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En kommun fungerar  i grunden som vilket hushåll 
som helst. Jag växte själv upp i en familj som inte 
alltid hade ekonomiska resurser, där det ibland 
var obalans mellan utgifter och inkomster. När 
 pengarna inte räcker till skapar det oro i en familj 
och stjäl fokus från det som egentligen är viktigt. 
Samma sak gäller för en kommun. 

Alla Sveriges kommuner befinner sig nu i ett läge där kost-
naderna ökar snabbare än intäkterna på grund av ändrad 
demografi. Andelen äldre och yngre ökar, vilket leder till att 
färre ska försörja fler. När utgifterna är större än  intäkterna 
så måste vi arbeta tillsammans för att skapa ekonomisk 
 balans. Det är viktigt, för om vi tappar greppet om vår eko-
nomi tappar vi också kontroll över vår framtid. Då minskar 
vårt handlingsutrymme. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som har 
bidragit till att vi under 2019 har fått mer kontroll över vår 
ekonomiska situation och därmed över vår framtid. Det är 
på många sätt en tuff situation när vi har ett glapp mellan de 
behov vi ser och de resurser vi har. Vi ska självklart arbeta så 
smart och effektivt som vi kan i vår kommun, men vi kom-
mer också att behöva hjälp av staten för att långsiktigt klara 
välfärden. Vi har fortsatt tuffa år framför oss och mer pengar 
måste tillföras. 

Samtidigt måste vi också fundera över vad vi som kommun 
faktiskt måste göra och vad vi kan avstå från att göra. Vad är 
det kommunala åtagandet och vad bidrar kommunen inte 
med? 

Vi står inför en stor omställning under de kommande 10-20 
åren där vi måste ha fokus på det som är viktigt. Kommu-
nens uppdrag är framför allt att säkra de grundläggande 
välfärdsbehoven. Vi ska till exempel stötta den äldre på 
äldre boendet, bygga gator och vägar, säkra tillgången till 
rent vatten och hjälpa barnet som ska lära sig läsa. Nu 
 måste vi fråga oss hur vi kan möta de övriga behov som 
finns i samhället. Vad kan det ideella och näringslivet bidra 
med och vad kan du och jag som medborgare bidra med? 

Vi har kontroll över 
vår framtid

 Kommunstyrelsens ordförande

Vi är på flera sätt en föregångskommun i hur vi använder de 
resurser vi har. Under 2019 har vi flyttat fram positionerna 
när det gäller några områden. Vi har kommit igång med att 
bygga nya förskolor och utbyggnaden av äldreomsorgen 
pågår. Vi har påbörjat en effektivisering av vår administra-
tion där digitala arbetssätt kan bidra till att vi använder våra 
resurser på ett smartare sätt. 

Trygghet är fortsatt en prioriterad fråga. Även här har vi 
kommit en bit på väg under 2019 tack vare brottsförebyg-
gande arbete, samarbete med polisen och ökad närvaro i 
våra prioriterade stadsdelar. 

Jämställdhetsfrågan hänger nära ihop med trygghetsfrågan. 
Samtidigt som vi arbetar för ökad jämställdhet minskar vi 
också de otrygghetsskapande faktorerna. 

Kampen mot arbetslösheten och de sociala klyftorna fort-
sätter. Vi måste knäcka arbetslösheten då den hänger nära 
samman med social problematik som ökar upplevelsen av 
otrygghet. 

Året som gått har gett en bra grund inför kommande år. 
Vi står inför stora utmaningar, men vi har kontroll över vår 
ekonomi och över vår framtid. 

 

Jimmy Jansson,  
kommunstyrelsens  
ordförande
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Ibland är det nödvändigt att blicka tillbaka för att 
vi ska kunna se en förflyttning som skett under en 
längre tid. 

År 1996 hade Eskilstuna 23 år av befolkningsminskning och 
15 år av ekonomiskt underskott bakom sig. Det fanns 3 000 
lägenheter som stod tomma och många obebyggda tomter 
i stadsbilden.

När vi nu sammanfattar 2019 kan vi se att Eskilstuna har 23 
år av befolkningsökning och 15 år av ekonomiskt överskott 
bakom sig. Det byggs ungefär 700 lägenheter om året och 
på den sista tomma lucktomten i centrum planeras nu 
nybyggnation. 

Så vad var det då som hände 1996 som skapade denna 
vändning? Framför allt fick Eskilstuna bättre kommunika-
tioner med järnväg och E20 samt att Mälardalens högskola, 
MDH, stod klart. 

Hur ser då ut idag? Den 15 december 2019 sattes de nya 
Mälartågen i trafik och kommunikationerna med turtäthet 
förbättrades ytterligare. Ett nytt campus står snart klart för 
inflyttning och statsministern har utlovat att högskolan på 
sikt ska bli ett universitet. Eskilstuna befinner sig i ett lik-
nande läge som 1996, men blickar samtidigt framåt från en 
helt annan nivå än då. 

Vi tog många viktiga steg framåt under 2019. Vi har till 
exempel format en organisation för det högprioriterade 
stadsdels- och trygghetsarbetet. Den digitala transforma-
tionen med förändrade arbetssätt har påbörjats i flera av 
våra förvaltningar och det är ett arbete som vi måste hålla i 
under de kommande åren. När företagare bedömer kom-
munens service inom sex myndighetsområden får vi värden 
på över 70 av totalt 100 för alla sex områden, något vi är 
ensamma om i Sverige. Vi får nationell uppmärksamhet för 
våra samarbeten med såväl högskolan och fyra mälarstäder 
som för det arbete vi gör tillsammans med näringslivet med 
Affärsplan Eskilstuna. Samverkan är en framgångsfaktor.  
I analysen av 2019 ser vi även utmaningar i form av arbets-
löshet, otrygghet och utbyggnad av våra verksamheter.

Utmaningarna när det gäller vårt ekonomiska läge märktes 
också tydligt under året som gick. Jag vill tacka alla med-
arbetare som hjälpt till och gjort årets ekonomiska resultat 

Vi summerar och blickar framåt 
med en tydlig färdriktning

  Kommundirektören

möjligt genom restriktivitet vid anställningar och inköps-
stopp. Höjd utdelningsnivå från bolagen bidrog också till att 
vi har ett bra utgångsläge inför de kommande åren. 

Kommunfullmäktige har utifrån såväl styrkor som ut-
maningar under 2019 arbetat fram en tydlig färdriktning för 
de kommande fyra åren. Vår 4-åriga strategiska inriktning är 
ett styrdokument som konkretiserar vägen till vision 2030 
genom strategiska mål som ska hjälpa oss att hålla rätt 
riktning. Den beskriver de områden där kommunfullmäktige 
vill uppnå strategiska förbättringar under mandatperioden. 
Som stöd i det arbetet finns även nämndernas och  bolagens 
4-åriga processmål och ledningens strategier. Vi har dess-
utom tagit fram policy och riktlinjer för chef- och med-
arbetarskap som nu ska implementeras. 

Sammantaget beskriver årsredovisningen vårt resultat 
och vårt nuläge. Vi har en gemensam bild att ta avstamp 
från, och vi rustar 2020 våra medarbetare genom en 
medarbetar utbildning i aktivt medarbetarskap och våra 
ledningsgrupper i gemensam ledautveckling. Den 4- åriga 
strategiska inriktningen ger oss en tydlig riktning för 
mandat perioden.

Tack alla 9 500 medarbetare för att ni 24 timmar om dagen, 
årets alla dagar, gör ett fantastiskt arbete i våra olika förvalt-
ningar och bolag. Nu vänder vi blad och, utifrån analys av 
våra verksamhetsresultat, tar med oss lärdomar från 2019 
för att tillsammans ta oss an 2020 års utmaningar.

Tommy Malm,  
kommundirektör
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perspektiven inom effektiv organisation. Bedömningen utgår 
från de fyråriga processmålen som nämnderna och bolagen 
har fastställt och de indikatorer som fastställts av kommun-
fullmäktige. 

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

Vår bedömda måluppfyllnad för 2019 visar att:

• Attraktiv stad och landsbygd är nära 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. En-
ligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens 
krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. De ekonomiska 
resultaten når inte riktigt alla målen. Det tyngsta målet som är 
resultatmålet uppnås dock. Den sammantagna måluppfyllelsen 
inom hållbar utveckling och effektiv organisation gör att kom-
munen har en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk  hushållning

HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION

Hållbar samhällsbyggnad

Samhällsskydd och beredskap

Näringsliv och arbete

Berikande kultur och fritid

Vård och sociala tjänster

Utbildning

Värna demokrati
Perspektiv

PROCESSKVALITET

Perspektiv
ATTRAKTIV 

ARBETSGIVARE

Perspektiv
STABIL EKONOMI

Oförändrat mot 
föregående år

Nära målet

Sämre än 
föregående år

Bättre 
än målet

Sämre 
än målet

Bättre än 
föregående år

Förklaring

Inledning och måluppfyllelse
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 äldre får hjälp av hemtjänsten och när 
vårdnadshavare lämnar och hämtar sina barn i förskolan. Det 
goda mötet mellan invånare och medarbetare är avgörande 
för att uppnå bra resultat och skapa värde för  skattepengarna. 
För sextonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett 
överskott. Årets resultat uppgår till 147 miljoner kronor för 
kommunen och 198 miljoner kronor för bolagskoncernen. I en 
sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan 
utgöra grunden för investeringar i infrastruktur, kommunika-
tioner, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus. 
Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg 
och hållbar framtid. 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

• Hållbar samhällsbyggnad

• Samhällsskydd och beredskap

• Näringsliv och arbete

Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven pro-
cessk valitet, medarbetare och ekonomi utförs och med vilka 
resurser. Vi sammanställer den samlade bedömningen av de 
övergripande processerna inom hållbar utveckling och de inre 

 Förvaltningsberättelse
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Måluppfyllelse 
strategiska mål
De fyraåriga strategiska 
 målen visar de viktigaste för-
bättringarna som kommun-
fullmäktige vill uppnå under 
mandatperioden. De är en kon-
kretisering av vägen för att nå 
visionen. Indikatorer används 
för att visa om målet är på väg 
att nås. I detta avsnitt redovisas 
en kort sammanställning av 
de viktigaste resultaten kopp-
lat till dessa mål. En bedöm-
ning görs om målet uppnåtts. 
Dessutom redo visas utfallet för 
 indikatorerna.

Upplevd trygghet, index *)

* Källa:  Kommunens Kvalitet i 
Korthet, KKiK 2019
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Attraktiv stad och landsbygd

Bedömning Trend

Nära målet Oförändrat mot 
föregående år

• Arbete pågår för en effektivare 
stadsbyggnadsprocess som även ska 
underlätta näringslivets tillväxtmöjlig-
heter. Bostadsbyggandet överträffar 
målet, 716 bostäder är färdigställda. 
Kommunfastigheter AB har färdigställt 
154 bostäder, vilket är halvvägs till 
målet.

• Bredbandsutbyggnaden går  enligt 
plan. 83 procent av hushållen i 
kommunen var anslutna sig till fast 
bredband och totalt 91 procent hade 
möjlighet att ansluta sig.

• Alla förvaltningar och bolag utom ett 
har deltagit och arbetat med modell-
förvaltningsmetodik. Arbetet slutredo-
visas i maj 2020.

• Under året har en inventering av 
underhålls- och reparationsbehov på 
kommunens anläggningar genom-
förts. För att åtgärda underhålls-
behovet startar åtgärderna under 2020 
och kommer pågå i tre år med start 
2020.

• Nya Mälartågen blev försenade och 
togs i fullt bruk i februari 2020 på 
Svealandsbanan. Infrastrukturplane-
ringen i sam verkan med Trafikverket 
rullar på i god fart, flera åtgärdsvals-
studier har blivit klara vilket underlättar 
utbyggnad.

• Under året har arbetet fortsatt med 
att ta fram en utvecklingsplan för 
stadsdelarna Lagersberg, Råbergs-
torp och Fröslunda samt Skiftinge. 
Ett kommun övergripande lång siktigt 
 arbete sker i de prioriterade stads-
delarna för att bland annat öka trygg-
het, skapa attraktiva stadsdelar och 
minska segregation.

• Översiktsplanen är reviderad och har 
varit på samråd. Under året har åtta 
detaljplaner antagits som bland annat 
möjliggör cirka 500 bostäder, skola 
och verksamhetslokaler.

• Kultur- och fritidsnämnden har be-
slutat att utveckla musik skolan till en 
kulturskola. Ett ramverk för att stödja 
fria kulturaktörer samt en inriktning 
för bibliotekets infrastruktur har också 
tagits fram. Under året har även en 
utredning om framtidens museer 
startats upp.

• Eskilstuna var för andra året värd för 
ett välbesökta Folk och kultur. 2019 
var det första året med evenemangs-
fonden, som inneburit att fler evene-
mang har kunnat värvas.

 
HÅLLBAR UTVECKLING
Måluppfyllelse strategiska mål
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Ortsindikatorer

Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

A. Befolkningsförändring, 
 ackumulerad

935 1 000

A. Befolkningsförändring  
- Varav inrikes inflyttning

240 200

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

50 65

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

54 65

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

46 65

C. Invånare som är stolta över 
 Eskilstuna som ort

55 % 65 %

D. Invånare som upplever trygghet 38 45

D. Invånare som upplever trygghet 38 45

D. Invånare som upplever trygghet 37 45

E. Invånare som är nöjda med fritids-
möjligheter i kommunen

64 70

E. Invånare som är nöjda med fritids-
möjligheter i kommunen

66 70

E. Invånare som är nöjda med fritids-
möjligheter i kommunen

62 70

F. Mäns andel av uttaget av föräldra-
penning

27,9 % 25,0 %

F. Andel kvinnliga chefer i offentlig 
sektor

67 % 62 %

F. Andel kvinnliga chefer i näringslivet 28 % 28 %

Attraktiv stad och landsbygd

Notering

Andel kvinnliga chefer i offentlig sektor 
har en eftersläpning av tillgängliga data. 
Därför sker en bedömning och trend-
angivelse utifrån mål och senaste utfall 
från år 2017.

Andel kvinnliga chefer i näringslivet har 
en eftersläpning av tillgängliga data. 
Därför sker en bedömning och trend-
angivelse utifrån mål och senaste utfall 
från år 2017.

Organisationsindikatorer

Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

Antal färdigställda bostäder totalt 716 600

Antal färdigställda bostäder - 
 Eskilstuna Kommunfastighet

154 300 —

Invånare som är nöjda med 
 möjligheten till inflytande

38 45

Invånarna ska vara nöjda med hur 
kommunkoncernen sköter sina verk-
samheter

54 58

Andel (procent) av verksamheter i 
förvaltningar och bolag ha en enkel 
handlingsplan för hur verksamheten 
ska utvecklas genom kartläggning och 
analys ur jämställdhetsperspektiv

0 % 0 % —

Notering

Andel (procent) av verksamheter i 
förvaltningar och bolag ha en enkel 
handlingsplan för hur verksamheten 
ska utvecklas genom kartläggning och 
 analys ur jämställdhetsperspektiv: I Plan 
för jämställdhet som beslutades av full-
mäktige 2018 står det att förvaltningar 
och bolag inte behöver göra särskilda 
planer för jämställdhet. Därför är detta 
inte längre aktuellt att mäta.

Förvaltningsberättelse
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Höjd utbildningsnivå

Godkänt betyg i alla ämnen  
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Ortsindikatorer
Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

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

35,0 % 36,0 %

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

42,9 % 42,0 %

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

27,4 % 30,0 %

Notering

Andel 25-30 -åringar som har minst eftergymnasial utbildning som högsta utbild-
ningsnivå har en eftersläpning av tillgängliga data. Därför sker en bedömning och 
trendangivelse utifrån mål och senaste utfall från år 2018.

Organisationsindikatorer
Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

Plats i förskolan ska erbjudas inom  
4 månader

100 % 100 %

Föräldrar ska uppleva att barnet är 
tryggt i förskolan (skala 1-4)

3,7 3,7

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

5,1 5,1

Alla barn i förskolan ska uppleva lust-
fyllt lärande (skala 1-3)

2,9 2,8

Andel elever i årskurs 9 med betyg i 
alla ämnen

69,8 % 81,0 %

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

90 % 91 %

Genomsnittliga betygspoäng på de 
nationella gymnasieprogrammen ska 
vara högre än rikssnittet

14,2 14,1

Andel avgångselever med grund-
läggande behörighet till universitet 
och högskola

74 % 70 %

Andel elever som har gått vidare till 
studier eller arbete sex månader efter 
avslutad vuxenutbildning (grund-
läggande och gymnasial)

90 % 87 %

Notering

Andel elever som har gått vidare till studier eller arbete sex  månader efter avslutad 
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial): Siffran är en uppskattning, exakta 
mätvärden saknas.

Bedömning Trend

Nära målet Sämre än 
föregående år

• Den nya läroplanen för förskolan 
trädde i kraft 1 juli 2019. Undervisning 
som begrepp har förts in i förskolans 
reviderade läroplan och är kopplat till 
den nya skrivningen om förskollärares 
ansvar i undervisningen. A är 89 pro-
cent vilket är högt jämfört med andra 
kommuner.

• Andelen elever i Eskilstunas grund-
skolor inklusive friskolor med god-
kända betyg i alla ämnen är 70 
procent. Det är en minskning med 2,5 
procentenheter från föregående år.

• För eleverna i Eskilstunas grundskolor 
inklusive friskolor har 80 procent gym-
nasiebehörighet. Det är en minskning 
med två procentenheter. Andelen för 
pojkar är 80 procent vilket är ökning 
med en procentenhet mot före gående 
år. Där emot har andelen flickor som 
har behörighet minskat med sju 
procentenheter till 79 procent. Det 
var länge sedan pojkarnas resultat var 
bättre än flickornas.

• Eskilstuna kommun har sedan flera år 
tillbaka ett gemensamt arbete till-
sammans med Mälar dalens högskola 
och Spar banken Rekarne med att 
arbeta fram ett läromedel i matema-
tik på vetenskaplig grund. Detta har 
 under 2019 gett flera positiva resultat. 
Läromedlet som nu fått namnet Rik 
matematik är implementerat i årskurs 
1 på en majoritet av våra grundskolor. 
Några av kommunens lärare med-
verkade i januari 2020 tillsammans 
med forskare från MDH på den natio-
nella matematikbiennalen i Växjö där 
läromedlet presenterades tillsammans 
med Mälardalens hög skolas forsk-
ningsresultat.

• Genomsnittliga betygspoäng i gym-
nasiet inklusive friskolor är 14,7 vilket 
är oförändrat mot föregående år.

• Betygsresultaten för de kurser som 
avslutats under 2019 inom kommu-
nala vuxenutbildningen är i nivå med 
före gående års resultat. Andelen som 
uppnått ett högre betyg (A-C) har 
dock ökat något. Betygsresultaten från 
externt anordnade gymnasiekurser 
är väsentligt bättre under hösten än 
tidigare år.

HÅLLBAR UTVECKLING
 

Måluppfyllelse strategiska mål
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Fler jobb

Bedömning Trend

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år

• Svenskt näringslivs sammanfattande 
näringslivsranking för kommunen är 
3,4 vilket ger en ranking om plats 144 
bland landets kommuner. Det är den 
 högsta placeringen sedan 2005.

• Företagens nöjdhet med kommunens 
service är fortsatt hög. Samlat nöjd 
kund-index (NKI) för alla myndighets-
områden är 75 av 100.

• Samordningsmöte med företag i olika 
branscher har genomförts. Samman-
lagt 17 möten har ägt rum.

• 493 nya företag har startats.

• Över 43 000 kvm nybyggda lokaler 
har tillkommit där fler nya företag är 
på väg att starta sina verksamheter 
och rekrytera ny personal.

• Femton yrkeshögskoleutbildningar 
med totalt 20 klasser pågår. Mer än  
90 procent av de som fullföljer en  
YH- utbildning går till arbete.

• Under året har 588 yrkesvuxplatser 
erbjudits. 84 procent av deltagarna har 
fått arbete eller studerar vidare efter 
avslutad utbildning.

• 600 pojkar och flickor har erbjudits 
kommunal feriepraktik.

• 629 gymnasieelever har provat eget 
företagande genom Ung Företagsam-
het (UF).

• Den totala arbetslösheten har ökat till 
13,3 procent under året och ung-
domsarbetslösheten har ökat till 15,6 
procent.

• Arbetslösheten bland utlandsfödda är 
nu 30,4 procent.

• Antalet hushåll som fått försörjnings-
stöd någon gång under året är 4 018, 
vilket är 122 fler än förra året.

Ortsindikatorer
Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

H. Arbetslöshet totalt, andel (%) 13,3 % 10,8 %

H. Arbetslöshet totalt, andel (%) 13,2 % 10,0 %

H. Arbetslöshet totalt, andel (%) 13,5 % 11,4 %

H. Arbetslöshet utrikes födda, andel (%) 31,7 % 25,0 %

H. Arbetslöshet utrikes födda, andel (%) 33,8 % 25,0 %

H. Arbetslöshet utrikes födda, andel (%) 29,8 % 25,0 %

H. Arbetslöshet 18-24 år, andel (%) 15,2 % 15,0 %

H. Arbetslöshet 18-24 år, andel (%) 12,6 % 15,0 %

H. Arbetslöshet 18-24 år, andel (%) 17,5 % 15,0 %

I. Lönesumma per sysselsatt för dag-
befolkningen i förhållande till riket (%)

92,7 % 97,0 %

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

Notering
Lönesumma per sysselsatt för dagbefolkningen i förhållande till riket (%) har en efter-
släpning av tillgängliga data. Därför sker en bedömning och trendangivelse utifrån mål 
och senaste utfall från år 2018.

Andel ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet som haft ett sommarjobb någon gång: 
Mätning saknas.

Organisationsindikatorer
Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

2019 uppgår resultatet i Svenskt 
 Näringslivs undersökning kring före-
tagsklimat till 3,4.

3,4 3,4

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

75 75

2019 skapas 300 arbetstillfällen/år 
genom företagsetableringar

119 300

2019 uppgår Handelsindex till 100 0 0

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

38 40

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

84 % 65 %

Notering
Företagares nöjd-
het med kom-
munens service 
(SBA-undersökning) 
har en eftersläp-
ning av tillgängliga 
data. Därför sker 
en bedömning 
och trendangivelse 
utifrån mål och 
senaste utfall från 
år 2018.

Handelsindex:  
Mäts inte längre.
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Förvaltningsberättelse
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Social uthållighet

Barn i befolkningen som  
ingår i familjer med lång- 
varigt ekonomiskt bistånd 

procent

*) Utfallet publiceras med  
ett års eftersläpning
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Bedömning Trend

Nära målet Oförändrat mot 
föregående år

• Det strategiska arbetet i  prioriterade 
stadsdelar har stärkts under året. 
 Genom bildandet av en  lokal sam-
verkans plattform för för valt ningarna. 
Både mötes platser och aktiviteter 
beskrivs som viktiga för att skapa 
en  meningsfull fritid, god hälsa och 
framtidstro. Utbyggnaden av familje-
centraler i stadsdelar skapar nya 
mötesplatser för barnfamiljer. Genom 
socialt arbete med främjande och 
före byggande insatser och med stöd 
av goda förebilder motverkas  social 
utestängning och upplevelsen av 
trygghet främjas. Trygghetsarbetet 
fortsätter med Årby som pilotområde.

• Äldreboendelyftet med satsningen 
om 400 miljoner kronor till år 2023 
för utbyggnad och upprustning av 
boendeplatser påbörjades under 
året. I februari år 2020 står  nybyggda 
Bolindergårdens vård- och omsorgs-
boende, nära Munktellstaden, klart. 
Boendet har 60 lägenheter och er-
sätter de platser som tidigare fanns på 
Trumslagargården.

• För personer med funktionsnedsätt-
ning har ett gruppboende öppnat i 
Torshälla och ett LSS-boende för barn 
har öppnat i Mesta.

• För barn, unga och unga vuxna har 
vården på hemmaplan byggts ut med 
bland annat öppnandet av ett nytt 
hem för vård och boende med åtta 
platser.

Ortsindikatorer

Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

K. Andel barn i familjer med lång varigt 
ekonomiskt bistånd

5,3 % 6,2 %

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

212 166

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

72 % 88 %

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

86 % 94 %

O. Andel elever i årskurs 7 som är 
nöjda med sin fritid

80 % 92 %

O. Andel elever i årskurs 7 som är 
nöjda med sin fritid

88 % 92 %

Notering

Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har en eftersläpning av till-
gängliga data. Därför sker en bedömning och trendangivelse utifrån mål och senaste 
utfall från år 2018.

