglov) 76 71 Insikt SKL, tom juni 2018

Bostäder, hyresgäster 80,8 79,8 78,9 80,1 Kommunfastighet - serviceindex

Kollektivtrafik 87 84 Transdev

Energi, vatten, återvinning 75,5  77,1 Eskilstuna Energi och Miljö

Samhällsskydd och beredskap Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2016

Flickor/  
kvinnor

Pojkar/       
män

Källa

Brandskydd 87 80 Insikt SKL, tom juni 2018

Miljö och Hälsoskydd 73 75 Insikt SKL, tom juni 2018

Livsmedelskontroll 76 79 Insikt SKL, tom juni 2018

Serveringstillstånd 71 78 Insikt SKL, tom juni 2018

Näringsliv och arbete Utfall 
2017

Utfall 
2018

Jämfört 
2016

Flickor/  
kvinnor

Pojkar/       
män

Källa

Företagens nöjdhet med kommunens 
service

75 75 Insikt SKL, tom juni 2018

Näringslivsklimat 3,4 3,3 Svenskt näringsliv

Yrkesutbildningar, extern regi 77 44-75 Egen undersökning

Arbetsmarknadsåtgärder 85 86 Egen undersökning

Försörjningsstöd 82 88 Egen undersökning
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Sämst Medel Bäst

68 88 99

Eskilstuna

87

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik.

Procent

Sämst Medel Bäst

39 71 100

Eskilstuna

59

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

Procent

Sämst Medel Bäst

37,6 86,566,7

Eskilstuna

67,4

Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med skolan 
och undervisningen.

Procent

Sämst Medel Bäst

51 82 96

Eskilstuna

79

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
på gymnasiet.

Procent

Sämst Medel Bäst

55 83 98

Eskilstuna

78

Andel elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan.

Procent

Grundskola

Värna demokrati

Utbildning

Förskola

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2018

8481

Sämst Bäst

63 93

Eskilstuna

Valdeltagande i senaste kommunvalet.

Medel

Procent

Sämst Medel Bäst

0 61 100

Eskilstuna

37

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

Procent

Sämst Medel Bäst

3,6 5,0 6,6

Eskilstuna

5,5

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor?

Antal

Sämst Medel Bäst

116 147 194

Eskilstuna

145

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Tusental kronor

Sämst Medel Bäst

89 110 154

Eskilstuna

99

Kostnad per elev i grundskolan, F-9.

Tusental kronor
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Sämst Medel Bäst

0 66 100

Eskilstuna

65

Andel gymnasieelever som tagit examen inom 4 år, inklusive IM.

Procent

Sämst Medel Bäst

20912985

Eskilstuna

118

Kostnad per elev i kommunens gymnasieskolor.

Tusental kronor

Gymnasieskola

Vård och sociala tjänster

Sämst Medel Bäst

29 75 100

Eskilstuna

64

Andel brukare inom individ- och familjeomsorg som 
upplever att de fått en förbättrad situation.

Procent

Barn/unga

 

Utbildning forts.

Sämst Medel Bäst

1,6 4,0 11,4

Eskilstuna

7,6

Vad är kostnaden för individ- och familjeomsorg, per invånare?

Tusental kronor

Sämst Medel Bäst

1,4 6,5 11,9

Eskilstuna

6,9

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB),
minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv.

Tusental kronor

Vuxna

Sämst Medel Bäst

0 147 509

Eskilstuna

169

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett
boende enligt LSS § 9.9 från ansökan till erbjudande om plats?

Dagar

Sämst Medel Bäst

44 83 100

Eskilstuna

86

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och 
serviceboende?

Procent av max

Sämst Medel Bäst

42 74 100

Eskilstuna

83

Andel brukare inom daglig verksamhet LSS som får 
bestämma om saker som är viktiga.

Procent
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Kultur och berikande fritid

Sämst Medel Bäst

0 53 112

Eskilstuna

57

Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet?

Timmar/vecka

Sämst Medel Bäst

29 64 93

Eskilstuna

60

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Procent av max

Sämst Medel Bäst

1 53 156

Eskilstuna

50

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

Dagar

Sämst Medel Bäst

67 91 100

Eskilstuna

82

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

Procent

Sämst Medel Bäst

44 82 100

Eskilstuna

79

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

Procent

Sämst Medel Bäst

6 15 24

Eskilstuna

20

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

Antal

Sämst Medel Bäst

169 243 356

Eskilstuna

246

Vad är kostnaden för äldreomsorg, per invånare 80+?

Tusental kronor

Äldre säbo

Vård och sociala tjänster forts.

Äldre hemtjänst
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Sämst Medel Bäst

0 35 80

Eskilstuna

68

Hur stor andel av kommunorganisationens 
totala antal bilar är miljöbilar?

Procent

Miljö och samhällsbyggnad

Sämst Medel Bäst

13 40 68

Eskilstuna

44

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

Procent

Näringsliv och arbete

Sämst Medel Bäst

1 16 81

Eskilstuna

18

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) från ansökan till beslut
om försörjningsstöd?

Dagar

Lägst Medel Högst

14 79 99

Eskilstuna

73

Andel personer som inte kommit tillbaka inom ett år efter 
avslutat försörjningsstöd?

Procent

Sämst Medel Bäst

0 37 90

Eskilstuna

34

Andel nyanlända som har lämnat etableringsprogrammet
för att börja arbeta eller studera efter 90 dagar?

Procent

Sämst Medel Bäst

46 71 92

Eskilstuna

77

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

Index

 

Sämst Medel Bäst

8 29 74

Eskilstuna

52

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Procent

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
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  Organisation 2018

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
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Revisionsberättelse för år 2018

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 under året har på grund av underskott från 
 tidigare verksamhetsår endast delvis följt den revisionsplan som 
är kommunicerad med kommunfullmäktiges presidium. Ett för-
djupat granskningsprojekt, utöver granskning av delårsrapport 
och årsredovisning, har genomförts.

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 2018.

Vi åberopar följande för vår bedömning
Revisorernas redogörelse och verksamhetsberättelse för verk-
samhetsåret 2018.

De sakkunnigas rapporter avseende:

• Granskning av kommunens delårsrapport per 31 augusti 2018.

• Granskning av kommunens årsredovisning för verksamhets-
året 2018.

• Granskning av lönerutinen.
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Revisionsberättelse för år 2018  