Skillnad mellan det bostadsområde som har högst medelinkomst och det som har 
lägst har en eftersläpning av tillgängliga data. Därför sker bedömning och trend-
angivelse utifrån mål och senaste utfall från år 2017.

Övriga ortsindikatorer ingår i undersökningen Liv & hälsa ung som sker vart tredje år 
med nästa mätning år 2020. Därför sker bedömning och trendangivelse utifrån mål 
och senaste utfall från år 2017.

Organisationsindikatorer

Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

Brukarbedömning individ- och 
familje omsorg totalt  – helhetssyn, 
andel nöjda(%)

83 % 90 %

Brukarbedömning hemtjänst äldre-
omsorg – helhetssyn, andel nöjda (%)

85 % 88 %

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

76 % 88 %

HÅLLBAR UTVECKLING
 

Måluppfyllelse strategiska mål
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Ekologisk uthållighet

Bedömning Trend

Nära målet Sämre än 
föregående år

• ReTuna återbruksgalleria får många 
studiebesök och har fått fortsatt stor 
uppmärksamhet i media. Eskilstuna 
har visat att det går att bedriva åter-
bruk med lönsamhet, vilket också har 
bidragit till målet fler jobb.

• Satsningen på pilotprojektet om åter-
bruk och reparation av möbler i den 
kommunala verksamheten har rönt 
stort intresse. Kommunen fortsätter att 
arbeta med återbruksprojektet modern 
möbelhantering i syfte att främja åter-
bruk och minska inköp av nya möbler.

• Ett koncernövergripande arbete med 
framtagande av dagvattenplan samt 
policy för dagvattenhantering fortgår. 
Det ger bättre förutsättningar både för 
att nå miljökvalitetsnormer och för att 
bygga ett robust system som klarar 
klimatförändringarnas effekter. Planen 
har varit på remiss under 2019.

• Grönplanen har varit på remiss. Grön-
planen ska fungera som ett stöd för 
utveckling av grönområden, naturvård 
och friluftsliv.

• Eskilstuna kommun ska vara fossilfri 
2020. Fjärrvärmen var fossilfri upp till 
99,4 procent. Elleveranser för att täcka 
kommunen och Kommunfastigheter 
behov, cirka 66 GWh, sker med vindel, 
sol och bioel. 1,1 MW installerad effekt 
solceller gav ca 1,1 GWh och vind-
kraftverken i Rödstahöjden levererade 
32,8 GWh. Resten köptes från Eskils-
tuna Energi och Miljö AB.

• Projekt drivs inom cirkulär ekonomi 
och kommunen deltar i projekt som 
har ett syfte att minska användning av 
fossil plast.

• Ett nytt avtal om busstrafiken har 
upphandlats av Sörmlandstrafiken 
med  fokus på biogas- och elbussar. 
Eskilstuna energi och miljö AB fick 
leveransavtal av biogas med buss-
operatören vilket ger underlag för en 
stor satsning på en ny biogasproduk-
tionsanläggning som ska täcka hela 
behovet av biogas.

Ortsindikatorer

Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

P. Koldioxidutsläpp per invånare 1 995 1 700

Q. Elförbrukning per invånare 0 0

R. Antal resor i kollektivtrafiken (miljo-
ner resor)

6.5 7.3

S. Mängden avfall från hushåll som 
skickas till avfallsförbränning och 
 deponi (kilogram per invånare och år)

137,1 245,0

Notering

Koldioxidutsläpp per invånare har en eftersläpning av tillgängliga data. Därför sker en 
bedömning och trendangivelse utifrån mål och senaste utfall från år 2017.

Elförbrukning per invånare: Värden saknas.

Organisationsindikatorer

Titel Kön Utfall Mål Bedömning Trend

Elförbrukning (kWh) per kvadrat meter 
i kommunens bostäder,  exklusive 
nyproduktion

19,1 16,0

Elförbrukning (kWh) per kvadratmeter 
i kommunens lokaler

59,5 54,0

Andel förnybara bränslen i 
 kommunens fordonsflotta (%)

43 % 100 %

Andelen ekologiska livsmedel ska öka 49 % 50 %

2019 uppgår matsvinn i kommunens 
verksamheter till max 10 procent

15 % 10 %

2019 jobbar alla anställda på en miljö-
certifierad arbetsplats

49 % 100 %

Notering

Matsvinn i kommunens verksamheter: Siffran avser endast skola.

Förvaltningsberättelse
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Invånarnas 
upplevelse 
av trygghet

38
Index

(Kvinnor 38 / Män 37, mål 45)

Invånarnas nöjdhet 
med möjlighet till 
inflytande

38
Index

(Kvinnor 40 / Män 37, mål 45)

Antal 
 synpunkter  
från in-
vånarna

1 000

Måluppfyllelse

Nära målet Oförändrat mot 
föregående år

I höstens medborgarundersökning gav invånarna godkänt 
betyg för att leva och bo i Eskilstuna. Fortsatt förbättrings-
område är invånarnas upplevelse av trygghet, som även 
minskar i övriga kommuner. Eskilstunas försämrade värde 
beror på att männens upplevelse av trygghet minskat och 
nu ligger i nivå med kvinnor.

Invånarna gav ett lågt betyg för sina möjlighet att ha in-
flytande på kommunala beslut och verksamheter. Även det 
överensstämmer med resultatet på nationell nivå där de 
flesta av landets kommuner visar en nedåtgående trend.

Invånarna är nöjda med den information de får men upplevel-
sen av möjlighet till påverkan samt förtroendet för politiker och 
tjänstepersoner har minskat. För att säkra invånares, brukares 
och kunders rätt till insyn arbetar kommunen för att skapa 
förutsättningar för en sammanhållen, effektiv och rättssäker 
informationsförvaltning. Införandet av e-arkiv har försenats då 
systemet inte har varit funktionellt.

Möjligheten att införa e-petition har setts över, det vill säga 
en digital tjänst där invånare kan lämna förslag till utveckling 
i kommunen. Beslut om ett eventuellt införande är pausat. 
Stödjande material och standardiserade arbetssätt för med-
borgardialoger tagits fram.

Under året har medborgardialoger genomförts i Årby för att 
skapa förståelse och delaktighet för hur vi kan utveckla Årby 
som plats att leva och växa upp på. Resultatet kommer att ligga 
till grund för stadsdelsarbetet under 2020. 1 000 synpunkter 
från invånare har hanteras under året och tio procent av dem 
har lett till åtgärder.

För att tydliggöra och förbättra informationen till invånare inför, 
under och efter politiska beslut har ett arbete påbörjats för att 
utveckla ingången Kommun och politik på eskilstuna.se.

Kulturdepartementet har under året startat en satsning för att 
öka kunskapen i samhället om desinformation, näthat och 
informationspåverkan och har i samarbete med kommunen 
planerat besök i kommunstyrelsen under kvartal 1 2020.

Introducera förtroendevalda och kvalitetssäkra 
ärendeprocessen
Mandatperiodsskiftet har fungerat bra och de förtroendevalda 
har under mandatperiodens inledning haft goda förutsättningar 
för att fullgöra sina uppdrag.

De förtroendevalda har fått utbildning i kommunkunskap, 
ärendeprocessen, sammanträdesteknik och bestämmelser om 
arvoden och andra ersättningar. Förtroendevalda i nämnderna 
har fått utbildning i respektive ansvarsområden och speciallag-
stiftning. För att säkra korrekt hantering av ersättningar centrali-
seras uppdraget från och med år 2020.

Alla förtroendevalda i fullmäktige och nämnder har tillgång till 
digitala handlingar via läsplattor. Röstning i Kommunfull mäktige 
har förenklats genom en voteringsanläggning. Det pågår ett 
koncerngemensamt utvecklingsarbete för att utveckla och 
kvalitetssäkra beredningsprocessen inför politiska beslut vilket 
kommer att fortsätta under 2020.

Ett tryggt Eskilstuna
Under året har vi utvecklat samverkansformer för ett mer syste-
matiskt arbete i kommunens fem prioriterade stadsdelar. Fokus 
ligger på främjande och förebyggande insatser.

Jobb och utbildning är viktiga faktorer för att inkluderas i ett 
samhälle och uppleva en ökad trygghet, därför har flera insatser 
genomförts. En samlokalisering av flera kommunala verksam-
heter i Årby och Fröslunda har påbörjats genom nya mötes-
platser där bland annat jobbcentrum, öppen förskola, familje-
central, ungdomsverksamhet och bibliotek kommer att samlas. 
Mötesplatserna ska stärka förutsättningarna för personer långt 
från arbetsmarknaden att komma i arbete eller utbildning.

Andra exempel på trygghetsfrämjande insatser som har 
genom förts under året är föräldrasamverkan, ledarskapsutbild-
ning för tjejer, sommartorg samt insatser i den fysiska miljön.

Värna demokrati

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1
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Förvaltningsberättelse

* Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2019

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

3938

Sämst Bäst

27 53

Eskilstuna
Medel

Index

Måluppfyllelse huvudprocesser Bedömning Trend

Trygghet

Delaktighet och jämlikt inflytande

Tydlig ärende- och beslutsprocess

Insyn

Eskilstuna, en kommun fri från brott och våld
För att flickor och pojkar, kvinnor och män, inte ska utsättas 
för våld och förtryck arbetar kommunkoncernen med att öka 
kunskapsnivån och beredskapen att agera om någon utsätt 
för våld. Utbildningsmaterial riktat till skolan är framtaget kring 
 hedersrelaterat våld. Riktade utbildningar i våldsprevention 
(MVP) har genomförts.

Eskilstuna – En friStad för kvinnor har utvärderats och under-
laget ligger till grund för en ny plan för att motverka mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) har startat i början av 
året för att samordna brottsförebyggande arbete. Ett förslag 
till ny samverkansöverenskommelse med polismyndigheten är 
framtaget och ett arbete pågår för att utveckla och digitalisera 
arbetet med gemensamma lägesbilder av brott och ordnings-
störningar. 

Värna demokrati

Åtaganden

Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskils-
tuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, 
kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i 
alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad 
statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämn-
der och bolag) 

Kommentar: Implementering av  Mentors in violence prevention 
(MVP), insatser mot mäns våld mot kvinnor samt  hedersrelaterat 
våld och förtryck pågår. Socialförvaltningen och Eskilstuna 
 Energi & Miljö AB är föredömen i arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor. Jämställdhetsintegrering pågår enligt planering för 
2019.

Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för 
att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad 
trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler i jobb. 
Nämnder och bolag förväntas att göra prioriteringar inom ram 
för att förstärka den statliga satsningen. (KS, alla nämnder och 
bolag)

Kommentar: Arbetet är långsiktigt och aktiviteter mot segrega-
tion är igång i prioriterade stadsdelar. Eskilstuna kommun har 
beviljats totalt 34 mkr av Tillväxtverket för arbetet mot segrega-
tion.

Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla 
nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat 
med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla 
nämnder, KFAST)

Kommentar: Förebyggande och främjande trygghetsinsatser i 
samverkan genomförs i prioriterade stadsdelar, främst i Frös-
lunda och Årby.
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Utbildning

Genomsnittlig  
betygspoäng  
på gymnasiet

14,3
5,1

Antal barn per
personal

Andel elever i grundskolan 
med betyg i alla ämnen

65,6%

(Flickor 67,2 % / Pojkar 64,1 %)

Måluppfyllelse

Nära målet Sämre än 
föregående år

Förskolan
Den nya läroplanen för förskolan, trädde i kraft 1 juli 2019. 
Undervisning som begrepp har förts in i förskolans reviderade 
läroplan och är kopplat till den nya skrivningen om förskol-
lärares ansvar i undervisningen. Inskrivningstalet var 89 procent. 
Trots det höga trycket på platser har vi klarat garantin om att 
erbjuda plats inom fyra månader. Under våren 2019 frigjordes 
fler förskoleplatser genom att skapa två utegrupper med fokus 
på natur och på närmiljön. Svårigheten med att ha utegrupper 
har varit att ha tillgång till en hemvist.

Antalet inskrivna barn per årsarbetare var 5,1 st vilket är samma 
antal som i jämförbara kommuner.

Förskolan har arbetat intensivt med kompetensförsörjning, 
både utifrån hur vi kan få fler in i yrket men också ur ett arbets-
miljöperspektiv. De alltför höga sjukskrivningstalen är mycket 
viktigt att arbeta med. Sjuktalen har sjunkit något under 2019, 
från 10,9 till 9,9.

Två förste förskollärare med tjänster på treårigt förordnande 
riktade till specifika förskolor har anställts. Uppdraget innebär 
att arbeta i barngrupp på 80 procent och resterande del på 20 
procent ska användas till att, med läroplanen som utgångs-
punkt, utveckla undervisningen på förskolan och på sikt höja 
kvalitén för hela förskoleverksamheten.

Två förskolor har fått ett särskilt fokus att fungera som en test-
förskola för jämställdhetsintegrering med början i augusti 2019. 
Modellförskolans arbetssätt och metoder ska sedan få spridning 
till övriga förskolor i kommunen. Därmed erbjuds en jämställd-
hetsintegrerad verksamhet för barn i enlighet med förskolans 
läroplansmål.

Grundskolan
Kunskapsresultaten försämrades jämfört med läsåret 2017/2018. 
Gymnasiebehörigheten i årskurs 9, vilket kanske är det enskilt 
viktigaste mätvärdet för elever i grundskolan, föll inte  tillbaka 
till tidigare låga nivåer. Intressant är att pojkarna har höjt sina 

 resultat inför gymnasiet och för första gången har högre 
resultat än flickorna. Resultaten skiljer väldigt mycket mellan 
skolorna.

En stor oro fanns innan läsåret gällande Stålforsskolan men 
där finns en positiv utveckling av resultaten, behörigheten till 
gymnasiet ökar till 70,5 procent (för 2018 var andelen 63,5 
procent). Analysen ger vid handen att skolenheten genomfört 
ett systematiskt förbättringsarbete med starkt fokus på under-
visningskvalitet. Strategin har varit att inte låta andra svårigheter 
och utmaningar kopplat till exempel social oro ta fokus från 
undervisningsprocessen.

Behörigheten till gymnasiet minskade med 2,4 procentenheter 
till 78,2 procent.

Det sedan flera år tillbaka gemensamma arbetet där Mälar-
dalens högskola och Sparbanken Rekarne arbetat fram ett 
läromedel på vetenskaplig grund i matematik har under 2019 
gett flera positiva resultat. Läromedlet som nu fått namnet Rik 
matematik är implementerat i årskurs 1 på en majoritet av våra 
grundskolor. Några av kommunens lärare medverkade i januari 
2020 tillsammans med forskare från MDH på den nationella 
matematikbiennalen i Växjö där läromedlet presenterades till-
sammans med Mälardalens högskolas forskningsresultat.

Gymnasieskolan
Tack vare ett långsiktigt och uthålligt systematiskt kvalitets-
arbete ökade de kommunala skolornas kunskapsresultat med 
betygsmedelvärdet till 14,3 jämfört med 14,1 föregående år. 
Rikets betygsmedelvärde ligger på 14,4.

Många av eleverna på yrkesprogrammen, liksom övriga elever, 
kommer behöva studera vidare för att matcha arbetslivets 
framtida kompetensbehov. Högskolepaketet finns i grund-
timplanen för eleverna på yrkesprogrammen från början efter-
som det är enklare att läsa in dessa kurser då eleverna redan är 
inne i studier istället för att göra det senare i vuxenutbildningen. 
Det har gett effekt då många yrkeselever läser högskole paketen 
och får därmed grundläggande högskolebehörighet. 74 pro-
cent av eleverna på nationella program nådde behörighet, 
samma som föregående år. Rikets värde ligger på 72 procent.

Andelen elever med gymnasieexamen på de nationella pro-
grammen sjunker något till 89 procent. Rikets snitt var 91 pro-
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Förvaltningsberättelse

Utbildning
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Slutbetyg årskurs 9, läsåret 18/19. Andel (procent) 
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Måluppfyllelse huvudprocesser Bedömning Trend

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

cent. Insatser behöver vidtas så att en högre andel av eleverna 
på nationella program når gymnasieexamen.

Elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan blir antagna 
till ett av introduktionsprogrammen. De syftar till att eleverna 
ska bli behöriga till något nationellt program eller bli anställ-
ningsbara. Ett utvecklingsarbete har bedrivits de senaste åren 
som har lett till fler behöriga elever. Andelen behöriga har ökat 
från 12 procent till 22 procent under perioden 2016-2018. För 
riket var siffran 25 procent under 2018. De elever som under 
sin gymnasietid inte blir behöriga till nationellt program eller 
som inte får arbete förs vidare till vuxenutbildningen för vidare 
studier. Större insatser behövs för att fler elever från introduk-
tionsprogrammen ska bli behöriga och antas till något natio-
nellt program.

Vuxenutbildning
Behovet av all vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet 
elever på SFI har ökat under 2019 och uppgår till drygt 1 300 
elever. Även övrig vuxenutbildning fortsätter att öka och då i 
synnerhet på grundläggande kurser.

När det gäller betygsresultaten har de som uppnått ett högre 
betyg ökat något. Betygsresultaten från externt anordnade 
gymnasiekurser är väsentligt bättre under hösten än tidigare år.

Flertalet av de elever som kommer direkt från gymnasiet för att 
få sin examen har oftast mycket stora och komplexa stödbehov 
och lång kvarvarande studieväg.

Omstruktureringen av vuxenutbildningen till ett tydligt elev-
fokuserat förhållningssätt har varit i full gång under året. Syftet 
är att överbrygga gränssnitt där friktion och problematik kan 
uppstå. Detta ska ge eleven fler möjligheter, leda till bättre 
måluppfyllelse och maximera genomströmningshastigheten i 
utbildningarna

Det arbete på Kompetensgallerian som är riktat mot närings-
livets kompetensbehov fortsätter. Tre utbildningsmäklare har 
haft täta diskussioner med företag om vad de har för specifika 
behov på kort och längre sikt.

Kompetensgallerian har under året haft 3 422 besökare, ett 
snitt på 285personer i månaden. Detta är såväl ”drop-in” (cirka 
61 procent) som besökare till de många olika aktiviteter som 
anordnas i gallerian.

Övergripande för alla skolformer är ett ökat fokus på digitali-
seringsarbetet. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har det 
också varit kickoff för arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Åtaganden

Skapa en gemensam ingång för barn och elever med behov av 
komplexa insatser. (FSN, GSN, GN, SN)

Kommentar: Eskilstuna kommun och de tre förvaltningarna 
kommit långt i organiseringen för de mest utsatta barnen och 
ungdomarna. Samtliga delar bygger på införandet av tvärfunk-
tionella team; från myndighetsutövandet till utförandeverksam-
heter om än av olika karaktär.
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Vård och sociala tjänster

17 287Antal vård- 
dygn för barn 
placerade 
på institution

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruks problem ett år efter 
 avslutad utredning eller insats.

72%

(Kvinnor 73 % / Män 72 %)

Andel äldre som är  
nöjda med hemtjänsten

85%

(Kvinnor 83 % / Män 87 %)

Måluppfyllelse

Nära målet Bättre än 
föregående år

Behovet av stöd, vård och omsorg ökar för flickor och 
 pojkar, kvinnor och män och antalet äldre fortsätter att 
öka. Det är ofta flera vårdgivare som tillgodoser behoven 
av vård och omsorg vilket ställer stora krav på samord-
ning, kontinuitet och prioriteringar så att vården upplevs 
begriplig, hanterbar och meningsfull. Det finns flera exem-
pel på hur det framgångsrikt, genom god samverkan och 
partnerskap, går att uppfylla behov och nå goda resultat.

Vård och stöd till barn och unga
Att skapa goda uppväxtvillkor med fungerande familjesituation, 
med rätt stöd i rätt tid och en säkerställd skolgång för flickor 
och pojkar är en samhällsekonomisk investering och en förut-
sättning för ett hälsosamt liv. Genom förebyggande arbete och 
främjande insatser får elever stöd i att fullfölja skolan.

Flera nya alternativ för stöd och vård för flickor och pojkar på 
hemmaplan i kommunens egen regi har kommit igång under 
året. Det medför att flera barn och ungdomar kan flytta till 
kommunens vård och boenden eller flytta hem för att få det 
stöd som behövs via den öppna vården. Bland annat har ett 
vardagsnära team byggt upp. Syftet är att ge stöd till flickor och 
pojkar med behov av komplexa insatser och samtidigt göra det 
möjligt att bo kvar hemma. Ett nytt hem för vård och boende 
med åtta platser öppnade i december.

Vård och stöd till vuxna
Under året har en gemensam mottagning för vuxna startats 
upp. Det fortsatta arbetet blir inriktat på att kunna erbjuda ett 
gemensamt boendestöd i samverkan med Region Sörmland.

Ett närmare samarbete mellan utredningsenheterna och hem 
för vård och boende leder till ökade möjligheter att ge vård 

på hemmaplan och åstadkomma lösningar med bland annat 
nätverk och skola. Ett vardagsnära team på vuxensidan är under 
uppbyggnad.

En gemensam strategi för Eskilstuna kommuns bostads-
anskaffning har påbörjats för att forma en gemensam riktlinje 
och överenskommelse.

För personer med funktionsnedsättningar pågår flera utveck-
lingsinitiativ för att öka den enskildes oberoende och själv-
ständighet, bland annat genom en arbetsmodell för intensiva 
hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

Vård och stöd till äldre
Äldre i Eskilstuna har fått en tryggare och säkrare hemgång 
efter sjukhusvistelse. Genom samverkan vid utskrivning från 
sjukhus blir övergången smidig och den väntan på hemgång 
som för ett par år sedan låg på cirka en vecka har kortats ner till 
mindre än en halv dag. I hemmet erbjuds den äldre sedan en 
intensiv hemrehabilitering, vilket innebär en snabbare återgång 
till ett självständigt liv.

I samarbete med Region Sörmland har ett Nära vårdteam 
inrättats i syfte att säkerställa att resurser nyttjas på bästa sätt. 
Teamet erbjuder en samlad vård och omsorg och ska bidra 
till trygghet, självständighet och öka den äldres förmåga att 
hantera sin hälsa. Framöver kommer alla äldre som ansöker 
om hemtjänst för första gången att erbjudas insatser från detta 
multiprofessionella team.

I ett pågående utvecklingsarbete för ökad samverkan med 
civilsamhället ingår en digital lösning som ska göra det enkelt 
att involvera släktingar, frivilliga och andra resurspersoner som 
kan och vill bidra.

Den öppna vården och omsorgen kommer kunna göra mycket 
för att stärka det förebyggande arbetet, så att äldre kvinnor 
och män kan leva ett tryggt och självständigt liv hemma, utan 
onödiga vistelser på sjukhus. 

1
HÅLLBAR UTVECKLING
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Förvaltningsberättelse

Vård och sociala tjänster

Andel äldre som är nöjda 
med sitt särskilda boende

76%

(Kvinnor 76 % / Män 77 %)

Åtaganden

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

Kommentar: Arbetet har genomförts med fokus att skapa fler 
och nya alternativ till vård och insatser på hemmaplan för att 
utveckla en effektiv vård i egen regi som tillgodoser  behoven.

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

Kommentar: En gemensam mottagning har startat upp under 
året. Gemensamma arbetssätt och rutiner för att kunna möta 
målgruppens behov är under utformning. För ett gemensamt 
boendestöd och boende har planeringen påbörjats.

Måluppfyllelse huvudprocesser Bedömning Trend

Barn- och unga

Vuxna

Äldre

* Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2019

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

Sämst Medel Bäst

54 82 96

Eskilstuna

76

Procent

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

Sämst Medel Bäst

71 90 100

Eskilstuna

85

Procent
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Berikande kultur och fritid

Nöjd-medborgar- 
index, idrott

64 42 461

71 191

Flickor:

Pojkar:

Antal besök på Ung Fritid 
och mötesplatser

Varav

114 652
Nöjd-medborgar- 
index, kultur

66

Måluppfyllelse

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år

Det övergripande målet för processen berikande fritid är 
att skapa en meningsfull fritid för kommunens alla in-
vånare genom att erbjuda en mångfald av  aktiviteter och 
upp levelser. En varierad infrastruktur för idrott, kultur och 
 rekreation ska tillhandahållas. Under 2019 har en viktig 
 fråga varit att arbeta främjande med låga trösklar. Sommar-
torgen har genomförts i samverkan med förenings livet 
under sommarlovets alla veckor och har varit välbesökta. 
Utifrån flera olika utredningar inom kulturområdet kommer 
ett konkret arbete formas för att ta ett kulturkliv. 2019 har 
dessutom varit första året där koncernens evenemangs-
strategi kunnat användas för att värva evenemang.

Kulturklivet
Under 2019 har flera utredningar inom kulturområdet färdig-
ställts. Beslut har fattats om att utveckla musikskolan till en 
kulturskola. Ett ramverk för att stödja fria kulturaktörer och 
en inriktning för bibliotekets infrastruktur har också beslutats. 
Under året har även en utredning av framtidens museer startats. 
Utredningarna ger ett samlat grepp över nuläget så priori-
teringar kan göras för framtidens inriktning och ambitionsnivå 
för kulturområdet. Antalet besök på stadsmuseet räcker till 
en första plats bland länets museer och en 23:e plats i  landet. 
 Lässatsningens arbete och ett mer utåtriktat och flexibelt 
arbets sätt där biblioteket möter eskilstunaborna utanför biblio-
tekslokalerna har gett effekt i ökad utlåning.

Flera olika insatser har genomförts för att personer med en 
funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturverksamhet. 
Exempel är bokrecept för språkutveckling, inläsning av två 
böcker om Eskilstunas historia, bokprat för grundsärskolan, 
sagostunder med teckenstöd och teater till sär- och tränings-
skolor. En utredning har genomförts för att undersöka på vilket 
sätt arbetet kan förbättras.

Eskilstuna historia har levandegjorts bland annat genom ut-
ställningen Se Eskilstuna där museet samlat 400 år av Eskils-
tunas historia. En annan utställning på samma tema är Slottet 

som försvann som visar Eskilstuna på 1500- och 1600-tal. En 
föreläsningsserie kring boken Eskilstuna en annan historia har 
genomförts och tre olika guidade turer erbjuds. Stadsmuseet 
har flyttat stora delar av sin samling bestående av cirka 70 000 
föremål till det nya magasinet i Svista.

Mötesplatserna har under 2019 utvecklat den områdes baserade 
verksamheten. Genom öppen och lättillgänglig verksamhet 
skapas förutsättningar för att fler ska ha möjlighet att delta. Vi 
ser en ökning av antalet besök och ökning av både antalet och 
andelen flickor i ungdomsverksamheten. Sommartorgen är en 
viktig insats i de prioriterade stadsdelarna som skapar liv och 
rörelse kring olika platser. Torgen har varit väl besökta och i år 
har fler yngre barn sökt sig till den öppna torgverksamheten 
som pågick under sommarlovets alla veckor. Under sommaren 
genomfördes 1 591 aktiviteter med 29 108 deltagare. (43 pro-
cent flickor och 57 procent pojkar)

Under året har arbetet med ungdomars delaktighet  utvecklats 
där barn och unga själva är med och skapar och påverkar 
utbudet. Det har resulterat i ökad kvalitet och ökad jämställdhet 
gällande deltagande flickor och pojkar. Kostnader för insatserna 
är låga i förhållanden till effekterna.

En översyn av kommunens bidrag till föreningslivet har genom-
förts. Resultatet från föreningsenkäten har försämrats något 
och det är framför allt större och fler lokaler/anläggningar eller 
renovering som efterfrågas. Samtidigt upplever föreningarna ett 
gott bemötande av kommunens medarbetare.

Arbetet med att förverkliga uppförandet av kulturhus/kongress-
hall fortsätter. En fördjupad förstudie har genomförts och 
kommunfullmäktige har beslutat om den fortsatta  inriktningen. 
Arbetet med en principöverenskommelse fortsätter under 2020.

Eskilstuna i rörelse
Utvecklingsplan Vilsta är beslutad och kommer vara ett stöd 
för hur området ska utvecklas på lång sikt. En ny skidlift i Vilsta 
finns på plats. Ombyggnationen av Orrlidens IP i Skogstorp 
är färdig, Skjulstahallen har i delar byggts om för att möta 
truppgymnastikens behov men detta gynnar även parkour 
och free-running. Länets första OCR-bana (Obstacle Course 
Racing) invigdes i Krusgårdsparken i Torshälla.

Under året har en inventering av idrottsanläggningars standard 
genomförts. Inventeringen har synliggjort vilka olika behov 

HÅLLBAR UTVECKLING
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Förvaltningsberättelse

Berikande kultur och fritid

* Källa: Nöjd-Region-Index från SCB medborgarundersökning.

Sämst Medel Bäst

6,0 7,2 8,2

Eskilstuna

7,3

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

Index

280 000
Antal besökare på 
Munktellbadet

av underhåll, reparation och i viss mån nya investeringar som 
behövs. Under 2019 har även lekplatsbesiktningar genomförts 
över hela kommunen.

Fritidsbanken har överträffat sina mål och har mer än 5 000 
utlån under året. Under sommarlovet har Fritidsbanken och 
Team Fritid samverkan vilket innebär att verksamheten kunnat 
vara mobil.

Arenautredningen har försenats men väntas vara klar under 
kvartal ett 2020.

Evenemangsstaden
Folk och Kultur genomfördes för andra gången i Munktell-
staden 6-9 februari 2019. Antalet besökare uppgick till 3 200, 
vilket är en kraftig ökning från 2018 (1 800 besökare).

En rad evenemang har genomförts i Stiga Sports Arena. Exem-
pel är SM i bordtennis (med para-sport), handbollslandskamp 
mellan Sverige-Ryssland och Schack-SM. SM i simning ägde 
rum i Munktellbadet i november. Arbetet utvecklas utifrån 
evenemangsstrategin och under 2019 etablerades en evene-
mangsfond. Med stöd av denna fond har bland annat SM i 
simning, melodi-festivalen 2020 och SM i dans 2020 värvats till 
Eskilstuna.

Nämnas bör även kulturevenemang i Stiga Sports Arena som 
Mia Skäringer, Djungelboken och Joe Labero. Under 2019 
miljö diplomerades såväl Springpride som SM i simning. I sam-
verkansavtal med Sommaren på Strömsholmen ställdes krav på 
ett likvärdigt och jämställt artistprogram.

Genom samverkansavtal har Novemberkåsan genomförts, då 
kommunens stöd även innebar att ett första vandringspris för 
kvinnor instiftades, Eskilstuna Evolution Trophy. En sommar-
opera har etablerats i Hållsta och utställningen om Axel 
 Oxenstierna i Kjula har invigts.

Den 1 september stängdes den fysiska Eskilstuna Tourist 
Informa tion ner som ett led i att besöksantalet under flera år 
sjunkit i kombination med en stark trend av digitalt informa-
tionssökande. Nu finns det 13 auktoriserade InfoPoints runt om 
i Eskilstuna kommun. InfoPoint är en enklare form av auktori-
serad turistserviceplats. 

Åtaganden

Nämnderna ska utreda hur samverkan mellan skola, regionala 
och lokala kulturinstitutioner kan bidra till nytta utifrån läro-
planen och utifrån analysen ta fram en kulturförsörjningsplan. 
(FSN, GSN, GN, KFN)

Kommentar: Detta arbete har ej  påbörjats.

Måluppfyllelse huvudprocesser Bedömning Trend

Föreningsbidrag

Fritidsverksamhet

Anläggningar för kultur, idrott och 
rekreation

Pedagogisk kulturverksamhet, 
 programverksamhet och evenemang

Samla och tillgängliggöra konst och 
kulturhistoriskt material

Sämst Medel Bäst

43 61 74

Eskilstuna

66

* Nöjd medborgarindex – Kultur.

Index
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Hållbar samhällsbyggnad

+ 935
Befolkningsförändring

50% 2,1%
Vind Sol

Andelen produktion av el 
från sol och vind ska öka

Måluppfyllelse

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år

Eskilstuna växer kraftigt och befolkningen ökade med 935 
invånare under året. Vi är nu 106 859 invånare. Bostads-
byggandet ligger på en hög nivå, men det är fortfarande 
brist på bostäder.

Bostadsbyggandet har prioriterats i stadsbyggnadsprocessen 
vilket har gett resultat. Under året fick 716 bostäder startbesked 
och 279 bostäder slutbesked. Arbetet med särskilda boenden 
(äldreboenden) fortskrider.

Ett arbete har pågått med att förbättra stadsbyggnadsproces-
sen för att på ett effektivt sätt tillgodose behovet av offentlig 
 service. Hela kommunkoncernen har varit delaktig.

Planering på kort och lång sikt
Eskilstunas översiktsplan revideras och är vägledande för kom-
munens mark- och vattenanvändning fram till år 2030 med 
utblick mot år 2050. Målet är en hållbar, tät och attraktiv stad.

Under året har det så kallade stadsläkningsarbetet fortgått. 
Bland annat har en utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp 
och Fröslunda varit på samråd. Arbete med utvecklingsplan 
Kvicksund har fortgått i samarbete med Västerås stad. 4M- 
samarbetet har resulterat i ett samrådsförslag till gemensam 
utvecklingsplan för de fyra kommunerna.

Under 2019 antogs detaljplaner som möjliggjorde cirka 500 
bostäder och därmed nåddes inte målet på 600 bostäder. Totalt 
antogs 8 detaljplaner som förutom bostäder även innehöll 
viss centrumverksamhet. Under år 2020 beräknas det antas 
detaljplaner för nära 2 000 bostäder samtidigt som detaljplaner 
för Eskilstuna Logistikpark blir klara.

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.

Under året beslutades om vinnaren i markanvisningstävlingen 
för området Skogsvallen. Tävlingen avsåg ett bostadsbyggnads-
område om cirka 6 000 bostäder vars huvudsakliga energikälla 
ska vara egenproducerad el.

Arbetssätt för hållbar utveckling
För att säkerställa att staden utvecklas utifrån sociala, eko-
logiska och ekonomiskt hållbara perspektiv sker arbetet efter en 
metod för hållbar stadsutveckling. 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 och pågår parallellt med 
revidering av översiktsplan. Grönplanen ska fungera som ett 
stöd för utveckling av grönområden, naturvård och friluftsliv.

Kommunen har en helt och hållet fossilfri fordonspark, vilket 
skapar goda förutsättningar att minska användningen av fossilt 
drivmedel. Den relativa andelen fossilfritt drivmedel har ökat 
kraftigt.

Kollektivtrafik och infrastruktur
För att öka resandet med kollektivtrafiken ytterligare har en rad 
aktiviteter genomförts, som utökning av vissa linjer. Inom tre-
partsamarbetet mellan Eskilstuna kommun, Sörmlandstrafiken 
och Transdev har en satsning genomförts med syfte att utnyttja 
hela fordonsflottans kapacitet.

Planeringen för ett nytt resecentrum i Eskilstuna pågår och 
kommer fortgå under flera år. Utbyggnationen av bredbands-
fiber på landsbygden och i staden har fortsatt.

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1

6 455 000
Antal resande med 
buss i stadstrafiken
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Förvaltningsberättelse

Hållbar samhällsbyggnad

716
Antal nya 
påbörjade 
bostäder

Måluppfyllelse huvudprocesser Bedömning Trend

Planerad markanvändning

Bostäder, lokaler, utemiljöer och 
infrastruktur

Drift och underhåll av bostäder, 
 lokaler, utemiljöer och infrastruktur

Energiförsörjning, dricksvatten-
produktion och avloppsrening

—

Transporter

Natur- och vattenvård

Materialkretslopp

Återvinning och avfall
Återbruksgallerian ReTuna har fått fortsatt stor uppmärksam-
het både i nationell och internationell media. Försäljningen i 
butikerna i ReTuna har ökat kraftigt och under året startade ett 
pilotprojekt för återbruk av pedagogiskt material.

Projekt drivs inom cirkulär ekonomi och kommunen deltar 
i projekt som har ett syfte att minska användning av  fossil 
plast. För att möjliggöra framtida cirkulära lösningar och 
förebygga avfall har arbetet för en ny biogasanläggning och 
jordsorterings maskin pågått under året. Kommunen fortsätter 
att arbeta med återbruksprojektet modern möbelhantering 
i syfte att främja återbruk och minska inköp av nya möbler. 
Handlingsplanen för klimat och konsumtion har antagits i alla 
kommuner i gruppen Fyra Mälarstäder och en gemensam 
 cirkulär ekonomi- konferens hölls under året. 

Åtaganden

Nämnder och bolag ska arbeta för att effektivisera trans-
porterna, öka antalet digitala möten och öka det hållbara 
 resandet. (KS, SBN, KFN, KFAST, FSN, GSN, GN, ESEM, VON)

Kommentar: Kommunens resepolicy kommunicerar mer och 
tydligare med anställda och ny anställda. Sammanträdesrum har 
uppdaterats med utrustning för att kunna genomföra digitala 
möten. Arbete med att stärka samverkan inom kommunen 
gällande skjutstransporter och mobilitetsarbete för ökad andel 
hållbara transporter pågår. Projekt för hållbart resande har ini-
tierats för att öka det totala hållbara resandet i kommunen.

Nämnderna ska bidra till en effektiv och resultatinriktad process 
för att täcka behovet av verksamhetslokaler. (KS, SBN, VON, SN, 
BUN, KFAST)

Kommentar: Planeringen för samhällsservice sker gränsöver-
skridande inom kommunen. Genom kontinuerlig samverkan 
och planering skapas kunskap om olika påverkansfaktorer för 
markberedskap och planeringen framåt. I arbete med revide-
ringen av översiktsplanen förtydligas behov av samhällsservice i 
kartmaterialet.

En arbetsgrupp för lokaliseringsprövningar är upprättad för att 
på ett effektivt sätt tillgodose behovet av offentlig service. Syftet 
är att i ett tidigt skede identifiera lokaliseringar med förutsätt-
ningar att lösa lokalbehovet för kärnverksamheter.
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Samhällsskydd och beredskap

7 146

Antal utbildade 
i brand och 
säkerhet Insatstid inom 

10 minuter77% 106%

Andel utförda  
livsmedelstillsyner 
av planerade

Måluppfyllelse

Nära målet Oförändrat mot 
föregående år

Eskilstuna kommun prisades för tredje året i rad vid 
 Stockholm Business Alliance NKI-konferens i april. 
 Företagarna bedömer sex kommunala myndighets om-
råden och nöjdheten för tillsyn inom serveringstillstånd 
har förbättrats betydligt. I höstens medborgarunder-
sökning gav invånarna höga betyg för räddningstjänsten.

Att räddningstjänsten har högt förtroende ger förutsättningar 
för att involvera kommuninvånare i arbetet med att förebygga 
skadegörelse, bränder och olyckor. Att vi blir allt fler kommun-
invånare betyder att behovet av insatser ökar, så som utbildning 
i brandskydd. Hembesök för att informera om brandskydd i 
hemmet har genomförts i prioriterade stadsdelar. Det visade att 
fortsatta insatser behövs.

Insatstiden vid larm är avgörande för att kunna begränsa 
konsekvenserna vid olyckor. Därför har en förstudie gällande 
ytterligare en brandstation genomförts. Insatstiderna har ökat, 
vi når 77 procent av skadeplatserna inom 10 minuter. Samver-
kan mellan räddningstjänsterna i Mälardalen har utökats.

När vi blir fler invånare ökar trafiken. För att öka tryggheten  
för oskyddade trafikanter har en ny trafiksäkerhetsplan  antagits 
 under året. Ett handlingsprogram för skydd mot olyckor ska 
 beslutas i under 2020.

Under året har fyra personer omkommit i trafiken och en 
skadats allvarligt. En person har omkommit i brand och fem har 
blivit allvarligt skadade vid brand. Antalet bränder i byggnader 
har ökat till 120 stycken, där soprumsbränder har ökat mest.

Eftersom vi blir allt fler som blir allt äldre och väljer att bo kvar 
hemma ökar behovet av att skapa trygghet i hemmet, exem-
pelvis genom att minimera fallolyckorna. Under året har vi 
dock inte haft möjlighet att arbeta för att minska eller följa upp 
fallolyckor.

Krisberedskapen har utvecklats
För att säkra samhällsviktiga funktioner, allt från el och vatten 
till vård och skola och kommunikationer, ska det finnas en 
övergripande plan för krisberedskap. Planen är beslutad och en 
ny central krisorganisation beslutas första kvartalet 2020. Även 
riktlinjer för krisstödssamordning är beslutade (POSOM).

Ett arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för samtliga 
förvaltningar och bolag har genomförts. En övergripande 
risk- och sårbarhetsanalys för kommunkoncernen som helhet 
är beslutad under året. Arbetet med att ta fram riktlinjer för 
trygghetspunkter, storskalig evakuering och mottagningsplatser 
pågår. En utbildnings- och övningsplan för krisberedskap är 
under utarbetande.

Kommunen har deltagit och utbildats gällande totalförsvar och 
höjd beredskap samt deltagit i Totalförsvarsövningen 2020. 
Övergripande samverkan har genomförts med andra myndig-
heter och aktörer såsom länsstyrelse, region samt Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1
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Förvaltningsberättelse

Samhällsskydd och beredskap

Andel utförda  
miljötillsyner  
av planerade

91%

Måluppfyllelse huvudprocesser Bedömning Trend

Bedriva tillsyn och kontroll

Förebygga och minska 
 konsekvenserna av olyckor

Upprätthålla krisberedskap

* Källa: Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet, SKL 2019.

Sämst Medel Bäst

5,7 11,9 18,1

Eskilstuna

8,7

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

Antal

Trots att flera viktiga insatser har genomförts de senaste åren 
som har förbättrat krisberedskapen väsentligt krävs  ytterligare 
åtgärder innan kommunen klarar att hantera en större kris, 
extra ordinär händelse eller höjd beredskap på ett fullgott sätt.

Tillsyn och kontroll
Under året har fler planerade tillsynsbesök, kontroller och 
uppföljningar genomförts exempelvis inom tobak, livsmedel 
och miljö. Den nya tobakslagen infördes den 1 juli 2019 och ett 
antal tillståndsansökningar har hanterats under hösten. Sam-
verkan med andra myndigheter har genomförts, bland annat 
med Polis-, Skatte- och Kronofogdemyndighet. Under året har 
även riktlinjer för alkoholservering och försäljning reviderats 
och beslutats.

Inom miljöskyddsområdet har trycket från exploaterings-
ärenden för förorenade områden avtagit, vilket leder till att mer 
egeninitierad tillsyn har genomföras. Arbetet med tillsyn om 
 radon i flerfamiljshus sker i projektform. När det gäller att åt-
gärda små avlopp så går arbetet med inventering och åtgärder 
framåt. 
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Näringsliv och arbete

Arbetslöshet

13,3%

119
Antal skapade 
arbetstillfällen 
genom företags- 
etableringar

Företagares  
nöjdhet med  
kommunens 
service 75

Index

Måluppfyllelse

Bättre 
än målet

Oförändrat mot 
föregående år

Affärsplan Eskilstuna är central i arbetet för nya jobb. Flera 
förvaltningar medverkar i främjande av nya jobb. Närings-
livsavdelningen har fortsatt att facilitera arbetet med 
Affärsplan Eskilstuna. Årets Evolutionsgrupper är Smart-
DigitalEvolution, TalangEvolution och Plats Evolution. 
En ny servicewebb lanserades, där företagare enkelt och 
samlat kan finna relevant information som regler eller 
kontaktvägar inom kommunen.

Ett starkt företagsklimat är förutsättningen för fler jobb. Eskils-
tunas resultat i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om 
företagsklimatet visar ett förbättrat resultat i jämförelse med 
förra året och är nu 3,4. Eskilstunas ranking bland Sveriges 
kommuner är nu plats 144, den högsta nivån sedan 2005. Av 
mätningens femton delområden höjer sig kommunen inom sex 
och har nu ett högre betyg än genomsnittet i Sverige inom nio 
områden. Arbete med utbildning i service och näringslivskun-
skap, samordningsmöten mellan företagare och kommunens 
olika förvaltningar samt inflyttarservice är några av de insatser 
som görs för att främja näringslivsklimatet.

Även mätningar av företagens nöjdhet med kommunens 
 service visar fortsatt höga värden. Det är stort intresse för nya 
etableringar inom industri, e-handel, lager och tredjeparts-
logistik (3PL). Kontakter hålls också löpande med potentiella 
etablerare som tidigare visat intresse för Eskilstuna.

Ett koncept för att Eskilstuna ska vara en mer attraktiv plats 
vid större företagsetableringar drivs nu av Kompetensgallerian 
(Eskilstuna Competence Services). Det syftar till att underlätta 
för nyetablerade företag genom att förstärka möjligheterna 
att snabbare hitta rätt kompetens. Näringslivsavdelningen har 
deltagit i workshops tillsammans med Eskilstuna logistik och 
etablering, Kompetensgallerian och lokala bemanningsföretag 
för att samarbeta och möta kommande etableringar med dess 
kompetensbehov. Näringslivsutvecklare deltar också i arbetet 
med revidering av översiktsplan och i exploateringsgruppens 
möten där näringslivets tillväxtmöjligheter bevakas.

Besöksnäringen skapar tillväxt i Eskilstuna. Destination Eskils-
tuna har under året bidragit till ett antal evenemang inom kultur 
och idrott kunnat genomföras. Antalet hotellövernattningar är 
fortsatt på hög nivå.

Liksom tidigare år har kommunen erbjudit 600 pojkar och 
 flickor feriepraktik. Näringslivsavdelningen stöttar eller med-
finansierar olika insatser som genomförs av Nyföretagar-
centrum, Ung Företagsamhet (UF) och UNG-Drive. Under 
sommaren deltog ett 50 tal elever i UNG-drive projektet där de 
fick möjlighet att driva företag som sitt sommarjobb.

Arbetslösheten i Eskilstuna är mycket hög. Många individer 
är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning 
i kortare eller längre perioder. Behovet av olika former av 
arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala 
jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt 
mycket stort. Fler hushåll har behov av ekonomiskt bistånd. 
För att möta detta har arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-
förvaltningen påbörjat en förändring av sitt arbetssätt. Syftet 
är att minska antalet brukare inom ekonomiskt bistånd. Det 
nya arbetssättet innebär bland annat att påskynda brukarens 
process till egen försörjning. Handläggare inom försörjnings-
stöd kommer att arbeta med tydligt arbetsmarknadsfokus med 
mindre administrativ tid och tid för fler möten med brukare. 
Arbetet med prioriterade stadsdelar som Årby och Fröslunda 
fortsätter genom etablerandet av Jobbcentrum X. Det är ett 
arbete i samarbete med andra förvaltningar, som syftar till att 
skapa en plats för insatser till språksvaga individer.

Det arbete på Kompetensgallerian som är riktat mot närings-
livets kompetensbehov fortsätter. Tre utbildningsmäklare har 
haft täta diskussioner med företag om vad de har för specifika 
behov på kort och längre sikt. Effekter av det långsiktiga arbetet 
börjar ge bra resultat och har bland annat lett till att Eskilstuna 
på YH-nivå har 15 unika utbildningar med totalt 20 klasser. 2019 
var första året då alla utbildningarna har fyllts med sökande.

Vid årets slut var 630 personer aktiva i en yrkesutbildning. 
Utbudet har omfattat yrkesutbildningar inom följande yrkesom-
råden: undersköterska, vårdbiträde, barnskötare, elevassistent, 
bussförare, lastbilsförare, svetsare, CNC-operatör, tågtekniker, 
kock, elektriker, HR-assistent, administratör, nätverkstekniker, 
larm- och säkerhetstekniker, industrielektriker, automations-
tekniker, hälso- och friskvårdscoach, anläggningsmaskinförare, 
ställningsbyggare, ekonomi- och redovisningsassistent, bygg-

HÅLLBAR UTVECKLING

1 2 3 4 5 6 7 1
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Förvaltningsberättelse

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

Kommentar: Vid alla företagsbesök har kompetensfrågan varit 
uppe för att stämma av vilka kompetensbehov företagen har. 
KompetensGallerian har medverkat i att utveckla Eskilstuna 
Competence Services som ska under lätta för nyetablerade 
före tag att hitta den kompetens före tagen behöver. Kom-
petensgallerian är också navet i en sam verkan mellan flera 
bemanningsföretag i Eskilstuna.

Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska 
etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de 
med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och där-
med påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder)

Kommentar: Genom att öka  mängden och variationen av 
bostäder genom förtätning på  lämpliga  platser skapas för-
utsättningar för hållbara transporter, ökat utbud av service 
och möten liksom ökad trygghet vilket skapar förutsättningar 
för att människor möts i vardagen och kan nå stadens olika 
serviceutbud. Socialnämnden har erbjudit feriepraktik till 85 
ensamkommande ungdomar. Samarbetet med kommunens 
integrationsstrateg gällande fler ensamkommande ungdomar i 
jobb har stärkts. Barn- och  utbildningsförvaltningen har, för att 
öka anställningsbarheten hos våra intermittent anställda, under 
våren 2019 startat en utbildning i yrkessvenska.

Näringsliv och arbete
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Antal 
bidragshushåll 
per 1 000 
invånare 38

lärling, lagerarbetare samt VVS-montör. 15 YH-utbildningar 
pågår i 20 klasser. Fortsatt mycket stor andel av de som slutfört 
en yrkesutbildning eller YH-utbildning har gått till arbete eller 
fortsatta studier. 

Åtaganden

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

Kommentar: Faciliteringen av Affärsplan Eskilstuna har pågått 
under hela året. Affärsplan Eskilstunas råd har träffats två 
 gånger under hösten där lokala och strukturella tillväxtfrågor 
samt universitetsfrågan behandlats. I inkluderingsfrågan har 
bland annat Jobb på Torget (Fristadstorget, Nyfors, Skiftinge 
och Fröslunda) genomförts och en workshopprocess med 
inkluderingsinslag.

I samhällsbyggnadsprocessen ska näringslivets tillväxtmöjlig-
heter säkras. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM)

Kommentar: Näringslivsutvecklare har under året deltagit 
i arbetet med revidering av översiktsplan som fokuserar på 
näringslivsblocket. Näringslivsutvecklare deltar i exploaterings-
gruppens möten där också näringslivets tillväxtmöjligheter 
bevakas. Näringslivsavdelningen, Eskilstuna logistik och etable-
ring samt Fastighet och exploatering har också stående möten 
gällande etableringar i logistikparken.

I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens 
före tagsservice för att uppnå goda hållbara möten med 
närings liv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en 
digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder 
och bolag)

Kommentar: En ny och renodlad webbplats för företagare 
 lanserades under året. Även till Facebook-sidan ”Företags-
service Eskilstuna kommun” har näringslivsavdelningen fortsatt 
att samordna inlägg från kommunkoncernen som är väsentliga 
för företagare. Fyra e-tjänster har arbetats fram inom Serverat- 
projektet och kommer att lanseras under hösten. Hittills har ett 
17 samordningsmöten genomförts som syftar till att i huvudsak 
ge företag vägledning i vilka tillstånd och krav som behövs när 
de ska etablera, utveckla eller förändra sina verksamheter.

Måluppfyllelse huvudprocesser Bedömning Trend

Arbetsmarknadsåtgärder

Befintliga företag och organisationer

Etableringar

Försörjningsstöd

Nyföretagande

Tillhandahålla yrkesutbildningar

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

Sämst Medel Bäst

49 73 85

Eskilstuna

75
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Processkvalitet

Måluppfyllelse

Nära målet Bättre än 
föregående år

Höstens servicemätning visar att allt fler får svar på frågor 
via telefon och mejl, men tillgängligheten via telefon till 
kommunen kan förbättras så att fler än 60 procent kom-
mer fram och får svar inom två minuter.

Kommunens service och tillgänglighet är viktig för att invånare, 
kunder och brukare ska kunna uträtta ärenden när de behöver 
och kan. Invånare, kunder och brukare ska i allt större utsträck-
ning kunna hantera frågor och ärenden via självservice på 
eskilstuna.se. En servicemodell har beslutats och en handlings-
plan är framtagen för det fortsatta arbetet. Syftet är att styra 
allt fler frågor mot självservice. En ny företagswebb, stadsut-
vecklingswebb och karriär- och rekryteringswebb har lanserats 
under året. Nu pågår arbetet med att utveckla eskilstuna.se till 
en mer renodlad servicewebb.

Även Internportalen utvecklas. Den har uppgraderats och kom-
munen sparar därmed 2,6 miljoner kronor per år på grund av ny 
funktionalitet som innebär att andra licenser kan sägas upp. Ar-
betet med effektivare dokument hantering löper på enligt plan.

Effektiviseringar och verksamhetsutveckling  
med stöd av digitalisering
För att frigöra resurser till välfärden har en förstudie om översyn 
av lednings-, stöd- och administrativa processer genomförts 
under hösten. Utifrån förstudien prioriteras insatser med målet 
att effektivisera administrativa arbetsuppgifter och arbetssätt.

Även en genomlysning av verkshetsamhetsutvecklingsproces-
sen är genomförd för att tydliggöra ansvar och roller i och med 
kommande utvecklingsarbete med stöd av digitalisering.

Arbetet utifrån Plan för digitalisering har fortgått. Bland annat 
har det inom IT-området tagits fram en tydlig målarkitektur och 
införts en förvaltningsstyrningsmodell. Arbete pågår med en 
kommungemensam modell för program- och projektstyrning.

Inom effektiv förvaltning pågår arbetet med att digitalisera 
personalrapporter och att införa digital tidsbokning. Västerås, 
Eskilstuna, Enköping och Strängnäs har gemensamt upphandlat 
en e-tjänsteplattform för att gemensamt kunna förvalta och 
utveckla e-tjänster.

Inom utbildning, vård och sociala tjänster och smart stad pågår 
flera projekt. Det mest omfattande handlar om en digital och 
automatiserad tjänst för invånare som har behov av ekonomiskt 
bistånd. Sedan november använder 60 procent av brukarna den 
digitaltjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd, vilket är 
mer än förväntat. Tjänsten frigör tid och innebär nya arbetssätt 
för att ge stöd till brukare för att komma i egen försörjning.

Ett nytt långsiktigt program för digital transformation är under 
utarbetande och beslut väntas i kommunfullmäktige under 
 hösten 2020.

Tillit i ledning och styrning
Syftet med att öka tillit i ledning och styrning är att säkra hand-
lingsutrymmet i mötet mellan medarbetare och invånare, ge 
bättre förutsättningar för medledarskap för medarbetare och 
medskapande för brukare och kunder. För att få fram ett nuläge 
har förvaltnings- och bolagsledningar genomfört analyser om 
tillit i ledning och styrning. Nästa steg är att ta fram en hand-
lingsplan som redogör för områden som behöver utvecklas 
och hur tillit kan vävas in i långsiktig och vardaglig ledning och 
styrning av våra verksamheter.

För att stärka hållbara möten i verksamheten och utveckling av 
verksamheten har bland annat utbildningarna i modigt ledar-
skap och modigt medarbetarskap omarbetats. Under hösten 
har även sju utvecklingsområden prioriterats för att testa att 
utveckla verksamhet tillsammans med kunderna, brukarna och 
invånarna utifrån en tjänstedesignmetodik. Teamen är igång 
och blir klara första kvartalet 2020.

Systematiskt analysera för att förbättra 
 verksamhetsresultat
I senaste medborgarundersökningen var invånarna nöjda med 
kommunens verksamheter, men vi når inte riktigt målet. Eskils-
tuna har högst nöjdhet av landets kommuner gällande miljö-
arbete. I hälften av årets kund- och brukarundersökningar är 
kunderna mer nöjda eller i nivå med medelvärde för lik värdiga 
verksamheter nationellt.

En av strategierna för att förbättra verksamhetsresultat är att 
verksamheter som har sämre resultat kan lära av de som har 
goda resultat. Ett hundratal utvecklare, chefer, ekonomer med 
flera har under året stärkt sin förmåga att just analysera verk-
samhetsresultat och letat orsaker samt framgångsfaktorer för 
att systematiskt förbättra verksamheten. Koncernen behöver 
fortsatt förstärka förmågan att analysera resultat och lära.

En annan strategi för att förbättra kvaliteten är att integrera 
jämställdhet i styrning och ledning i kommunens  förvaltningar 
och bolag. Arbetet med modellförvaltningsmetodik har nu 
genom förts i nästan alla förvaltningar och bolag och slutredo-
visas i maj 2020. Eskilstunas jämställdhetsarbete har uppmärk-
sammats nationellt.

Övriga initiativ under året har varit att förtydliga roller, ansvar 
och arbetssätt för processarbetet samt hanteringen av in-
vånares synpunkter på kommunens verksamhet. Under året 
lämnade invånarna in 1 000 synpunkter, 10 procent av syn-
punkterna har lett till åtgärder i verksamhet.

Tydlig och inkluderande kommunikation
2019 vann Eskilstuna ett priset Placebrander of the year för 
arbetet med att stärka Eskilstunas position som en av Sveriges 
och världens miljöbästa kommuner. Arbetet med kommun-
koncernens varumärke fortsätter. Flertalet ledningsgrupper 
har genomgått utbildningen ”Varumärket i vardagen” och 
för valtningarna har själva genomfört utbildningsinsatser och 
plattformsarbete som lett fram till nya förhållningssätt och 
förbättringsarbete.
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Förvaltningsberättelse

Processkvalitet

Arbetet för att ta fram stöd och verktyg för att underlätta ett 
kommunikativt ledarskap och kommunikation vid  förändring 
pågår. Stora chefsdagen 2019 hade som tema ”Att leda i 
förändring”. Ett gemensamt arbete mellan HR och kommu-
nikation har inletts med syfte att skapa gemensam målsättning 
samt stödmaterial i förändringsledning och förändrings-
kommunikation.

För Vision 2030 finns en handlingsplan och flera olika aktiviteter 
pågår, bland annat med kommunikationskoncept och sam-
verkan med näringslivet. 

Åtaganden

Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som 
kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom 
två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder)

Kommentar: Serviceundersökningen 2019 visade att 60 procent 
av de som kontaktar kommun via telefon fick svar på sin fråga 
inom två minuter. 92 procent av de som kontaktar kommunen 
via e-post fick svar inom två dagar. Resultatet visar en uppåt-
gående trend och avseende helhetsintrycket ligger Eskilstuna 
över medel i jämförelse med andra kommuner. Att få svar på 
frågan via telefoni kan förbättras.

En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga 
handlingsplaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild 
ska i samband med program och handlingsplan fastställas för 
att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl 
kommunövergripande som förvaltnings- och bolagsnivå. (KS, 
alla nämnder och bolag)

Kommentar: Grunden till en organisation för att samordna 
digitaliseringsinitiativ är lagd. Handlingsplanen för digital trans-
formation med fem arbetsområden pågår. Arbetet, som har 
drivits både kommunövergripande och förvaltningsspecifikt, 
hålls ihop av en styrgrupp i en gemensam portfölj.

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utveck-
lingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställd-
hetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. 
Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modell-
kommunprojektets benchmarkingmetodik. Ledningen ska 
 säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta 
med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Arbetet fortskrider  enligt plan. Några nämnders 
arbete är framflyttat till 2020 och resultat konferens kommer att 
ske i maj 2020.

Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga 
nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina  processer, 
enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om 
tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsut-
rymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i 
utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en hand-
lingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: Under våren fick förvaltningar och bolag en 
gemensam grund för arbetet och under hösten har nästan alla 
förvaltnings- och bolagsledningar arbetat med  nulägesanalyser 
och att ta fram handlingsplaner. Koncernledningen arbetar 
vidare under 2020 med de områden som kräver en koncern-
gemensam utvecklingsinsats.

Indikatorer

Titel Utfall Mål Bedöm-
ning Trend

2019 ska minst 60 procent av 
ärenden komma in via e-tjänst 
- inom utvalda viktiga områden

0 % 0 % —

2019 får 95 procent svar på 
e-post inom 2 dagar

94 % 95 %

2019 får 80 procent kontakt 
med handläggare via telefon 
inom 2 minuter

60 % 80 %

2019 uppfattar 90 procent ett 
gott bemötande vid telefon-
kontakt

93 % 90 %

2019 har samtliga verksam-
hets- och stödprocesser 
syfte, processmål och styrkort 
formulerade

80 % 100 %

2019 har 80 procent av verk-
samhets- och stödprocesser 
nått steg 8 i 10-stegsmodellen

51 % 80 %

Invånare som kan rekommen-
dera Eskilstuna som  en ort att 
bo, leva och verka i

50 65

Andel (procent) av verksam-
heter i förvaltningar och bolag 
ha en enkel handlingsplan för 
hur verksamheten ska utvecklas 
genom kartläggning och analys 
ur jämställdhetsperspektiv.

0 % 0 % —

Notering

Andel ärenden som kommer in via e-tjänst: Mäts ej längre.

Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en 
enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom 
kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv: I Plan för 
jämställdhet som beslutades av fullmäktige 2018 står det att 
förvaltningar och bolag inte behöver göra särskilda planer för 
jämställdhet. Därför är detta inte längre aktuellt att mäta.
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Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

Nära målet Oförändrat mot 
föregående år

Under året har fokus lagts på att fortsätta stärka kommu-
nen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar 
för ett hållbart arbetsliv.

Införandet av den reviderade och beslutade policyn och rikt-
linjerna för medarbetarskap, chef och ledarskap har genomförts 
under året, bland annat i samband med Stora chefs dagen. 
 Införandet fortsätter 2020 och en ledarutvecklingsinsats 
genomförs för ledningsgrupper i kommunkoncernen.  Modigt 
ledarskap har utvecklats för att ge bättre förutsättningar för 
cheferna att utveckla verksamheten och medarbetare på 
arbetsplatserna. Modigt ledarskap är även anpassad till den nya 
policyn för medarbetarskap, chef - och ledarskap. En utbild-
ning i medarbetarskap har tagits fram under hösten och börjar 
införas under våren 2020.

En ambitionsnivå för det interna likabehandlingsarbetet be-
slutades politiskt under våren 2019. Beslutet började verk-
ställas och likabehandlingsarbetet är nu integrerat som del i 
det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. 
Förvaltningarnas HR-funktioner erbjuds centralt stöd i att driva 
likabehandlingsarbetet med sina chefer.

Arbetsmiljö och hälsa i fokus
Det kommunövergripande utvecklingsinitiativet/projektet Heltid 
som norm som ska öka andelen heltidsarbetande har pågått 
under året och fortsätter år 2020. Ett inriktningsbeslut har 
fattats om att från och med 1 juni 2020 ska alla nyanställningar 
göras som heltidstjänster. Medarbetare som idag har en deltids-
anställning erbjuds heltid succesivt från den 1 juni.

Sjukfrånvaron visas ligga marginellt lägre 2019 jämfört med 
2018. Fortsatt uppföljning och analys av utfallet av arbetsmiljö-
arbetet sker under 2020. Dock är sjuktalen fortsatt höga. Ett 
uppdaterat årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har 

publicerats på internportalen. Den tidigare Arbetsmiljöhand-
boken har stängts ner och lansering av Arbetsmiljö och hälsa 
på internportalen har genomförts. Insatser för att öka rapporte-
ringen av tillbud/arbetsskador har genomförts och fortsätter 
2020. I samarbete med Sunt Arbetsliv har en pilot genomförts 
under året med syftet att utveckla friska arbetsplatser. Piloten 
har genomförts med enhetschefer inom en del av Vård- och 
omsorgsförvaltningen.

Planer för kompetensförsörjning
Det strategiska och systematiska kompetensarbetet pågår 
i samarbete mellan kommunens centrala HR-funktion och 
samtliga förvaltningar för att möta kompetensförsörjnings-
ut maningen. Arbetet med förvaltningarnas kompetensför-
sörjningsplaner har utvecklats, processats och integrerats i 
kommunens beslutstödssystem. Det ger överblick och förut-
sättningar för att planera, genomföra och följa upp kompe-
tensförsörjningsarbetet löpande. En kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan för 2020 är framtagen för första 
gången. Utifrån förvaltningarnas 90 planerade aktiviteter har 
tre kommungemensamma fokusområden prioriterats för 
2020 inom kompetensförsörjningsområdet. Dessa områden är 
arbets miljö, samarbete med Mälardalens högskola och att se 
över språk utveckling. Utveckling av kompetensförsörjnings-
arbetets  process och resultat fortsätter 2020.

Digitalisering
Framtagandet av webbplatsen jobb. eskilstuna.se är genomförd. 
Där kan kommunen nu beskriva lediga jobb och marknadsföra 
kommunen som arbetsgivare. En förstudie om digitalisering av 
e-lärande/kompetensutveckling är vilande på grund av kom-
munens ekonomiska restriktivitet. Planering pågår för uppstart 
under våren 2020. En förstudie om anställningsavtal/personal-
rapport har genomförts 2019 som visar flera positiva nyttor 
med att gå över till en digital hantering av anställningsavtalet. 
Ett projekt har påbörjats av införande av digital hantering av an-
ställningsavtal i kommunkoncernen under 2020 och finansieras 
via Modern kommun. 

EFFEKTIV ORGANISATION
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Förvaltningsberättelse

Attraktiv arbetsgivare

Åtaganden

Alla medarbetare ska involveras i dialog med utgångspunkt i 
den reviderade visionen, organisationens värden och reviderad 
medarbetar- och ledarpolicy. Syftet är att utveckla och stärka 
den gemensamma kulturen och tydliggöra hur respektive en-
het ska bidra till goda hållbara möten och att visionen uppnås. 
(KS, alla nämnder och bolag)

Kommentar: En medarbetarutbildning har tagits fram och 
lanseras med start våren 2020 i hela organisationen. Policyn 
för medarbetarskap, chef- och ledarskap, riktlinjerna för med-
arbetarskap, chef- och ledarskap beslutades av kommunfull-
mäktige i maj. I augusti påbörjades planering för införande av 
policy och riktlinjer som del i höstens och kommande årets 
fortsatta arbete.

Under året ska förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 
integreras i styrningen och en kommunövergripande plan tas 
fram för att möta kompetensutmaningen. (KS)

Kommentar: Det långsiktiga och syste matiska kompetensför-
sörjningsarbetet pågår på samtliga förvaltningar. Kopplingen till 
Hypergene och det ordinarie årshjulet för budget- och verk-
samhetsplanering är genomförd och går över i förvaltning och 
ständig förbättring. Verktyg finns för digitala kompetensplaner 
på förvaltnings- och kommun övergripande nivå. Framtagandet 
av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner är slutförd 
och finns i Hypergene för uppföljning 2020. En kommunöver-
gripande kompetensplan för 2020 är framtagen.

Indikatorer

Titel Utfall Mål Bedöm-
ning Trend

Hållbart Medarbetarengage-
mang HME, totalindex

80 83

Medarbetare som är stolta över 
att arbeta inom Eskilstuna kom-
mun, andel (%)

81 % 82 %

Andel medarbetare som är 
födda utanför Norden (%)

16,8 % 10,0 %

Sjukfrånvaro, andel (%) 8,0 % 6,6 %
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Stabil ekonomi

Måluppfyllelse

Nära målet Bättre än 
föregående år

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 176 miljoner 
kronor, i resultatet ingår reavinster med 29,9 miljoner. Årets 
resul tat för kommunkoncernen efter reavinster blir därmed 
146,1 miljoner kronor. I kommunkoncernen har  elimineringarna 
gjorts bland annat för utdelning. Bolagskoncernen  redovisar 
ett resultat på 198 miljoner kronor vilket överstiger det 
 budgeterade resultatet med 5,2 miljoner.

Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgår 2019 till 
176,1 miljoner. I det resultatet ingår reavinster med 28,8 miljoner 
för försäljning av tomträtter. Resultat enligt balanskravet blir 
därmed 147,3 miljoner, som ska jämföras med det budgeterade 
resultatet på 153,2 miljoner. För året är resultatet enligt balans-
kravet 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det genomsnittliga resultatet för de fyra senaste åren uppgår till 
3,4 procent vilket överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent.

Högre investeringstakt
Skatteintäkter och generella statsbidrag var 32 miljoner högre 
än budgeterat, det beror främst på de generella stadsbidragen 
som är 33,4 miljoner högre än budgeterat. Finansnettot har ett 
större överskott beroende på ökad utdelning från de kom-
munala bolagen med cirka 60 miljoner samt en låg räntenivå. 
Reavinsterna är försäljningar av tomträtter.

Av kommunens investeringar avser 533 miljoner anläggningar 
som fastigheter, gator, parker och likande som beslutats av 
kommunfullmäktige. Här var 795 miljoner budgeterat. Till följd 
av demografiska faktorer och att kommunen växer är investe-
ringstakten högre än den historiskt har varit. Till viss del beror 
ökningen också på reinvesteringar till följd av ett åldrande 
fastighetsbestånd. Investeringar i verksamhetsfastigheter står 
för den största delen av kommunen investeringar, 326 miljoner, 
en lägre investeringsnivå än budget med 169 miljoner. Av dessa 
avviker skolverksamhet med 120 miljoner och vård och omsorg 
med 62 miljoner.

Förseningar orsakar avvikelser
Årets avvikelser beror till största del på att projekten är  försenade. 
Förseningarna är ofta relaterade till detaljplaner, resursbrist när 
det gäller projektledning eller utdragen planering/förstudie. 
Ibland har nämnderna dröjt med beslut. Det händer också att 
projekt måste pausas i upphandlingsskedet då kommunen inte 
kan upphandla för många projekt samtidigt eftersom  marknaden 
bara kan svälja en viss mängd byggnation samtidigt. Allmänt 
kan sägas att kommunen är allt för optimistisk när budget läggs. 
Det finns en medvetenhet om att förseningar ofta uppstår men 
det går inte att säga vilka projekt som kommer att bli försenade. 
Budget läggs ofta efter den mest optimistiska tidplanen för att 
inte stå utan budget om allt skulle gå som planerat.

Under året har vårt beslutsstödsystem använts allt mer i arbetet 
med månadsuppföljning, delårsrapporter, verksamhetsberät-
telser och verksamhetsplaner. Information hämtas automatiskt 
från de olika modulerna för ekonomi, personal och målstyrning 
som ligger i systemet. Systemet underlättar att konsolidera in-
formation från enheter till nämnder och vidare till kommunsty-
relse/kommunfullmäktige. Det ger också möjlighet att styra upp 
utformningen av rapporterna så att dessa blir mer lika mellan 
nämnderna. 

Åtaganden

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och 
intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommun-
koncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför 2020. (KS, 
alla nämnder och bolag)

Kommentar: En intern projektorganisation och styrgrupp har 
tillsats för genomlysning effektivare administration. En extern 
konsultinsats för genomlysning och åtgärdsförslag samt pla-
nering av insatser har gjorts i samråd. En statusuppdatering av 
leverans har skett innan årsskiftet, men på grund av försening 
i projektet kommer den fördjupande förstudien kring genom-
lysning och åtgärdsförslag inte kunna levereras förrän i januari 
2020. Projektet beräknas fortsätta åtminstone under första 
halvåret 2020.

Indikatorer

Titel Utfall Mål Bedöm-
ning Trend

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

3,3 % 2,5 %

Självfinansieringsgrad av 
 investeringar i genomsnitt (%)

69 % 80 %

Andel nämnder och bolag som 
har en ekonomi balans

80 % 100 %

Avtalstrohet, andel (%) 85 % 83 %

Kvadratmeter per boende i nya 
vård- och omsorgsboenden

80,0 —

Kvadratmeter per elev i 
 grundskola

13,4 14,0

Kvadratmeter per elev i 
 gymnasium

18,0 20,0

Notering

Andel nämnder och bolag som har en ekonomi balans: 16 av 
20 nämnder hade 2019 en ekonomi i balans.
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Förvaltningsberättelse

Stabil ekonomi
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Viktiga  förhållanden för resultat och  ekonomisk ställning
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Eskilstuna Större städer

Landarial (2019) 1 100 km2

Befolkningstäthet (2019) 97,2 invånare/km2

Folkmängd (2019) 106 859
 kvinnor 53 231
 män 53 628

Folkökning (2019) 935

Medelålder (2018) 40,7 år
 kvinnor 41,7 år
 män 39,8 år

nikationerna förstärktes genom invigningen av Svealandsbanan 
1997 och motorvägen mot Stockholm blev klar 1999, med en 
ny förbifart vid Strängnäs 2004. Jämfört med andra i gruppen 
större städer så har Eskiltunas kvinnor och män ökat procentu-
ellt mer. Sedan år 2000 har kvinnor och män i Eskilstuna ökat 
med 19 respektive 23 procent, jämfört med 19 och 22 procent 
i genomsnitt för gruppen större städer. Det är SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner) som gör kommungruppsindelningen.

Ålderstruktur 2010-2019, andel i procent (%)

Eskilstuna Större städer

2010 2015 2019 2010 2015 2019

0-19 år 23,5 23,9 24,1 23,0 22,7 22,5

  kvinnor 22,9 23,2 25,4 22,3 22,0 23,9

  män 24,1 24,5 24,8 23,7 23,4 23,2

20-64 år 57,8 56,4 54,6 59,4 58,4 57,0

  kvinnor 56,5 55,3 56,4 58,2 57,3 59,1

  män 59,0 57,5 55,5 60,7 59,5 58,1

65-79 år 13,4 14,8 15,2 12,5 14,0 14,4

  kvinnor 13,8 15,3 14,1 13,2 14,6 13,2

  män 13,0 14,4 14,6 11,9 13,3 13,8

80+ år 5,3 4,9 6,1 5,0 4,9 6,0

  kvinnor 6,8 6,2 4,0 6,3 6,1 3,9

  män 3,9 3,6 5,1 3,7 3,7 4,9

Både i Eskilstuna och i större städer utgör den arbetsföra 
befolkningen, personer mellan 20-64 år, den största andelen. 
Därefter kommer gruppen barn 0-19 år, seniorer 65-79 år och 
äldre 80+ år. Den demografiska försörjningskvoten beräknas 
som summan av barn, seniorer och äldre dividerat med antalet 
personer i arbetsför ålder. Måttet visar hur många personer 
varje person som arbetar måste ”försörja” förutom sig själv. 
Önskvärt är ett lågt värde. Eskilstunas försörjningskvot 2019 var 
0,8 medan genomsnittet i större städer var 0,7.

Eskilstuna kommun

Efter en period med dålig befolkningstillväxt under 1990-talet 
har Eskilstuna sedan millenieskiftet haft en god befolkningstill-
växt. Vändningen beror på flera strukturella förändringar. Hög-
skolan flyttade in i nytt campus i början av 1990-talet. Kommu-
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Förvärvsarbetande
Eskilstuna är en kommun med starka industritraditioner. Här 
finns flera företag inom tillverkning, inte minst kopplat till 
tung fordonsindustri. Logistik är en bransch som har ökat 
 mycket se senaste åren. Vård och omsorg följt av utbildning 
är de  branscher som har högst andel förvärvsarbetande. Här 
är Mälar sjukhuset och kommunen stora arbetsgivare, fram-
förallt för kvinnor. Eskilstuna drabbades hårt av finanskrisen 
hösten 2008, något som tydligt ses i statistiken över arbetslösa 
och förvärvsarbetande. Inom tillverkningsindustrin minskade 
sysselsättningen från 8 700 till 7 000 arbetstillfällen på ett år. 
Återhämtningen påbörjades 2010 och förvärvsintensiteten för 
både kvinnor och män visar en uppåtgående trend.

Utrikes födda, andel (%)
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Utrikes födda
Invandringen har bidragit till Eskilstunas folkökning och utgör en 
relativt sett stor andel av vår befolkning. 2010 låg Eskilstunas an-
del av utrikesfödda kring 20 procent för både kvinnor och män.  
I större städer var genomsnittet omkring 15 procent. 2019 var 
andelen utrikesfödda kvinnor och män i Eskilstuna 26,1 och 26,2 
procent, jämfört med 19,9 och 20,2 i genomsnitt i större städer.

Invånare med eftergymnasial utbildning
Eskilstuna har jämfört med gruppen större städer en lägre andel 
personer med eftergymnasial bakgrund, men över tid syns en 
ökning. Andelen kvinnor och män med eftergymnasiel bak-
grund i Eskils tuna var 41,5 procent och 30,0 procent år 2018 
jämfört med 50,6 och 39,7 procent i större städer.

Andel förvärvsarbetande 16+ år 
med arbetsplats i regionen (dags-
befolkning) efter näringsgren

Förvaltningsberättelse
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Händelser av  väsentlig  betydelse

Från och med 1 januari delades barn- och utbildningsnämnden 
upp i tre nämnder, förskolenämnden, grundskolenämnden och 
gymnasienämnden.

Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2020 
att investera i en ny produktionsanläggning för biogas i Eskils-
tuna. Investeringen är på cirka 180 miljoner kronor, varav 78,5 
miljoner finansieras genom erhållna bidrag från Naturvårds-
verket. Investeringen i en ny produktionsanläggning för biogas 
kommer att medföra positiva effekter för såväl klimat och miljö, 
som samhällsekonomi, samt fler jobb i Eskilstuna. Investeringen 
kommer också bidra positivt till Eskilstuna kommuns mål om en 
bättre ekonomi för kommunkoncernen, särskilt om regeringen 
beslutar om att införa stöd för biogasproduktion enligt biogas-
marknadsutredningens förslag.

Under 2018 och 2019 har bostadsområdet Nätet exploaterats 
med ungefär 1 100 bostäder, en förskola med 120 barn och ett 
äldreboende med 60 platser.

Gredby tågdepå invigdes under året. Projektet är avslutat så när 
på ett medfinansieringsavtal med Trafikverket. Projektbudgeten 
var 541 miljoner och utfallet kommer att sluta på 612 miljoner. 
30 miljoner av avvikelsen förklaras av tilläggsbeställningar från 
MÄLAB som finansieras via ökad hyra. Resterande avvikelse är i 
hög grad orsakat av att depålayouten var tvungen att ändras.

Under året har det pågått byggnation av ett nytt campus med 
samlade högskolelokaler i Eskilstuna. Campuset förväntas stå 
klart för inflyttning under våren 2020. Omkring 4 000 studenter 
och 300 medarbetare kommer att studera och arbeta vid hög-
skolans nya campus. Ytan kommer att vara 20 000 m2.

Under året har, i enlighet med ägardirektiv, beslut tagits om för-
säljning av delar av fastighetsbeståndet inom Kommunfastig heter 
AB. Förväntan är att ha klart med nya ägare under våren 2020 
och att fastigheterna ska lämnas under andra halvåret 2020.

Pensionskostnaderna har ökat med 60 miljoner kronor mer 
än budget. Fler kommer över gränsen för förmånsbestämd 
ålderspension.

Översikt över verksam hetens  utveckling

Fem år i korthet
Kommun-
koncernen

2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens 
intäkter

mnkr 3 551 3 520 3 600 3 262 5 799

Verksamhetens 
kostnader

mnkr -9 280 -9 012 -8 619 -8 181 -7 506

Skatteintäkter 
och statsbidrag

mnkr 6 556 6 324 6 152 5 799 5 531

Årets resultat mnkr 176 196 483 293 185

Soliditet 
inklusive totala 
pensions-
förpliktelser

% 16,2 15,5 14,2 11,0 8,4

Netto-
investeringar

mnkr 1 422 1 367 1 587 1 204 1 175

Långfristig 
låneskuld

mnkr 5 873 6 047 5 285 5 147 4 423

Antal tillsvidare-
anställda

8 799 8 753 8 655 8 563 8 295

Netto-
investeringar/
medborgare

Kr 13 318 12 919 15 173 11 653 11 528

Kommunen 2019 2018 2017 2016 2015

Antal invånare 
per 1/11

106 733 105 782 104 616 103 292 101 882

Kommunal 
skattesats

% 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9

Verksamhetens 
intäkter

mnkr 1 779 1 729 1 811 1 659 1 360

Verksamhetens 
kostnader

mnkr -8 086 -7 828 -7 497 -7 061 6 598

Skatteintäkter 
och statsbidrag

mnkr 6 556 6 324 6 152 5 799 5 531

Mot balans-
kravet redovisat 
resultat

mnkr 147 110 295 263 61

Soliditet 
inklusive totala 
pensions-
förpliktelser

% 21,8 20,4 19 14,3 8,6

Netto-
investeringar

mnkr 585 615 789 366 550

Självfinansie-
ringsgrad

% 69 54 61 136 37

Långfristig 
låneskuld

mnkr 5 314 5 488 4 785 4 356 3 483

Antal tillsvidare-
anställda

7 685 7 632 7 618 7 479 7 229
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Förväntad utveckling

Resultat, 
miljoner 
kronor

Prognostiserat 
resultat

Resultatmål
Avvikelse mot 

resultatmål

2021 113 173 -61

2022 107 179 -72

2023 115 185 -69

2024 174 190 -17

2025 245 197 48

2026 248 203 45

2027 339 210 130

2028 439 216 223

2029 550 223 327

2030 680 230 450

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

Arbetslösheten har minskat de senaste åren, men har under 
2019 vänt uppåt igen. Många av de arbetslösa i Eskilstuna står 
långt ifrån arbetsmarknaden, vilket leder till höga kostnader för 
försörjningsstöd och vård. Inom kommunen finns också stor 
segrega tion som behöver brytas. För att motverka detta finns 
120 miljoner kronor avsatta de närmaste fyra åren.

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

Under de senaste fem åren från 2015 till 2019 har den genom-
snittliga investeringsnivån varit på 581 miljoner per år. Under 
den kommande femårsperioden kommer den att vara 1 300 
miljoner per år, det vill säga drygt två gånger högre varje år, 
vilket är en stor utmaning.

Våra framskrivningar
• Ränta om 2%.

• Resultatmål om 2,5%.

• Nuvarande servicenivå, det vill säga andelen som nyttjar våra 
verksamheter är konstant.

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

• Nuvarande finansiering från staten plus regeringens före-
slagna 35 miljoner våren 2020.

• Senaste skatteprognosen februari 2020.

Demografi 
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Kostnads- och intäktsutveckling
I resultatet ingår effektivisering 1,5 procent, affärsmässiga 
effektivi seringar 40 miljoner och effektivisering inom adminis-
tration 40 miljoner. Kommunen står inför stora utmaningar för 
att uppnå resultatmålet, störst utmaningar enligt prognosen är 
det fram till 2024. Därefter avtar kostnadsutvecklingen.

Förvaltningsberättelse
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Balanskravsresultat, mnkr
Lagstiftningen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i 
 balans. Detta betyder att resultatet för kommunen reducerat 
med samtliga reavinster ska vara större än noll. Eskilstuna upp-
fyller balanskravet för 2019.
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Exklusive jämförelsestörande poster
Genomsnittlig 
förändring 
senaste 4 åren

Förändring 
2018-2019

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 4,6 % 3,9 %

Verksamhetens nettokostnader 4,9 % 5,0 %

En förutsättning för att uppnå och behålla en god  ekonomisk 
hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och 
kostnader är god. Under perioden 2016-2019 har skattein-
täkterna och de generella statsbidragen ökat med 4,6 procent 
per år vilket är något lägre än utvecklingen för verksamhetens 
nettokostnader. Det visar att vi har en negativ utveckling på sikt 
för kostnaderna i jämförelse med intäkterna. Nettokostnadernas 
andel av skatteintäkterna, generella statsbidrag och finansnetto 
visar hur stor del av skatteintäkterna som används i den löpande 
verksamheten. En rimlig nivå för att klara ekonomisk hushåll-
ning är cirka 97 till 98 procent. För 2019 var andelen 98,2 pro-
cent vilket är oförändrat mot föregående år.

 

Årets resultat enligt resultaträkningen 176,1

Reducering av samtliga reavinster -28,8

Årets resultat enligt balanskravet 147,3

Resultat och ekonomisk ställning
Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 146,1 miljoner 
kronor exklusive reavinster vilket är en försämring med 4,8 
miljoner från föregående år.

Kommunens delårsbokslut i april visade att Eskilstuna kommun 
riskerade ett ekonomiskt underskott för 2019. De åtgärder som 
genomförts har gett effekt och kommunen har lyckats vända en 
prognos på minus 16 miljoner till ett resultat på 147,3 miljoner.

Några av de åtgärder som har genomförts under året är inköps-
stopp, restriktivitet i anställningar och höjd utdelningsnivå från 
bolagen. Inköpsstoppet har resulterat i sänkta kostnader om 
cirka 80 miljoner kronor och den höjda utdelningsnivån från de 
kommunala bolagen har bidragit med motsvarande 60 miljoner 
kronor.

Eskilstuna kommun redovisar ett positivt resultat för  sextonde 
året i rad. Resultatet är 147,3 miljoner kronor vilket är en 
förbättring jämfört med föregående år. Avvikelsen mot det 
budgeterade resultatet är -5,9 miljoner. Nämnderna redovisar 
ett underskott på 9,9 miljoner jämfört med budget.

Metod
Grunden till den finansiella analysen är RK-modellen från 
Kommunforskning i Väst. Den bygger på fyra viktiga perspektiv 
ur en kommuns övergripande finansiella horisont: det 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 ut veck-
lingen av intäkter och kostnader för året och över tid. Möjlig-
heter 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 kommunen har över den ekonomiska 
utvecklingen avgörs genom att analysera budgetföljsamheten.

Resultat
Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 176,0 miljoner. 
I kommunkoncernen har elimineringarna gjorts bland annat 
för utdelning. Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 198 
 miljoner kronor vilket överstiger det budgeterade resultatet 
med 5,2 miljoner.

Kommunens resultat enligt resultaträkningen uppgår 2019 till 
176,1 miljoner. I det resultatet ingår reavinster med 28,8 miljoner 
för försäljning av tomträtter. Resultat enligt balanskravet blir 
därmed 147,3 miljoner, som ska jämföras med det budgeterade 
resultatet på 153,2 miljoner. För året är resultatet enligt balans-
kravet 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det genomsnittliga resultatet för de fyra senaste åren uppgår till 
3,4 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 2019.
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Kontroll

Avvikelse mot budget

Budgeterat resultat, miljoner kronor 153

Skatteintäkter och generella statsbidrag 32

Finansnetto 81

Nämnderna -10

Övriga kommungemensamma kostnader -81

Reavinster -29

Resultat enligt balanskravet 147

Skatteintäkter och generella statsbidrag var 32 miljoner högre 
än budgeterat, det beror främst på de generella stadsbidragen 
som är 33,4 miljoner högre än budgeterat. Finansnettot har ett 
större överskott beroende på ökad utdelning från de kom-
munala bolagen med cirka 60 miljoner samt en låg räntenivå. 
Reavinsterna är försäljningar av tomträtter.

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

Högre exploateringsvinster och reavinster 49,3

Komponentavskrivningar 5,5

Lägre kapitalkostnader 7,3

PO-pålägg 5,9

Pensionskostnader -69,6

Stadsbidrag Migrationsverket -23,4

Skolpeng -39,3

Över/underskott -18,2

Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller 
 underskott tidigare år

Nämnder, mnkr Budget
 Avvikelse 
mot 
 budget

Procent

Kommunstyrelsen 413,6 28,2 6,8 %

Arbetsmarknads- och vuxen-
utbildningsnämnden 454,2 -12,2 -2,7 %

Förskolenämnden 669,1 21,0 3,1 %

Grundskolenämnden 1 196,7 3,4 0,3 %

Gymnasienämnden 377,0 -0,7 -0,2 %

Kommunrevision 3,1 0,0 0,0 %

Kultur- och fritidsnämnden 314,4 8,5 2,7 %

Miljö- och räddningstjänst-
nämnden 90,1 5,1 5,7 %

Servicenämnden 668,8 *) 3,2 0,5 %

Stadsbyggnadsnämnden 416,5 34,0 8,2 %

Socialnämnden 487,6 -107,7 -22,1 %

Torshälla stads nämnd 49,2 3,1 6,4 %

Valnämnden 3,0 0,4 12,3 %

Vård- och omsorgsnämnden 1 822,8 3,2 0,2 %

Överförmyndarnämnden 12,3 0,7 5,7 %

Summa Nämnder 6 978,4 -9,9 -0,1 %

*) Intäkter 2019

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 28,2 miljoner 
kronor. Prognosen i våras pekade på ett överskott om 4,2 mil-
joner kronor. De åtgärder kring restriktivitet som vidtagits för att 
 stärka resultatet har fått effekt. Överskottet kan i huvudsak hän-
föras till omprioriteringar av insatser, effektiviseringar, vakanser 
och ej utnyttjade koncernutvecklingsmedel.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden redovisar ett underskott för 2019 på -12,2 miljoner 
kronor. Den största orsaken till underskottet är de ökande 
kostnaderna för försörjningsstöd. Nämndens underskott har 
dämpats tack vare överskott och besparingar inom andra delar 
av nämndens verksamhet.

Utfallet av försörjningsstödet visar ett underskott om -26,8 
miljoner kronor mot budget. Underskottet genereras främst av 
att det blir fler barn i familjer i behov av ekonomiskt bistånd, 
normhöjning och prishöjningar under året samt att utflödet av 
barnfamiljer från ekonomiskt bistånd avtagit. Antalet hushåll 
som tagit del av försörjningsstöd någon gång under året, har 
ökat med 122 hushåll. Ungdomshushållen står för större delen 
av ökningen.

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 9,8 miljoner kronor. 
Den största enskilda anledningen till överskottet beror på 
personalvakanser. Under året köpte vuxenutbildningen utbild-
ning av externa utbildningsanordnare för totalt 66,3 miljoner 
kronor. Den största delen av detta avser yrkesutbildningar 
inklusive kombinationsutbildning för totalt 36,2 miljoner kronor. 
Ett  mindre överskott kan hänföras till kommunens inköpsstopp 
 under del av året, då inköp av material och tjänster begränsades.

Förskolenämnden
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 21 miljoner. För-
skolenämnden hade ett resultatkrav på 16 miljoner som under 
2019 korrigerades till 8 miljoner med anledning av felaktiga 
antaganden i kalkylen. Budgetavvikelsen mot resultatkravet 
landar då på +13 miljoner inklusive överskott från 2018. Främsta 
förklaringarna är högre intäkter på avgiftskontroll, beviljade ej 
budgeterade stadsbidrag, lägre måltidspriser och minskat inköp 
av varor och tjänster. Under 2019 är snittet i antal barn +26 mot 
budget.

Grundskolenämnden
Nämnden redovisar ett resultat på 3,4 miljoner, överskott från 
2018 på 11,5 miljoner ingår i resultatet. Exklusive överskottet 
från 2018 redovisar grundskolenämnden ett negativt resultat 
på 8,1 miljoner. Grundskolans resultat är -6,7 miljoner, inklusive 
överskott från 2018 på 4,8 miljoner är avvikelsen -1,9 miljoner. 
Grundsärskolans avvikelse är +0,4 miljoner inklusive överskott 
från 2018. Förvaltningsgemensamma kostnader står för en 
avvikelse på + 7,3 miljoner.

Snittet i antal elever är +59 mot budget.

Gymnasienämnden
Nämnden redovisar ett resultat på -0,7 miljoner, överskott 
från 2018 på 0,3 miljoner ingår i resultatet. Gymnasieskolan 
redovisar ett resultat på 1 miljoner. Antalet elever i de kommu-
nala gymnasieskolorna är -113 jämfört med budget, det beror 
på att de fristående gymnasieskolorna har ett ökat elevantal. 
Gymnasie särskolans avvikelse är -1,3 miljoner inklusive under-
skott på 0,4 miljoner från 2018. Ökade hyreskostnader och 
personalkostnader med anledning av nya lokaler är det främsta 
förklaringen.

Förvaltningsberättelse
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Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott med 3,2 
miljoner kronor. Prognosen i våras pekade på ett underskott på 
över 22 miljoner kronor. De åtgärder som vidtagits för att nå 
en ekonomi i balans har fått effekt. Behovet av hemtjänst har 
ökat och en viss förklaring är det framgångsrika arbetet med att 
direkt kunna få flytta hem efter att ha vårdats på sjukhus. Trygg 
och effektiv hemgång med intensiv hemrehabilitering har med-
fört ett mindre behov av korttidsplatser. Dessa platser har istället 
fått täcka behovet permanenta boendeplatser för äldre. Inom 
området hälso- och sjukvård finns ett ökande behov år från år.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott med 107,7 miljoner 
kronor. Behovet av vård och stöd till barn, unga och vuxna har 
ökat under året. Underskottet består framförallt av köp av vård 
för barn, unga och vuxna. Nämndens arbete för att åstad-
komma en ekonomi i balans utgår från ett åtgärdsprogram för 
åren 2019-2023. Åtgärdsprogrammet kom igång i april och 
har haft starkt fokus på att minska kostnaderna för köpt vård 
genom att åstadkomma fler och nya alternativ på vård och 
insatser på hemmaplan och i egen regi. Detta handlar även om 
att ställa om verksamheterna till rätt personalbemanning och 
organisering, där kompetens och resurser används effektivare. 
Samverkan och samordning över förvaltningsgränser kommer 
att vara framgångsfaktorer för att kunna tillgodose behov och 
åstadkomma effektivare vård och insatser.

Kultur- och fritidsnämnden
Resultatet för 2019 är ett överskott på 8,5 miljoner kronor. 
Resul tatet beror bland annat på åtgärder kopplade till kom-
munens ekonomiskt ansträngda läge, framförallt restriktioner 
gällande inköp och återbesättning av vakanta tjänster.

Miljö- och räddningstjänstnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden redovisar ett resultat på 
5,1 miljoner. Räddningstjänstens resultat är 4,5 miljoner  medan 
 miljökontoret har ett överskott på 0,6 miljoner. Avvikelsen förkla-
ras av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanser 
och sjukdom. Vidare ger avgifter för obefogade automatlarm ett 
överskott på 0,7 miljoner gentemot budget på intäktssidan.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på 34 miljoner 
vilket var 29,3 miljoner bättre än resultatkravet. Den stora av-
vikelsen förklaras till stor del av slutregleringar och trafikbeställ-
ning avseende kollektivtrafiken, 12 miljoner, och att kommunen 
övertog Hällbybrunns vägförenings vägnät. Värdet på gatorna 
som övertogs redovisades som en intäkt om 9,6 miljoner. 
Vidare har besparingar till följd av kommunens ekonomiska läge 
bidragit med 7 miljoner.

Torshälla stads nämnd
Nämnden visar ett positivt resultat på 3,1 miljoner. Det förklaras 
av åtgärder kopplade till kommunens ekonomiskt ansträngda 
läge.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,7 miljoner 
kronor vilket kan härledas till överfört överskott från tidigare år.

Servicenämnden
Nämnden hade ett budgeterat överskott om 5,4 miljoner 
 kronor. Utfallet blev 8,6 miljoner kronor, det vill säga 3,2 mil-

joner kronor högre än budget. Större överskott noteras i verk-
samheterna HR (+4 miljoner) och område IT (+1,9 miljoner). 
För HR är det kostnadsposterna för personal och tjänster som 
förbättrat utfallet. Område IT har lägre kostnader för personal 
och kapitalkostnader, men högre kostnader för tjänster. Även 
intäkterna blev högre än budget. Underskott av betydelse visar 
den nystartade måltidsverksamheten (-3,1 miljoner), där perso-
nalkostnader saknats i den ursprungliga kalkylen. Inför 2020 
är priskalkylen justerad i enlighet med kostnadsbilden. Övriga 
områden uppvisar mindre avvikelser.

Bolagskoncernen

Resultat

Resultat, miljoner kronor Resultat
 Avvikelse 

mot  budget

Eskilstuna kommunföretag AB -10 0,3

Eskilstuna kommunfastigheter AB 55,2 14,3

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen 167,3 -12,7

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 2 1,3

Eskilstuna Jernmanufaktur AB 0,8 0,8

Destination Eskilstuna AB 0,3 0,5

Reavinster 0,2 0,2

Koncernelimineringar mellan bolagen -17,8 0,5

Summa 198 5,2

Eskilstuna kommunföretag AB
Redovisar ett resultat efter finansiella poster (exklusive  resultat 
från andelar i koncernföretag) på -10,0 (-12,0) miljoner. 
Resultatet är 0,3 miljoner bättre än budget och beror främst 
på lägre räntekostnader än budgeterat.  Resultatförbättringen 
jämfört med föregående räkenskapsår är en följd av låga 
refinansierings räntor till följd av låga marknadsräntor.

Eskilstuna Kommunföretag AB lämnar en utdelning till Eskils-
tuna Kommun på totalt 176,2 miljoner.

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen
Redovisar ett resultat efter finansiella poster på 167,3 (149,2) 
miljoner. 2018 års resultat belastades med extra avskrivningar 
på stadsnätet med 15,2 miljoner. I jämförelse med budget är 
resultatet 12,7 miljoner lägre och förklaras dels av höga inköps-
priser avseende bränsle vid fjärrvärme- och elproduktion. Även 
det varma vädret påverkar resultatet negativt. Anpassningar av 
avskrivningstider till branschstandard för elnät påverkar sam-
tidigt resultatet positivt. Låga marknadsräntor medför likaså en 
positiv budgetavvikelse.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Redovisar ett resultat efter finansiella poster på 55,2 (61,1) 
miljoner. Föregående år innehåll emellertid en reavinst vid för-
säljning av fastighet uppgående till 21,1 miljoner vilket innebär 
att resultat exklusive reavinster för 2019 är 15,2 miljoner bättre 
än 2018. Resultatet är även 14,3 miljoner bättre än budget. Den 
positiva budgetavvikelsen beror till stor del på låga marknads-
räntor vilket medfört lägre räntekostnader och förbruknings-
kostnader än budgeterat, framför allt för uppvärmning.

Under året har, i enlighet med ägardirektiv, beslut tagits om 
försäljning av delar av fastighetsbeståndet. Förväntan är att ha 
klart med nya ägare under våren 2020 och att frånträdet från 
fastigheterna sker under andra halvåret 2020.
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Eskilstuna Logistik & Etablering AB
Redovisar ett resultat efter finansnetto på 2,0 (12,6) miljoner. 
Föregående års resultat innehöll en reavinst vid försäljning 
av fastighet uppgående till 11,8 miljoner. Exklusive reavinsten 
2018 är resultat i nivå med föregående år. I relation till budget 
är bolagets resultat 1,3 miljoner bättre. Avvikelsen förklaras av 
att reparations- och underhållskostnaderna är lägre än budget. 
Under året har bolaget upphandlat en extern fastighetsför-
valtare som under hösten övertagit förvaltningen från Eskilstuna 
Kommunfastigheter.

Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,8 (-1,2) miljo-
ner. Resultatet är 0,8 miljoner bättre än budget och förklaras av 
att färre aktiviteter än budgeterat har genomförts.

Verksamheten i bolaget upphörde den 1 september, efter beslut 
i kommunfullmäktige. Verksamheterna flyttades till Eskilstuna 
Kommunfastigheter och Eskilstuna Kommun. Bolaget kommer 
under 2020 att fusioneras med moderbolaget.

Destination Eskilstuna AB
Redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,3 (-1,8) mil-
joner. Resultatförbättringen jämfört med 2018 är en följd av 
att Eskilstuna kommun utökat sina tjänsteköp från Destination 
Eskilstuna med 2,2 miljoner. Resultatet är 0,5 miljoner bättre än 
budget och förklaras till dels av att en del tjänster under delar 
av året varit vakanta men även en generell återhållsamhet vilket 
inneburit en lägre kostnadsnivå än budgeterat. Aktiviteter har 
prioriterats och i vissa fall skjutits i tid för att bidra till att stärka 
den totala ekonomin i kommunkoncernen.

Kommunkoncernens nettoinvesteringar

Investeringar, miljoner kronor Utfall
 Avvikelse 

mot  budget

Fastigheter 326 169

Gator och vägar 71 37

Medfinansiering till statlig infrastruktur 0 0

Övrigt 18 44

Affärsverksamhet inklusive exploatering 118 11

Summa anläggningsinvesteringar 533 261

Inventarier beslutade av nämnden 52 32

Summa kommunen 585 293

Energi och Miljö-koncernen inklusive Fibra 439 109

Kommunfastigheter AB 430 93

Övriga kommunala bolag 5 -3

Summa inklusive bolagskoncernen 1459 492

Kommunkoncernjusteringar -59

Summa kommunkoncernen 1400 492

Kommunkoncernens bruttoinvesteringar uppgår till 1 430 
miljoner. Investeringsbidrag på 30 miljoner innebär att netto-
investeringarna är 1 400 miljoner. Kommunen står för 585 
miljoner, Energi och miljö för 410 miljoner och Kommunfastig-
heter för 430 miljoner.

Av kommunens investeringar är 533 miljoner anläggningar som 
fastigheter, gator, parker och likande som beslutats av kom-
munfullmäktige. Här var 795 miljoner budgeterat. Till följd av 
demografiska faktorer och för att kommunen växer är investe-
ringstakten högre än den historiskt har varit. Till viss del beror 

ökningen också på reinvesteringar på grund av ett åldrande 
fastighetsbestånd. Investeringar i verksamhetsfastigheter står för 
den största delen av kommunens investeringar, 326 miljoner, en 
avvikelse mot budget med 169 miljoner. Skolverksamhet avviker 
med 120 miljoner och vård och omsorg med 62 miljoner.

Årets avvikelser beror till största del på att projekten är för senade. 
Förseningarna är ofta relaterade till detaljplaner, resursbrist när 
det gäller projektledning eller utdragen planering/förstudie. 
Ibland har nämnderna dröjt med beslut. Det händer också att 
projekt måste pausas i upphandlingsskedet då kommunen inte 
kan upphandla för många projekt samtidigt eftersom marknaden 
bara kan svälja en viss mängd byggnation samtidigt.

Inom förskolan har 70 miljoner investerats under året, 45 miljo-
ner mindre än budgeterat. Domaren 4, Skiftingehus förskola är 
en nybyggnation som kommer att ge 240 förskoleplatser (varav 
120 är ersättningsplatser). Projektet har ett utfall 2019 på 61 
miljoner. Den totala projektprognosen är 120 miljoner vilket är 
10 miljoner mer än budgeterat.

Hattmakarens förskola och Fogdegatans förskola är försenade 
och har inte kunnat starta 2019. Anledningen är att detalj-
planerna har dragit ut på tiden. Mestalundens förskola flyttas 
framåt i tiden med anledning av att en privat förskola etablerar 
sig i området vilket förändrat behovet av förskoleplatser. De tre 
förskolorna ger tillsammans en positiv budgetavvikelse på 30 
miljoner 2019.

80 miljoner har investerats i grundskolor under året, vilket är 
35 miljoner lägre än budgeterade 115 miljoner. Det  största 
utfallet finns på Domaren 3, Skiftingehus grundskola, som 
ROT-renoveras. Hittills har 54 miljoner lagts ned. Den totala 
projektbudgeten var i årsplan 2019 200 miljoner, men de anbud 
som kom in var betydligt högre. Projektbudgeten är ändrad i 
årsplan 2020. Forskaren/Björktorpsskolan och Skogsängsskolan 
är försenade till följd av utdraget planarbete och avviker mot 
årets budget med cirka 30 miljoner. Träningsskolan har pausats. 
Omtag måste göras då förstudien visat att byggnationen blir 
betydligt dyrare än planerat.

Investeringar i gymnasier uppgår till 24 miljoner jämfört med 
budgeterade 64 miljoner. Rekarnegymnasiet byggs om för 
byggprogrammet och i Ekeby grusgrop byggs nya utbildnings-
lokaler för fordons- och transportprogrammet. Båda projekten 
kom igång något för sent jämfört med planerat. Ombyggna-
tionen för byggprogrammet kommer att bli cirka 15 miljoner 
billigare än budgeterade 40 miljoner då det inte blir så omfat-
tande som ursprungligen planerat.

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

Kommunen gjorde 2018 en samordnad upphandling av fyra 
standardiserade gruppboendebyggnationer. Syftet var att sänka 
kostnaden genom effektivare byggnation, minskad projek-
teringskostnad och minskad risk hos entreprenören. Ett av 
boendena var ovan nämnda Balsta gruppboende som hade en 
projektbudget på 20 miljoner. Kostnaden blev 15,6 miljoner, det 
vill säga nästan 25 procent billigare än planerat, vilket tyder på 
att strategin var riktig.

Återuppbyggnaden av Sågarsvedet färdigställdes under 2019 för 
totalt 21 miljoner, vilket var 3 miljoner lägre än budgeterat. Det 
innebär att kommunen nu återigen kan erbjuda sommarkollo-
verksamhet, totalt 32 platser.

Förvaltningsberättelse
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Budgeten för äldreboenden 2019 var 26 miljoner och där 
har 7,1 miljoner använts för projektering av nybyggnation av 
Skiftinge äldreboende och tillbyggnad av Trumslagargårdens 
korttidsboende. Gillet äldreboende är försenat.

Investeringsbudgeten 2019 för övriga fastigheter var 110 miljo-
ner och utfallet blev 121 miljoner. I utfallet ingår koncerninterna 
inköp av arenorna Ekängen, Tunavallen och Gröndal i samband 
med avveckling av de kommanditbolag som ägde arenorna. 
 Inköpen var obudgeterade 2019. UPMEF är ett upprustningspro-
jekt med energifokus av kommunens verksamhetsfastig heter. 
Totalt i projektet ska 105 +105 miljoner investeras i energieffek-
tiviseringar och upprustning. Utfallet 2019 var bara 11,3 miljoner 
jämfört med budgeterade 45 miljoner. Ett flertal projekt är dock 
beställda och utfallet förväntas under 2020. Hittills har cirka 80 
miljoner lagts ned sedan 2017 och projektet som helhet löper 
fram till 2024. Investering i ventilation och brandskydd i Sundby-
holms slott har färdigställts under året. Totalt 11 miljoner har 
investerats för att säkerställa fortsatt verksamhet.

Investeringar i stadsmiljö (gator och vägar med mera) upp-
går till 71 miljoner, en avvikelse på 37 miljoner. Gredbyvägen 
är försenad och avviker med 25 miljoner då detaljplanen har 

överklagats. Projektet syftar till att avlasta Kungsvägen. Även 
Kunskapsstråket avviker mot årets budget med 15 miljoner. 
Projektet är något försenat men går i takt med högskolans 
byggnation. Kunskapsstråket är ett samlingsnamn för ett antal 
projekt som ligger utmed en sträcka från Nyfors till Munktell-
staden via Drottningsgatan, MDH-platsen, Strömsholmen och 
Kanonhusholmen.

I begreppet Övriga projekt inryms i huvudsak investeringar 
inom Kultur- och fritidsområdet. Här var årets budget 62,4 
miljoner medan utfallet stannade på 18 miljoner. Flera större 
projekt har inte påbörjats, till exempel Skatepark, Fotbollens 
infrastruktur och Konstgräs Hållsta. Dessa projekt orsakar till-
sammans en avvikelse med 20 miljoner.

När det gäller affärs- och exploateringsinvesteringar uppgick 
budgeten till 129 miljoner. Utfallet blev 118 miljoner. Flera stra-
tegiska och mindre fastighetsförvärv genomfördes till ett värde 
om 55 miljoner. Gredby tågdepå invigdes under året. Projektet 
är avslutat så när som på ett medfinansieringsavtal med Trafik-
verket. Projektbudgeten var 541 miljoner och utfallet kommer 
att sluta på 612 miljoner. 30 miljoner av avvikelsen förklaras av 
tilläggsbeställningar från MÄLAB som finansieras via ökad hyra. 
Resterande avvikelse är i hög grad orsakat av att depålayouten 
var tvungen att ändras. Investeringar i exploateringsområden, i 
huvudsak nya gator och vägar, gjordes med 27 miljoner.

Hos bolagen sker de största investeringarna i Energi och miljö 
(410 miljoner) och i Kommunfastigheter (430 miljoner). Energi 
och miljös investeringar avser till största del VA- och elnäts-
verksamheten. Kommunfastigheters har till största del investe-
rat i bostäder. 154 lägenheter i kvarteret Nordstjärnan och i 
kvarteret Nallen blev klara för inflyttning under året och i början 
på 2020 blev ytterligare 86 lägenheter färdigställda i kvarteret 
Näven och i Hällby.

Markexploatering
Exploateringsresultatet uppgick till 66 miljoner. Totalt såldes ex-
ploateringsmark för 182 miljoner och de relaterade kostnaderna 
uppgick till 116 miljoner. Bland de större försäljningarna kan 
nämnas Eskilstuna logistikpark, Skiftinge Handelsområde och 
Kapellbacken. Eskilstuna Logistikpark syftar till att möjliggöra 
etableringar för industri och logistik. Under 2019 har en större 
försäljning gjorts till Amazon Webservice. Övriga försäljningar är 
av mindre storlek.

Skiftinge Handelsområde utgör cirka 70 000 kvm och mark 
har sålts till Biltema och Max fastigheter. Detaljplanen möjlig-
gör sällanköpshandel. Byggnation har inletts och invigning 
för väntas under 2020. Kapellbacken, del av Eskilshem 4:1, 
möjliggör byggnation av cirka 100 bostäder. Planerad byggna-
tion om fattar trygghetsboende, cirka 45 bostäder och cirka 60 
bostadsrätter. Planerad byggstart för trygghetsboendet är 2020.

Efterfrågan på mark för industri och logistik är fortsatt hög, 
vilket bland annat bevisas av flera stora etableringar under året. 
Efterfrågan på mark för bostäder är fortsatt hög även om vissa 
aktörer har märkt av en försvagad efterfrågan på bostadsrätter.

Bland större exploateringsprojekt som planeras kan nämnas 
Årby norra, där det planeras för cirka 400 bostäder i olika upp-
låtelseformer. I Djursta och Skiftinge fortsätter utbyggnaden. 
Mark har sålts till exploatör och cirka 35 lägenheter kommer att 
uppföras. Även ett fåtal villatomter finns för försäljning.

Självfinansieringsgrad av investeringar
Ett viktigt nyckeltal för investeringarna är självfinansierings-
graden. En självfinansieringsgrad över 100 procent innebär att 
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kommunen inte behöver låna medel för att finansiera investe-
ringarna. För 2019 uppgick självfinansieringsgraden till 51 pro-
cent i kommunkoncernen och till 69 procent i kommunen. Trots 
den stora budgetavvikelsen avseende investeringar så  ligger 
investeringarna på en högre nivå än normalt i kommunen.

Kapacitet

Kommunalskatt

Kommunal-
skatt 2019

Kommun Landsting Summa
Förändring 
2018-2019

Västerås 20,36 10,88 31,24 —

Södertälje 20,15 12,08 32,23 —

Strängnäs 21,67 10,83 32,50 —

Eskilstuna 22,02 10,83 32,85 —

Uppsala 21,14 11,71 32,85 —

Örebro 21,35 11,55 32,90 —

Enköping 21,34 11,71 33,05 —

Gävle 22,26 11,51 33,77 —

Södermanland 21,89 10,83 32,72 —

R9* 32,51 0,09

Riket 20,70 11,49 32,19 0,07

*) 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 2018 och 2019 har 
ingen kommun inom regionen höjt skatten. Den genomsnittliga 
skatten för alla kommuner i landet har ökat med 7 öre mellan 
2018 och 2019.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalningsbered-
skapen. Den visar hur stor del av tillgångarna som har finan-
sierats med egna medel. Resterande del utgör kommunens 
skulder till andra finansiärer. Ju högre soliditet desto starkare 
blir den långsiktiga finansiella kapaciteten. Kommunkoncernens 
soliditet var 16,2 procent 2019, en förbättring med 0,7 procent-
enheter. För kommunen uppgick soliditeten till 21,8 procent, 
jämfört med 20,4 procent föregående år.

Risk

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

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

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

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

Skulder
Kommunkoncernens låneskuld definieras som internbankens 
totala upplåning. Den totala upplåningen i kommunkoncernen 
uppgick till 8 032 miljoner kronor sista december 2019, att 
jämföra med 7 639 miljoner kronor 2018. Det var framförallt 
 Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Kommunfastig-
heter AB som hade ett ökat lånebehov. Den bedömda nyupp-
låningen för kommunkoncernen för 2019 förväntades vara 
2 100 miljoner kronor varav 1 500 avsåg bolagskoncernen.

Kommunens nettolåneskuld definieras som internbankens 
upplåning minskat med vidareutlåningen till bolagskoncernen. 
Utfallet för 2019 var 2 011,3 miljoner kronor till 1 947,9  miljoner 
kronor. Det innebär att nettolåneskulden har ökat om 63,4 
miljoner kronor mellan 2018 och 2019. Den bedömda nyupp-
låningen för Eskilstuna kommun för 2019 i budgeten var 600 
miljoner kronor.

Skulder (miljoner kronor) 2019 2018

Eskilstuna kommuns nettolåneskuld 2011,3 1948,0

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 3390,0 3221,4

Eskilstuna Energi och Miljö AB 1780,0 1582,0

Eskilstuna Kommunföretag AB 659,3 659,3

Eskilstuna Vindkraft AB 141,7 148,0

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 50,0 45,0

Tunavallen, Gröndal och Ekängen AB 0,0 37,6

Summa 8032,3 7639,3

Finansnetto
Kommunens budgetavvikelse avseende finansnettot var 88,1 
miljoner kronor. Det budgeterade finansnettot var 106,2 miljo-
ner kronor. Under 2019 höjdes reporäntan med 0,25 procent till 
-0,25 procent, vilket påverkade marknadsräntorna. Exempelvis 
ökade marknadsräntan STIBOR 3 månader från -0,132 procent 
till 0,149 procent. Marknadsräntan STIBOR 3 månader är den 
ränta som främst påverkar kommunkoncernens upplånings-
kostnad. Kommunkoncernens genomsnittliga ränta var 1,03 
procent under 2019. Det var en minskning med 0,30 procent-
enheter jämfört med 2018. Aktieutdelningen från bolagskon-
cernen var 176,2 miljoner kronor från, vilket motsvarar en 
budgetavvikelse om 58,3 miljoner kronor.

Finansnetto (miljoner kronor) 2019 2018

Finansiella intäkter 268,0 214,6

- varav aktieutdelning från bolagskoncernen 176,2 116,3

- varav övrigt 91,8 98,3

Finansiella kostnader -73,7 -88,0

Summa 194,3 126,6

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

Kommunkoncernens redovisade pensionsåtaganden var 1 944 
miljoner kronor jämfört med 1 931 miljoner föregående år. Det 
är kommunen som står för nästan hela åtagandet, 1 936 miljo-
ner medan bolagskoncernen har en avsättning på 8 miljoner.

Kommunen har under de resultatmässigt goda åren  under 
2000-talet gjort så kallad partiell inlösen med totalt  cirka 280 
miljoner kronor inklusive löneskatt för att minska ansvars för-
bindelsen för pensioner. Detta bidrar till lägre pensionskost-
nader kommande år än vad som annars skulle ha varit  fallet. 
Kommunens kostnad för betalning av ansvars förbindelsen 
var 101 miljoner, vilket är 4 miljoner mer än 2018. Ansvarsför-
bindelsen har minskat med 20 miljoner under 2019 och uppgår 
till 1 796 miljoner.

Årets förändring av avsättning uppgick till 8 miljoner, vilket be-
lastar årets resultat. Avsättningen avser främst garantipensioner, 
särskild ålderspension, efterlevandepensioner, visstidspensioner 
till politiker samt intjänade politikerpensioner enligt OPF-KL.

Den totala kostnaden för pensioner inklusive löneskatt 2019 
var 459 miljoner, en ökning med 95 miljoner. Det är framförallt 
kostnaden för pensionsförsäkringslösningar avseende förmåns-
bestämd pension som har ökat. Kostnaden för denna uppgick 
2019 till 136 miljoner, nästan 80 miljoner mer än föregående år. 

37 miljoner beror ökningen på pensionsförpliktelser som upp-
stått tidigare år men som av olika anledningar inte har varit med 
i underlaget tidigare. Denna post redovisas som jämförelse-
störande. Resterande ökning förklaras bland annat av att allt fler 
kommer över brytpunkten för förmånsbestämd pension. Ofta 
har dessa personer lång anställningstid inom kommunal sektor, 
vilket innebär att kommunen behöver köpa ikapp den upp-
komna pensionsförmånen.

Kommunens pensionsåtagande inklusive 
löneskatt (mnkr)

2019 2018

Avsättningar – pensioner och likande 
förpliktelser 127,7 119,7

Ansvarsförbindelse – intjänad före 1998 1 795,5 1 816,7

Summa redovisat pensionsåtagande 1 932,2 1 936,4

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
 försäkring 555,6 491,3

Summa pensionsåtagande 2 478,8 2 427,7

Borgensåtaganden
Riskerna i kommunens borgensåtagande är mycket små. 
Borgensförbindelserna var 1 145,3 miljoner kronor vid boksluts-
tillfället. Det är en ökning om 483,5 miljoner jämfört med 2018 
och förklaras till största del av en hyresgaranti för campus i 
Eskils tuna. 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 
borgensåtagandet mot tredje man. Dessa har stadigt minskat 
under de senaste åren och var 1,8 miljoner vid bokslutstillfället, 
vilket motsvarar en minskning om 0,8 miljoner kronor jämfört 
med 2018.

 
 

Väsentliga  personalförhållanden
Kompetensförsörjning är en central och angelägen fråga nu 
och lång tid framöver bland Sveriges kommuner och i Eskils-
tuna. Kommunen ställs inför större krav på försörjning med 
begränsade intäkter, vilket leder till effektiviseringar och krav 
på att kunna förutse konsekvenser samt utmana strukturer. Det 
handlar om att effektivt anpassa verksamheterna och kompe-
tensförsörja för dagens och framtidens välfärd och samhälle. 
Kravet ökar i fråga om att engagera, behålla och ta tillvara 
befintlig kompetens och samtidigt attrahera och rekrytera nya 
medarbetare inom olika yrkesområden.

Inom Eskilstuna kommun görs mycket för att klara kompetens-
försörjningsutmaningen. I förvaltningarnas framtagna kom-
petensförsörjningsplaner för 2020 har ett 20-tal faktorer med 
gemensamma nämnare i omvärld, närvärld och invärld ringats 
in, som inverkar på verksamheterna och kompetensförsörj-

ningen. Exempel på faktorer är förändrad samhällsbild med 
ökade och förändrade behov, demografi, ekonomi, personal-
omsättning, sjukfrånvaro, chefers förutsättningar samt hållbart 
arbetsliv. Inom flertalet av kommunens yrkesgrupper behöver 
nya medarbetare rekryteras. Förvaltningarna har beskrivit ett 
rekryteringsbehov inom ett 50-tal yrkeskategorier inom två till 
fyra år som anses särskilt utmanande att behålla och rekrytera, 
om inga förändringar sker. Utmaningen kan dels vara att det är 
stora personalavgångar och samtidigt annan hög personalom-
sättning. Yrkeskategorier där många nya medarbetare behövs är 
till exempel undersköterskor, lärare, barnskötare. Å andra sidan 
finns yrkesgrupper som har specialistkompetens och samtidigt 
hög personalomsättning vilket gör det kritisk att attrahera dessa 
grupper i den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden. Exem-
pel är arkitekt, kurator, fysioterapeut samt inom räddningstjänst 
och IT.
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Personalredovisning

Antal månadsanställda

Kvinnor 
dec 2019

Män  
dec 2019

Totalt dec 
2019

Kvinnor 
dec 2018

Män  
dec 2018

Totalt  
dec 2018

Förändring 
totalt antal

Förändring  
i procent

Totalt antal anställda 6 835 1 849 8 684 6 811 1 842 8 653 31 0,4 %

Tillsvidareanställda, antal 6 101 1 584 7 685 6 067 1 565 7 632 53 0,7 %

Visstidsanställda, antal 758 281 1 039 769 286 1 055 -16 -1,5 %

Tillsvidareanställda, andel 89,3 % 85,7 % 88,5 % 89,1 % 85,0 % 88,2 % 0,3 %

Visstidsanställda, andel 11,1 % 15,2 % 12,0 % 11,3 % 15,5 % 12,2 % -0,2 %

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda

Kvinnor 
dec 2019

Män dec 
2019

Totalt dec 
2019

Kvinnor 
dec 2018

Män dec 
2018

Totalt dec 
2018

Förändring 
 procentenheter

Sysselsättningsgrad 96,8 % 98,3 % 97,1 % 96,5 % 98,1 % 96,8 % 0,28 %

Andel deltid 13,8 % 6,2 % 12,2 % 15,5 % 7,2 % 13,8 % -1,6 %

Andel heltid 86,2 % 93,8 % 87,8 % 84,5 % 92,8 % 86,2 % 1,6 %

Åldersstruktur

Antal per åldersgrupp Kvinnor 
dec 2019

Män dec 
2019

Totalt dec 
2019

Kvinnor 
dec 2018

Män dec 
2018

Totalt dec 
2018

Förändring 
totalt antal

Förändring  
i procent

<=29 590 185 775 567 183 750 25 3,3 %

30-39 1 380 379 1 759 1 317 371 1 688 71 4,2 %

40-49 1 633 428 2 061 1 706 429 2 135 -74 -3,5 %

50-54 956 206 1 162 938 186 1 124 38 3,4 %

55-59 823 169 992 825 198 1 023 -31 -3,0 %

60-64 667 196 863 664 170 834 29 3,5 %

>=65 52 21 73 50 28 78 -5 -6,4 %

Genomsnittlig ålder 45,5 44,8 45,3 45,7 44,8 45,5 -0,2 -0,4 %

Personalomsättning, tillsvidareanställda

Kvinnor 
dec 2019

Män dec 
2019

Totalt dec 
2019

Kvinnor 
dec 2018

Män dec 
2018

Totalt dec 
2018

Förändring 
 procentenheter

Personalomsättning 14,5 % 15,0 % 14,6 % 15,8 % 16,9 % 16,1 % -1,5 %

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (medel 12 senaste månaderna)

Kvinnor 
dec 2019

Män  
dec 2019

Totalt  
dec 2019

Kvinnor 
dec 2018

Män  
dec 2018

Totalt  
dec 2018

Förändring 
 procentenheter

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

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

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

Sjukfrånvaro ålder:

0-29 7,1 % 5,1 % 6,6 % 7,5 % 4,7 %  6,8 % -0,2 %

30-49 8,4 % 3,9 % 7,5 % 8,8 % 4,0 % 7,8 % -0,3 %

50-99 9,8 % 5,8 % 9,0 % 9,9 % 5,0 % 8,9 % 0,1 %

Förvaltningsberättelse
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EEM Försäljning AB

SEVAB Energiförsäljning

Eskilstuna Strängnäs  
Energiförsäljning AB

Eskilstuna Strängnäs  
Energi och miljö AB

Eskilstuna Elnät AB

Eskilstuna Ekeby 2:30 AB

Eskilstuna Vindkraft AB

Fibra AB

Kommunfullmäktige

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnd

Stadsbyggnadsnämnd

Grundskolenämnd

Valnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Servicenämnd

Förskolenämnd

Torshälla stads nämnd

Gymnasienämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Miljö- och 
 räddningstjänstnämnd

SocialnämndEskilstuna  
Kommunföretag AB

Eskilstuna Energi  
och Miljö AB

Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Logistik 
och Etablering AB

Destination  
Eskilstuna AB

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen består förutom av kommunala förvaltningar även av bolag.  
Kommunföretag AB är moderbolag i bolagskoncernen. Under 2019 delades barn-  
och utbildningsnämnden upp i en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en  
gymnasienämnd. Vidare bildades en servicenämnd.

Organisationsskiss
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Förvaltningsberättelse

Kommunala koncernen

Nämnd Beskrivning

Kommunrevision

Revisorerna och de sakkunniga som 
dessa anlitar är fullmäktiges och ytterst 
med borgarnas demokratiska instrument 
för granskning och kontroll av den verk-
samhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och företag.

Kommunstyrelsen

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

Arbetsmarknads- och 
 vuxenutbildnings- 
nämnd

Ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder,
kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna och svenska för 
invandrare, ekonomiskt bistånd (försörj-
ningsstöd), mottagande och etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända samt 
skuldsanering.

Förskolenämnd Ansvarar för skolformen förskola.

Grundskolenämnd

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

Gymnasienämnd
Ansvarar för skolformerna gymnasie-
skola och gymnasiesärskola.

Krisledningsnämnd Ansvarar för krisledning.

Kultur- och 
 fritidsnämnd

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

Miljö- och räddnings-
tjänstnämnd

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

Servicenämnd

Tillhandahåller och utför  tjänster åt 
andra nämnder, till exempel måltids-
verksamhet, kontaktcenter Eskilstuna 
 direkt, rekry tering, upphandling, löne- 
och pensions administration, inkasso, 
IT-drift och förvaltning.

Socialnämnd

Ansvarar för social verksamhet för barn 
och vuxna vilket blanda annat inkluderar 
kommunens socialjour, stöd-, vård- och 
behandlingsinsatser riktade till miss-
brukare, social stödverksamhet för barn, 
ungdomar och familjer, mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn enligt 
överenskommelse med Migrationsverket.

Stadsbyggnadsnämnd

Ansvarar för stadsbyggnadsverksam-
het, bland annat gatu- och  väghållning, 
förordnande av parkerings vakter, 
detalj planer och bygglov, skolskjuts och 
färdtjänst, strandskydd och förvaltning av 
naturvårds skyddade områden. Ej inom 
Torshälla.

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

Valnämnd Hanterar val och folkomröstningar.

Nämnd Beskrivning

Vård- och 
 omsorgsnämnd

Ansvarar för äldreomsorgsverksamhet med 
bland annat vård- och omsorgs boenden 
och hemtjänst samt verksamhet för 
funktions hindrade enligt socialtjänst lagen 
och lagen om stöd och service (LSS).

Överförmyndarnämnd
Gemensam nämnd med Strängnäs kom-
mun. Ansvarar bland annat för gode män.

Bolag Beskrivning

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

Kommun- 
fastigheter AB

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

Eskilstuna Energi- och 
miljö-koncernen

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

Destination  
Eskilstuna AB

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

Eskilstuna logistik och 
etablering AB

Utveckla anläggningar för logistik, 
 bedriva logistik- och flygplatsverksam-
het samt  utveckla verksamhet för 
näringslivet och Eskilstuna kommun.

Privata utförare
Kommunen har enligt lag skyldighet att tillhandahålla viss verk-
samhet och service till kommunmedborgarna, men det innebär 
inte att kommunen själv är skyldig att utföra verksamheten. 
Verksamhet kan utföras av kommunen, av kommunala bolag 
eller av olika privata utförare. I Eskilstuna kommun utförs viss 
verksamhet av privata utförare. I tabellen nedan redo visas hur 
stor andel av ett antal olika verksamheter som bedrivs av någon 
annan än en kommunal utförare.

Verksamhet Andel av 
brukare

Andel av 
kostnad

Större utförare

Förskola 26 % 26 % British mini

Grundskola 18 % 18 %
 Internationella 
Engelska skolan, 
British junior

Gymnasieskola 17 % 17 %

Individ- och familje-
omsorg, insatser barn 
och unga

— 40 %

Individ- och familje-
omsorg, insatser vuxna

— 38 %

Insatser funktions-
hindrade

— 11 %

Särskilt boende, äldre 14 % 14 %
Attendo enda 
privata utförare

Hemtjänst, äldre 13 % 11 %
Attendo enda 
privata utförare
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Styrning och  uppföljning av den kommunala 
 verksamheten

goda verksamhetsresultat. I detta avsnitt hittar du bland annat 
 beskrivningar av:

• övergripande ansvar och roller

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

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

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

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

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

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

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

I Eskilstuna kommunkoncern arbetar cirka 9 000 med-
arbetare inom olika förvaltningar och bolag. Vi erbjuder 
pedagogisk verksamhet, vård och omsorg, samhällsbygg-
nad, rådgivning och andra former av service till Eskilstunas 
invånare. Värdet av våra tjänster skapas i våra möten med 
invånare, brukare och kunder. Vi säkerställer både hög 
kvalitet och utvecklar vår löpande verksamhet samtidigt som 
vi genomför strategiska förbättringar för att nå de fyraåriga 
strategiska mål som beslutats av kommunfullmäktige.

Styrsystemet hjälper oss att:

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

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

Med hjälp av styrsystemet säkrar vi att verksamheterna 
 fokuserar på sitt grundläggande uppdrag att leverera  tjänster 
till brukare och kunder. Det är för deras skull vi ska uppnå 

Lagstiftning - Styrande dokument - Organisationens värden

Invånare
Brukare
Kunder

Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Nämnd
Bolagsstyrelse

Förvaltningsledning
Bolagsledning

EnhetGoda
hållbara 
möten

Medarbetare

Så här styrs kommunkoncernen
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Förvaltningsberättelse

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

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

Nämnder och bolagsstyrelser gör åtaganden för vad förvalt-
ningen eller bolaget ska utföra och uppnå i enlighet med 
fullmäktiges inriktning och mål, medan förvaltningsledning och 
bolagsledning avgör hur resultat ska nås.

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

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

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

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

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

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

• medarbetaröverenskommelser som tydliggör medarbetarens 
bidrag till enhetens resultat

• goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

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

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

Styrande dokument
Huvudprincipen för indelning av kommunkoncernens över-
gripande dokument är att politiken bestämmer vad som ska 
uppnås och fastställer dokument som innehåller en politisk 
viljeinriktning, medan förvaltnings- och bolagsorganisationen 
anger hur verksamheten ska genomföras. Dokument indelas i 
huvudkategorierna styrande och stödjande dokument.

Struktur för politiskt fastställda dokument  
i styrsystemet

Långsiktigt styrande dokument

• Visionen Vårt Eskilstuna 2030 är ledstjärnan för det framtida 
Eskilstuna.

4-årigt styrande dokument

• Strategisk inriktning med politiskt prioriterade 4-åriga 
 strategiska mål fastställs av kommunfullmäktige.

• Nämnderna och bolagsstyrelserna fastställer 4-åriga 
 processmål för sina ansvarsområden.

1-årigt styrande dokument

• Årsplan/Årsredovisning fastställs av kommunfullmäktige.

• Verksamhetsplan/budget/verksamhetsberättelse fastställs 
av nämnder/bolagsstyrelser. Lokala  verksamhetsberättelser 
 arbetas fram på enhetsnivå och fastställs i dialog med 
 närmaste chef.

Styrsystemet

Berikande kultur och fritid

Utbildning

Vård och sociala tjänster 

Näringsliv och arbete

Samhällsskydd och beredskap

Miljö- och samhällsbyggnadsarbete

Demokrati

Processområden

Vision och
målbild 2030

4-åriga 
strategiska 
mål

1-åriga
åtaganden

1-åriga
åtaganden

1-åriga
åtaganden

MedarbetareEnhetKommunfullmäktige

Aktiviteter

4-åriga
processmål

Medarbetar-
överenskommelse

Nämnd/styrelse

Goda hållbara
möten
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Hållbar utveckling    Effektiv organisation

Struktur för styrande och stödjande dokument
Styrande och stödjande dokument som är kommun och/eller 
koncernövergripande ska antas av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen.

Dokumenten indelas enligt följande:

1. Program
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färd-
riktning genom att innehålla vad som ska uppnås inom ett visst 
område.

2. Plan
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning 
genom att innehålla konkreta mål och riktlinjer.

3. Policy
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett över-
gripande förhållningssätt och som ska tjäna som vägledning 
inom ett område, med angivande av övergripande mål och 
värden som ska eftersträvas.

4. Riktlinjer
En riktlinje är ett styrande dokument som ska  säkerställa 
ett korrekt agerande och god kvalitet i handläggning och 
 utförande.

5. Anvisningar
En anvisning är ett stödjande dokument med detaljerade regler 
för hantering av en viss verksamhet.

6. Rutiner
En rutin är ett stödjande dokument med detaljerad  beskrivning 
av ett arbetssätt i form av formulär, blanketter, mallar och 
liknande.

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

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

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

Strategiska mål för hållbar utveckling (utåtriktade mål)

• Fler jobb

• Höjd utbildningsnivå

• Attraktiv stad och landsbygd

• Social uthållighet

• Ekologisk uthållighet

Strategiska mål för effektiv organisation (inåtriktade mål)

• Kvalitet

• Attraktiv arbetsgivare

• Stabil ekonomi

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

Som stöd för att bedöma om vi närmar oss de strategiska 
målen använder vi indikatorer. Dessa delas upp i orts- och 
organisationsindikatorer. Ortsindikatorerna speglar områden 
som kommunkoncernen bara har begränsad rådighet över, 
som exempelvis Eskilstunabornas hushållsavfall som går till 
förbränning. Till skillnad från ortsindikatorerna har kommunen 
en högre grad av rådighet över organisationsindikatorerna, 
exempelvis kommunkoncernens ekonomiska resultat. Indika-
torerna har årliga målnivåer och presenteras könsuppdelade 
när det är möjligt. Utvärdering av årets verksamhet och utfall 
avseende strategiska mål med indikatorer görs under avsnittet 
”God ekonomisk hushållning”.

Ekonomiska ramar
I Eskilstuna kommunkoncern bedrivs verksamheter med 
 varierande förutsättningar, vilket innebär att ekonomiska ramar 
och mål inte kan utformas på samma sätt för alla verksamheter.

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

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

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

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

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

Uppföljning

Genomförd
insats utifrån
medarbetar-
överenskom-
melse

- Versamhets-
  berättelse
- Delårs-
   rapporter

EnhetMedarbetare

- Versamhets-
  berättelse
- Delårs-
   rapporter

Nämnd/ 
Styrelse

Kommun-
koncern

Årsredovisning

Planering

Fullmäktiges
årsplan med
ägardirektiv

Nämndens/
styrelsens
verksamhets-
plan inkl.
åtaganden

Enhetens lokala
verksamhets-
plan inkl. lokala 
åtaganden och 
aktiviteter

Medarbetar-
överens-
kommelse

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

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

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

I november beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar 
till årsplanen.

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

Enhet
Varje enhet planerar sitt arbete genom att upprätta en lokal 
verksamhetsplan. Förutsättningarna till verksamhetsplanen är 
resultatet av enhetens grunduppdrag, den egna nämndens 
eller bolagsstyrelsens verksamhetsplan och anvisningar från 
förvaltnings- eller bolagsledningen. Här vägs även visionen 
och de 4-åriga strategiska målen in. Som utgångspunkt för 

planeringen identifierar enheten sitt nuläge och sina tillgängliga 
resurser. Lokal verksamhetsplan och budget inför kommande år 
godkänns av närmaste högre chef senast den 20 december.

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

Uppföljning under året och efter årets slut

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

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

Nämnd/styrelse
Förvaltningar och bolag följer löpande sin ekonomi och verk-
samhet. Tre gånger om året summeras uppföljning och analys 
från underliggande nivåer och nämnd/styrelse fattar beslut om 
dessa delårsrapporter. Utifrån avvikelser och analyser beslutas 
om åtgärder.
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Kommunfullmäktige
Årsredovisningen beskriver hur väl kommunkoncernen har 
uppfyllt de mål som fullmäktige har beslutat. Den innehåller 
bland annat en verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. 
Kommunens revisorer granskar årsredovisningen.

Dialogkedja
Uppföljning av kommunkoncernens resultat sker bland annat 
genom dialogsamtal. Det innebär att kommundirektören och 
berörda vid kommunledningskontoret träffar förvaltnings- och 
bolagsledningar inför delårs- och årsbokslut. Förvaltningar och 
bolag har löpande dialogsamtal mellan ledning och verksam-
hetschefer.

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

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den 
kommunala koncernen. Kommunstyrelsen ska:

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

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

• Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.

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

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

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

Intern styrning och kontroll
Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommu-
nens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att 
främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av 
risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksam-
hetens resultat. Ytterst ska den säkerställa att verksamhetens 
syfte och mål nås. Kommunstyrelsen har ett övergripande och 
samordnande ansvar för intern styrning och kontroll inom hela 
kommunen.

Det innebär att kommunstyrelsen:

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

• Säkerställer att det finns övergripande organisation och sys-
tematiska arbetssätt för intern styrning och kontroll.

• Inför varje ny mandatperiod genomför en utbildning i riska-
nalys för nämnder och styrelser.

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade att under 2019 följa upp fyra 
koncerngemensamma kontrollmoment:

• Kontroll av tillämningen av rutiner gällande inköp i enlighet 
med ramavtal och för direktupphandlingar.

• Kontroll av att information sparas och skyddas i enlighet med 
styrdokument som finns för respektive områden.

• Kontroll av att det finns kontinuitetsplaner utifrån risk- och 
sårbarhetsanalyser och att dessa är kända.

• Kontroll av att nya rutiner tillämpas för utbetalningar till för-
troendevalda i kommunen samt ledamöter och suppleanter i 
kommunala bolag.

Granskningarna visade att inköp inom ramavtal fungerar enligt 
anvisningar och rutiner, medan det krävs åtgärder när det gäller 
inköp genom direktupphandling. Kontroll av att information 
sparas och skyddas har påbörjats, men utfallet har inte kunnat 
analyseras varför kontrollmomentet återkopplas under senare 
delen av 2020. Kontroll av kontinuitetsplaner visade på behov 
av åtgärder och kommunledningskontoret initierat ett förbätt-
ringsarbete under 2020.

Kontroll av utbetalningar till förtroendevalda kräver inga spe-
cifika åtgärder riktade till nämnder och styrelser. Däremot har 
kommundirektören beslutat om en central funktion i januari 
2020 för att öka möjligheten till en mer professionell hantering.

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

Förvaltningsberättelse 
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Kommunen tillämpar för första gången de redovisnings-
regler som anges i Lag (2018:597) om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Kommunen tillämpar även praxis i 
det kommunala redovisningsrådets rekommendationer 
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 R16 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 icke-komponentuppdelade kommunala verksamhetsfastig heter 
och övrig mark, byggnader och tekniska anläggningar används 
följande avskrivningstider:

Exploateringsmark som ej ska avyttras Obegränsad livslängd

Civilförsvarsanläggningar 33 år 7-100 år

Bostadshus 50 år 7-100 år

Kajer, stenbryggor, broar, slussar 50 år 50 år

Stationsbyggnader, parkeringshus, industrispår 50 år 50 år

Hallar 33 år 33 år

Master, parkeringsplatser 20 år 20 år

Kommunala verksamhetsfastig heter,  
bättre kvalitet 50 år 50 år

Kommunala verksamhetsfastig heter,  
sämre kvalitet 30 år 30 år

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

Redovisningsprinciper  Förvaltningsberättelse
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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. 

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.

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 

Redovisningsprinciper
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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.

Byte av redovisningsprinciper
Aktier och andelar är till och med 2018-12-31 redovisade 
till anskaffningsvärde. Enligt den nya redovisningslagen, Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, ska finan-
siella instrument som innehas för att generera avkastning eller 
värdestegring värderas till verkligt värde. Mellanskillnaden mel-
lan aktiernas och andelarnas anskaffningsvärde och marknads-
värde 2018-12-31 har reglerats i redovisningen från och med 
2019-01-01. Regleringen har påverkat ingående eget kapital 
2019 med 14 mkr. Jämförelsetalen för årsbokslut 2019-12-31 
har justerats med 14 mkr precis som om den nya redovisnings-
principen tillämpats även tidigare år. 

Enligt RKR R2 ska utdelning redovisas enligt kontantprincipen 
från 2019. Eskilstuna kommun redovisar anteciperad utdelning 
från kommunala bolag 2019. RKR R2 beslutades först i novem-
ber 2018 vilket medförde att kommunen inte hann ta höjd för 
effekterna av den nya principen i den ekonomiska planeringen 
för 2019. För att kunna ta ansvar för en god ekonomisk hushåll-
ning behöver kommunen långsiktighet och framförförhållning. 

Kommunen kommer att redovisa enligt den nya principen 
2020. Avsteget har påverkat resultatet i årsbokslutet med 60,5 
mnkr.

Rättelse av fel

Nyckeltal

Eskilstuna kommun har valt att ändra beräkningen av nyckel-
talet ”Soliditet exkl. vidareutlåning inkl. pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998”. Nyckeltalet beräknades till och med års-
bokslut 2018 enligt följande formel;

(Summa eget kapital – Utgående ansvarsförbindelser) / (Summa 
tillgångar + Kortfristig utlåning till kommunala bolag + Finan-
siella anläggningstillgångar + Förändring av pensionsförpliktel-
ser intjänade före 1998)* 100

Från och med årsbokslut 2019 beräknas nyckeltalet enligt 
följande formel;

(Summa eget kapital - Summa ansvarsförbindelser och even-
tualförpliktelser)/ (Summa tillgångar - Kortfristig utlåning till 
kommunala bolag + Utlåning via internbank till kommunala 
bolag) * 100

Jämförelseåren är korrigerade enligt formeln som använts från 
och med årsbokslut 2019. 

Skälet till den korrigerade beräkningen av nyckeltalet är felaktig 
beräkningsformel till och med årsbokslut 2018. 

Soliditet exkl. 
vidareut låning inkl. 
Pensionsförpliktelse 
intjänad före 1998

Enligt ny  beräkning  
fr o m 2019

Enligt gammal 
 beräkning  
t o m 2019

2019 21,8 % —

2018 20,4 % 7,7 %

2017 19,0 % 7,7 %

2016 14,3 % 5,9 %

2015 8,6 % 3,8 %

Pensionsförpliktelse
Under noter, övriga tilläggsupplysningar, har kommunen till och 
med årsbokslut 2018 redovisat den pensionsförpliktelse som 
betalts under året. Från och med 2019 redovisas hela kommu-
nens pensionsförpliktelse, korrigering av redovisad pensions-
förpliktelse har genomförts på jämförelseår 2018-12-31 enligt 
tabellen nedan.    

Pensionsförpliktelser Enligt ny  
beräkning  
2018-12-31

Enligt gammal 
beräkning  
2018-12-31

Pensionsförpliktelse  
FÅP inkl. löneskatt som 
tryggats (mkr)

491,3 60,9
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 Resultaträkning

 Kommunen  Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2019 2018 Årsbudget 2019 2018

Verksamhetens intäkter Not 1 1 567,9 1 636,7 1 701,1 3 347,4 3 395,2

Jämförelsestörande intäkter Not 2 210,6 92,8  203,7 124,7

Verksamhetens kostnader Not 3 -7 929,7 -7 725,8 -7 964,9 -9 126,3 -8 909,9

Jämförelsestörande kostnader Not 4 -156,2 -102,3  -153,3 -102,6

Avskrivningar Not 5 -258,4 -218,7 -211,5 -552,7 -525,9

Skatt  — —  -37,6 -26,6

Verksamhetens nettokostnader  -6 565,8 -6 317,3 -6 475,3 -6 318,7 -6 045,1

Skatteintäkter Not 6 4 633,6 4 499,6 4 634,8 4 633,6 4 499,6

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 1 920,7 1 809,3 1 887,3 1 920,7 1 809,3

Jämförelsestörande statsbidrag och utjämning Not 7 — 15,3  — 15,3

Verksamhetens resultat  -11,5 6,9 46,8 235,6 278,9

Finansiella intäkter Not 8 276,9 215,0 194,4 27,2 24,4

Finansiella kostnader Not 9 -89,3 -98,8 -88,0 -86,7 -107,6

Resultatet efter finansiella poster  176,1 123,1 153,2 176,0 195,7

Extraordinära intäkter  — —  — —

Extraordinära kostnader  — —  — —

Årets resultat Not 10 176,1 123,1 153,2 176,0 195,7

Årets resultat enligt balanskravet  147,3 110,1 153,2 146,1 150,9

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster  121,7 117,3 153,2 125,6 158,3
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 Ekonomisk redovisningBalansräkning

 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2019 2018 2019 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar Not 11 6,2 2,8 17,7 18,6

Materiella anläggningstillgångar     

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 5 857,4 5 214,7 12 784,9 11 970,9

        Maskiner och inventarier Not 13 294,3 278,2 412,6 374,7

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 4 086,0 4 158,4 164,9 164,5

Summa anläggningstillgångar  10 243,9 9 654,1 13 380,2 12 528,7

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15 107,2 113,4 107,2 113,4

Summa bidrag till statlig infrastruktur  107,2 113,4 107,2 113,4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

       Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not 16 192,4 267,4 272,5 330,6

       Fordringar Not 17 2 356,7 1 879,4 888,7 869,2

       Kortfristiga placeringar Not 18 — 16,5 0,0 16,5

       Kassa och bank  153,3 327,8 156,3 331,3

Summa omsättningstillgångar  2 702,4 2 491,1 1 317,4 1 547,6

Summa tillgångar  13 053,5 12 258,6 14 804,8 14 189,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

       Ingående eget kapital   3 278,7 3 155,6 4 009,6 3 812,7

       Direkt mot eget kapital  14,0 14,0 14,0 15,2

       Årets resultat   176,1 123,1 176,0 195,7

Summa eget kapital  Not 19 3 468,8 3 292,7 4 199,6 4 023,6

Avsättningar

       Avsättningar för pensioner Not 20 127,7 119,7 135,7 127,8

       Andra avsättningar Not 21 17,2 80,3 294,7 356,0

Summa avsättningar  144,9 200,0 430,4 483,8

Skulder     

      Långfristiga skulder Not 22 5 826,2 5 681,0 6 126,1 6 265,4

      Kortfristiga skulder Not 23 3 613,7 3 084,9 4 048,7 3 417,0

Summa skulder  9 439,9 8 765,9 10 174,8 9 682,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  13 053,5 12 258,6 14 804,8 14 189,7

Ställda panter Not 24 — — 13,6 13,6

Ansvarsförbindelser Not 25 2 940,8 2 478,6 2 257,2 1 819,3

Leasingåtaganden  1 225,1 701,3 474,3 545,1
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 Finansieringsanalys

 Kommunen Kommunkoncernen
Belopp i mnkr  2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  176,1 123,1 176,0 195,7

Justering för ej likvidpåverkande poster Not 26 202,4 235,4 478,3 479,7

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  378,5 358,5 654,3 675,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -474,9 -83,4 -2,9 -15,8

Ökning/minskning förråd och varulager  75,0 -50,6 58,2 -25,2

Ökning/minskning kortfristiga skulder  528,8 -117,7 631,6 -95,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten  507,4 106,8 1 341,2 538,9

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -4,8 — -7,9 -7,5

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  — — — —

Investering i materiella anläggningstillgångar  -609,6 -634,8 -1 421,5 -1 366,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  28,8 13,3 65,2 116,5

Förvärv av finansiella tillgångar  — — — -3,4

Avyttring av finansiella tillgångar  3,1 1,6 7,0 —

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -582,5 -619,9 -1 357,2 -1 261,0

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Ökning av långfristiga skulder  — 734,3 — 793,9

Minskning av långfristiga skulder  -163,1 — -139,2 —

Minskning av långfristiga fordringar  72,3 0,0 -19,8 —

Ökning av långfristiga fordringar  — -69,0 — —

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -90,8 665,3 -159,0 793,9

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur     

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -8,6 -10,9 — -10,9

  -8,6 -10,9 0,0 -10,9

Årets kassaflöde  -174,5 141,3 -175,0 60,9

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

Likvida medel vid årets slut  153,3 327,8 156,3 331,3

Förändring av likvida medel  -174,5 141,3 -175,0 60,9
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 Ekonomisk redovisning

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Försäljningsintäkter 242,8 252,2 1 362,6 1 390,2
Taxor och avgifter 196,5 177,7 457,2 417,2
Hyror och arrenden 393,7 356,4 784,8 705,7
Erhållna statsbidrag och andra  
bidrag 735,0 850,4 734,9 850,3
Aktiverat arbete för egen räkning — — — 0,0
Övriga intäkter — — 7,9 31,7

Summa  1 567,9 1 636,7 3 347,4 3 395,2

Not 2 Jämförelsestörande intäkter   

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Reavinster vid försäljning av  
anläggningstillgångar 28,8 12,9 29,9 44,8
Övriga jämförelsestörande intäkter — — 0,0 —
Exploateringsintäkter 181,8 79,9 173,8 79,9

Summa  210,6 92,8 203,7 124,7

Not 3 Verksamhetens kostnader

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Personalkostnader 4 800,4 4 632,1 5 368,3 5 185,1
Aktiverade personalutgifter -6,9 -6,3 -41,0 -25,6
Material och tjänster 1 557,9 1 589,2 2 237,9 2 258,0
Köp av huvudverksamhet 1 021,2 978,8 1 016,5 971,8
Lämnade bidrag 557,2 532,0 544,5 520,6

Summa  7 929,7 7 725,8 9 126,3 8 909,9

Not 4 Jämförelsestörande kostnader

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Exploateringskostnader 115,5 59,8 111,0 59,8
Realisationsförlust/utrangering 0,4 5,8 2,0 6,0
Användande av byggbonus pengar  
från tidigare år, KSKF 2017:26 — 13,1 — 13,1
Användande av överskott  bokslut  
2018, KSKF/2018:54 — 23,6 — 23,6
Kompensation friskola enligt dom 3,5 — 3,5 0,0
FÅP kostnader från tidigare år 36,8 — 36,8 —

Summa  156,2 102,3 153,3 102,6

Not 5 Avskrivningar 

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Avskrivningar enligt plan 258,4 218,7 552,7 525,9
  - varav immateriella tillgångar 1,4 2,8 6,3 7,0
  - varav fastighet och 
  anläggningar 186,3 152,0 450,4 428,3
  - varav inventarier 63,4 61,3 89,7 87,9
Nedskrivning av fastighet och  
anläggningar 7,3 2,6 6,3 2,8

Summa 258,4 218,7 552,7 525,9

Noter

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 6 Skatteintäkter

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Kommunalskatt, preliminär  
skatteinbetalning 4 676,5 4 521,1 4 676,5 4 521,1
Slutavräkningsdifferens  
föregående år 2,5 -6,4 2,5 -6,4
Preliminär slutavräkning  
innevarande år -45,5 -15,1 -45,5 -15,2

Summa  4 633,6 4 499,6 4 633,6 4 499,6

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Inkomstutjämningsbidrag 1 353,2 1 286,4 1 353,2 1 286,4
Kostnadsutjämningsbidrag 235,0 223,4 235,0 223,4
Strukturbidrag — — 0,0 0,0
LSS-utjämning 17,7 21,0 17,7 21,0
Regleringsavgift 74,2 16,4 74,2 16,5
Kommunal fastighetsavgift 184,0 179,3 184,0 179,3
Generella bidrag från staten 56,5 82,8 56,5 82,8

Summa  1 920,7 1 809,3 1 920,7 1 809,3

Tillfälligt stöd från staten,  
byggbonus — 15,3 — 15,3

Summa jämförelsestörande  
statsbidrag och utjämning — 15,3 — 15,3

Not 8 Finansiella intäkter

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Räntor på lån till kommunala bolag 71,8 72,9 — —
Räntor på Förlagsbevis  
Kommuninvest ek.för. — — — —
Övriga ränteintäkter 0,3 0,3 1,7 2,0
Utdelning från kommunala bolag  176,2 116,3 0,0 0,0
Aktieutdelning i externa bolag 15,3 22,3 15,3 22,3
Övriga finansiella intäkter 10,3 3,2 7,6 0,1
Rearesultat 3,1 — 2,6 —

Summa 276,9 215,0 27,2 24,4

Not 9 Finansiella kostnader

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Räntor på lån och finansiell leasing* 81,2 91,7 78,7 100,6
Rearesultat — 0,1 — —
Ränta pensionsavsättning 1,9 1,6 1,9 1,6
Övriga finansiella kostnader 6,2 5,4 6,2 5,4

Summa 89,3 98,8 86,7 107,6

Summa totalt 89,3 98,8 86,7 107,6

* varav räntekostnader för ränteswappar 3,4 mkr



58

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Årets resultat enligt resultat- 
räkningen 176,1 123,1 N/A N/A
Årets justerade resultat enligt  
resultaträkningen — — N/A N/A
Reducering av samtliga   
realistationsvinster -28,8 -12,9 N/A N/A
Årets resultat efter balanskravs- 
justeringar 147,3 110,2 N/A N/A

Balanskravsresultat 147,3 110,2 N/A N/A

Öronmärkta pengar IB UB IB UB 
(gäller endast kommunen) 2019 2019 2019 2019

Resultatbuffert 80,0 80,0 N/A N/A
Nya arbetsmarknadsinsatser  
2016 - 2017 — — N/A N/A
Modern kommun 20,1 14,6 N/A N/A
Byggbonus, marksaneringsfond 10,0 10,0 N/A N/A
Byggbonus 8,7 0,0 N/A N/A
Över-/underskott nämnderna 18,6 18,6 N/A N/A
Trygghet 4,1 — N/A N/A
Välfärds, näringsliv, utbildnings  
och jobbpaket 9,9 7,5 N/A N/A
Utvecklingsreserv — — N/A N/A

Summa totalt 151,4 130,7 N/A N/A

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 17,2 17,2 60,8 53,9
Ingående avskrivningar -14,4 -11,6 -42,7 -35,8
Ingående nedskrivningar — — — —
Ingående bokfört värde 2,8 5,6 18,0 18,1
Årets nyanskaffningar 4,8 0,0 5,1 6,9
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -9,2 0,0 -12,2 —
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — — 0,1 —
Årets avskrivningar -1,4 -2,8 -6,3 -7,0
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 9,2 0,0 9,8 0,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivning 0,0 0,0 — —
Utgående anskaffningsvärde 12,8 17,2 53,8 60,8
Utgående avskrivningar -6,6 -14,4 -39,2 -42,7
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 6,2 2,8 14,5 18,0

Pågående immateriella    
Ingående nedlagda utgifter — — 0,5 0,1
Årets nedlagda utgifter — — 2,8 6,8
Årets omklassificering — — -0,1 -6,3
Årets utrangering och avyttring — — — —

Utgående bokfört värde — — 3,2 0,5

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Kommunal markreserv    
Ingående anskaffningsvärde 239,7 255,2 239,7 255,1
Ingående avskrivningar -21,4 -24,3 -21,4 -24,3
Ingående nedskrivningar — — — —
Ingående bokfört värde 218,3 230,9 218,3 230,9
Årets nyanskaffningar 1,4 3,9 1,4 3,9
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde — -1,1 — -1,1
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — -18,3 — -18,3
Årets avskrivningar -1,9 -2,4 -1,9 -2,4
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar — 0,6 — 0,6
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — 4,7 — 4,7
Årets nedskrivningar -7,3 — -7,3 0,0
Årets återläggning av nedskrivning — — 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 241,0 239,7 241,0 239,7
Utgående avskrivningar -23,2 -21,4 -23,2 -21,4
Utgående nedskrivningar -7,3 0,0 -7,3 —

Utgående bokfört värde 210,5 218,3 210,5 218,3

    
Kommunala verksamhetsfastigheter    
Ingående anskaffningsvärde 4 332,9 4 113,4 4 332,9 4 113,4
Ingående avskrivningar -1 905,8 -1 820,3 -1 905,8 -1 820,3
Ingående nedskrivningar — — 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 2 427,1 2 293,1 2 427,1 2 293,1
Årets nyanskaffningar 201,6 219,6 201,6 219,7
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -2,8 -0,1 -2,8 -0,1
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — — — —
Årets avskrivningar -92,2 -85,6 -92,2 -85,7
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 2,6 0,1 2,6 0,1
Årets omklassificering av  
ackumulerade Avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivning — — — —
Utgående anskaffningsvärde 4 531,8 4 332,9 4 531,8 4 332,9
Utgående avskrivningar -1 995,4 -1 905,8 -1 995,4 -1 905,8
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 2 536,4 2 427,1 2 536,4 2 427,1

 Ekonomisk redovisning
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Not 12 forts.

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Publika fastigheter (Gator, vägar, parker)
Ingående anskaffningsvärde 1 751,3 1 556,9 1 751,3 1 556,9
Ingående avskrivningar -603,1 -554,9 -603,1 -554,9
Ingående nedskrivningar — — — —
Ingående bokfört värde 1 148,2 1 002,0 1 148,2 1 002,0
Årets nyanskaffningar 131,7 173,9 131,7 173,9
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -0,1 — -0,1 0,0
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — 20,5 — 20,5
Årets avskrivningar -53,4 -46,8 -53,4 -46,9
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 0,1 — 0,1 0,0
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — -1,4 — -1,4
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivning — — — —
Utgående anskaffningsvärde 1 882,9 1 751,3 1 882,9 1 751,3
Utgående avskrivningar -656,5 -603,1 -656,5 -603,1
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 1 226,5 1 148,2 1 226,5 1 148,2

    
Övriga byggnader och tekniska anläggningar  
Ingående anskaffningsvärde 611,7 569,0 10 235,8 9 595,8
Ingående avskrivningar -94,9 -79,1 -3 530,8 -3 242,8
Ingående nedskrivningar — — -115,5 -116,7
Ingående bokfört värde 516,7 489,8 6 589,4 6 236,3
Årets nyanskaffningar 932,9 42,6 807,3 289,5
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde 0,2 — -117,4 -10,7
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — — 523,2 361,1
Årets avskrivningar -59,6 -15,8 -303,1 -296,0
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar — — 83,4 5,4
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — 2,6
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivningar - - 1,2 1,2
Utgående anskaffningsvärde 1 544,8 611,6 11 448,9 10 235,8
Utgående avskrivningar -154,5 -94,9 -3 750,4 -3 530,8
Utgående nedskrivningar — — -114,4 -115,5

Utgående bokfört värde 1 390,3 516,7 7 584,1 6 589,4

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 904,5 793,4 1 587,9 1 422,1
Årets nyanskaffningar -404,4 118,5 152,8 601,4
Årets omklassificering — -2,5 -513,2 -364,8
Årets försäljning/utrangering,  
anskaffningar -6,4 -4,9 — -70,8

Utgående bokfört värde 493,7 904,5 1 227,5 1 587,9

Avskrivningstider (genomsnittliga) 31,9 38,5 34,5 —

Utgående bokfört värde  
Mark, byggnader och  
tekniska anläggningar 5 857,4 5 214,7 12 784,9 11 970,9

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 13 Maskiner och inventarier

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Maskiner    
Ingående anskaffningsvärde 15,6 12,7 15,6 12,7
Ingående avskrivningar -7,0 -5,8 -7,0 -5,8
Ingående nedskrivningar — — 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 8,7 6,9 8,7 6,9
Årets nyanskaffningar 0,1 3,0 0,1 2,9
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -0,3 — -0,3 —
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — — — —
Årets avskrivningar -1,3 -1,2 -1,3 -1,2
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 0,3 — 0,3 —
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — — — —
Årets nedskrivningar — — — —
Årets återläggning av nedskrivningar — — — —
Utgående anskaffningsvärde 15,5 15,7 15,5 15,6
Utgående avskrivningar -8,0 -7,0 -8,0 -7,0
Utgående nedskrivningar — — — —

Utgående bokfört värde 7,5 8,7 7,5 8,7

    
Inventarier    
Ingående anskaffningsvärde 1 063,7 1 042,2 1 379,1 1 337,5
Ingående avskrivningar -796,1 -766,3 -1 014,9 -962,2
Ingående nedskrivningar -1,3 — -1,3 —
Ingående bokfört värde 266,3 275,9 362,9 375,3
Årets nyanskaffningar 81,4 71,8 126,9 75,0
Årets utrangering av  
anskaffningsvärde -131,2 -29,8 -147,5 -33,7
Årets omklassificering av  
anskaffningsvärde — -20,5 1,8 —
Årets avskrivningar -62,1 -60,1 -88,5 -86,6
Årets utrangering av  
ackumulerade avskrivningar 131,1 28,9 146,6 32,7
Årets omklassificering av  
ackumulerade avskrivningar — 1,4 — 1,4
Årets nedskrivningar — -1,3 — -1,3
Årets återläggning av nedskrivningar — 0,0 — 0,0
Utgående anskaffningsvärde 1 013,8 1 063,7 1 360,3 1 379,1
Utgående avskrivningar -727,1 -796,1 -956,7 -1 014,9
Utgående nedskrivningar -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Utgående bokfört värde 285,4 266,3 402,2 362,9

Ingående anskaffningsvärde och ingående avskrivningar 2018 har justerats 
med -13,0 mnkr respektive + 13,0 mnkr hänförligt till anskaffningsvärden 
vid överföring av anläggningar till ESEM.    

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

Utgående bokfört värde 1,4 3,2 2,9 3,2

Avskrivningstider (genomsnittliga) 7,4 7,5 7,9 —

Utgående bokfört värde  
maskiner och inventarier 294,3 278,2 412,6 374,7
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Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Aktier och andelar i kommunens koncernföretag   
Näshultagården AB — — — —
E-a Kommunföretag AB 11,0 11,0 — —
Tunavallen Fastighetsförvaltning KB 1,3 1,3 — —
Gröndal Stadion1 KB 0,7 0,6 — —
Ekängen Arena Fastighets- 
förvaltning KB 0,4 0,4 — —
ELP4 0,1 0,1  
Destination Eskilstuna AB — 0,0 — —
Tuna Kross AB — 0,1 — —
Eskilstuna Vindkraft AB — 0,0 — —
Elinstallation i Eskilstuna AB — 3,0 — —

Summa 13,4 16,5 N/A N/A

Aktier och andelar i övriga företag    
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet — 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 15,5 15,4 15,4 15,4
Create Business Incubator  
Mälardalen AB 0,3 0,0 — 0,0
Övriga långfristiga  
värdepappersinnehav — 0,0 0,5 12,7

Summa 108,0 114,8 108,1 127,5

Utlåning via internbank till kommunala bolag 
E-a Kommunfastigheter AB 2 522,0 2 590,0 — —
Eskilstuna Strängnäs Energi &  
Miljö AB 100,0 60,0 — —
Eskilstuna Energi & Miljö AB  935,0 905,0 — —
Eskilstuna Energi & Miljö  
Elnät AB 225,0 250,0 — —
Tunavallen Fastighets- 
förvaltning KB — 17,6 — —
Gröndal Stadion 1 KB — 10,1 — —
Ekängen Arena Fastighets- 
förvaltning KB — 5,3 — —
E-a Kommunföretag AB — — — —
Eskilstuna Vindkraft AB 135,3 141,7 — —
Eskilstuna Logistik AB 30,0 30,0 — —

Summa  3 947,3 4 009,7 N/A N/A

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

Övriga långfristiga fordringar    
Övriga långfristiga fordringar — — 39,5 19,7

Summa totalt 4 086,0 4 158,3 164,9 164,5
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Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Ackumulerat bidrag 144,5 123,1 144,5 123,1
Ackumulerad upplösning -31,1 -24,6 -31,1 -24,6
Ingående bokfört värde 113,4 98,5 113,4 98,5
Årets bidrag till statlig infrastruktur -0,4 21,4 -0,4 21,4
Årets indexuppräkning — — — —
Årets upplösning -5,8 -6,5 -5,8 -6,5

Summa 107,2 113,4 107,2 113,4

Bidraget avser Citybanan (2013) 122,8 mnkr och GC Sundbyholm (2018) 
21,7 mnkr. Bidragen upplöses under 25 år. 

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Förråd, lager  1,2 4,9 81,3 68,1

Exploateringsområden    
Ingående värde 262,5 213,5 262,5 213,5
Årets utgifter 44,1 108,9 44,1 108,9
Omklassificering — — 0,0 0,0
Uttag exploateringsområden -115,5 -59,9 -115,5 -59,8

Summa  191,2 262,5 191,2 262,5

Summa totalt 192,4 267,4 272,5 330,6

Not 17 Fordringar

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Kundfordringar 65,2 71,3 161,0 179,0
Statsbidragsfordringar och andra  
fordringar på staten 48,1 81,6 48,1 81,6
Skattefordringar — — 37,7 28,1
Förutbetalda kostnader/ 
upplupna intäkter 578,5 494,7 478,5 406,2
Kortfristig utlåning till  
kommunala bolag 1 414,3 1 022,4 — 10,0
Övriga kortfristiga fordringar 250,5 209,4 163,3 164,3

Summa 2 356,7 1 879,4 888,7 869,2

Not 18 Kortfristiga placeringar

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Obligationer, räntebärande — 0,3 — 0,3
Aktier i marknadsnoterade företag — 16,3 — 16,3

Summa — 16,5 — 16,5

Marknadsvärde aktier och  
räntefonder — 16,5 — 16,5

Marknadsvärdet 2018 har korrigerats med +14 mnkr 
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Not 19 Eget kapital    

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Ingående balans 3 278,7 3 155,6 4 009,6 3 812,7
Justering IB 14,0 14,0 14,0 15,2
Justering årets resultat — — — —
Årets resultat 176,1 123,1 176,0 195,7

Summa 3 468,8 3 292,7 4 199,6 4 023,6

Not 20 Avsättningar för pensioner

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser 127,6 119,3 135,6 127,4
Justering avsättning för pensioner  
och liknande förpliktelser — — — —
Avsättningar för särskild avtals- 
pension, visstidspension m m 0,1 0,4 0,1 0,4

Summa 127,7 119,7 135,7 127,8

Antal visstidspension 2019 2018 2019 2018

Politiker 3 4 3 4
Tjänstemän 0 0 0 0

Förändring av Avsättning  
för pensioner 2019 2018 2019 2018

Ingående avsättning 119,7 119,6 127,8 128,7
Pensionsutbetalningar -7,6 -7,3 -8,4 -7,9
Nyintjänad pension 12,2 3,5 12,2 3,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,3 2,7 3,3 2,7
Förändring av löneskatten 1,6 0,0 1,6 0,0
Justering förändring av löneskatten — — — —
Ändring av försäkringstekniska  
grunder — — — —
Övrigt -1,5 1,3 -0,8 0,7

Utgående avsättning 127,7 119,7 135,7 127,8

Not 21 Andra avsättningar

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Uppskjuten skatt — — 277,5 275,7
Avsättning för bidrag till  
statlig infrastuktur — 9,4 — 9,4
Övrigt 17,2 70,9 17,2 70,9

Summa  17,2 80,3 294,7 356,0
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Not 22 Långfristiga skulder

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Lån i banker och kreditinstitut 5 314,0 5 488,0 5 873,3 6 047,3
Övriga långfristiga skulder — — 138,8 131,5
Kostnadsersättningar och  
investeringsbidrag 101,1 73,1 101,1 73,1
Finansiell Leasing 411,1 119,9 12,9 13,5

Summa 5 826,2 5 681,0 6 126,1 6 265,4

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

Genomsnittlig ränta 1,03% 1,33% 1,04% 
Genomsnittlig räntebindnings- 
tid/År 2,7 3,3 2,9 —
Lån som förfaller inom:     
1 år 2 059,0 1 492,0 2 059,0 1 592,0
1-3 år 2 176,0 1 975,0 2 176,0 2 175,0
3-5 år 2 048,0 1 723,0 2 048,0 1 923,0
5< år 1 090,0 1 790,0 1 090,0 1 949,3

Eskilstuna kommun har upptagit en portfölj av lån med rörlig ränta och 
olika kapitalbindningstider.    

Not 23 Kortfristiga skulder 

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Kortfristiga skulder till  
kreditinstitut  2 059,0 1 492,0 2 203,1 1 619,9
Leverantörsskulder 267,7 329,0 405,2 456,9
Övriga kortfristiga skulder 520,5 499,9 441,0 426,9
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 766,4 764,0 999,5 913,2

Summa 3 613,7 3 084,9 4 048,7 3 417,0

Not 24 Ställda panter

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

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

För övriga engagemang    
Banktillgodohavanden som säkerhet  
för fysisk elhandel på Nordpol — — — —
Banktillgodohavanden som säkerhet  
för finansiell elhandel (Nasdaq) — — — —
Övrigt — — — —

Summa — — 13,6 13,6
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Not 25 Ansvarsförbindelser, eventualförpliktelser

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Pensionsförpliktelser    
Pensionsåtagande intjänade  
före 1998 1 429,3 1 447,6 1 429,3 1 447,6
Löneskatt på pensionsåtagande  
intjänade före 1998 346,8 351,2 346,8 351,2
Pensionsavtal för förtroende- 
valda (Visstidspension) 15,6 14,4 15,6 14,4
Löneskatt på pensionsavtal för  
förtroendevalda (Visstidspension) 3,8 3,5 3,8 3,5

Summa 1 795,5 1 816,7 1 795,5 1 816,7

Förändring av Pensionsförpliktelser  
intjänade före 1998 2019 2018 2019 2018

Ingående ansvarsförbindelse 1 798,8 1 813,6 1 798,8 1 813,6
Pensionsutbetalningar -81,0 -78,1 -81,0 -78,1
Nyintjänad pension — — — —
Ränte- och basbeloppsuppräkning 45,5 32,3 45,5 32,3
Förändring av löneskatten -4,4 -2,9 -4,4 -2,9
Ändring av försäkringstekniska  
grunder — — — —
Övrigt 17,2 33,9 17,2 33,9

Utgående ansvarsförbindelse 1 776,1 1 798,8 1 776,1 1 798,8

Antal visstidspension 2019 2018 2019 2018

Förtroendevalda 9 9 9 9

Borgensåtaganden    
Kommunala bolag 683,6 659,3 — —
Föreningar och kooperativ 1,7 2,2 1,7 2,2
Egna hem (förlustansvar  
gentemot staten) 0,1 0,4 0,1 0,4
Campus i Eskilstuna (hyresgaranti) 460,0 0,0 460,0 0,0

Summa  1 145,3 661,9 461,8 2,6

Kommuninvest i Sverige AB 
Eskilstuna Kommun har den 20 februari 2007 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nu-
varande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 
2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått lika lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av 
den finansiella effekten av Eskilstuna kommuns ansvar enligt ovan nämnda 
borgenförpliktelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommun-
invest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460,9 miljarder kronor och 
totala tillgångar till 460,4 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 8,8 miljarder kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 8,8 miljarder kronor.

Övriga ansvarsförbindelser    
Skatteverket i Ludvika — — — —
Övrigt — — — —

Summa — — — —

Summa totalt 2 940,8 2 478,6 2 257,2 1 819,3

    

 Kommunen Kommunkoncernen

Not 26 Justering för ej likvidpåverkande poster

Belopp i (mnkr) 2019 2018 2019 2018

Justering för av- och ned- 
skrivningar 258,4 218,7 552,8 525,9
Justering för avsättningar -46,5 24,9 -53,3 13,6
Justering för utrangeringar — — — —
Justering för reavinst, materiella  
anläggningstillgångar -28,4 -7,1 -27,9 -38,8
Justering för reaförlust, materiella  
anläggningstillgångar — — — —
Justering för reaförlust, finansiella  
anläggningstillgångar — 0,2 0,2 —
Justering för reavinst, finansiella  
anläggningstillgångar -3,1 — — —
Justering för bidrag till statlig  
infrastruktur 0,4 -21,4 6,2 -21,4
Justering för indexering av  
GC Sundbyholm — — — —
Justering för upplösning av bidrag  
till infrastruktur 5,8 6,5 — 6,5
Justering för omklassificering  
bidrag till infrastuktur — — — —
Justering för omklassificering  
finansiella anläggningstillgångar — — 12,2 —
Justering för omklassificeringar  
materiella anläggningstillgångar — 13,6 -11,9 -7,3
Justering för Stiga Sport Arena,  
finansiell leasing, netto 1,8 — — —
Justering för bokning direkt mot  
eget kapital 14,0 — — 1,2

Summa 202,4 235,4 478,3 479,7

Övriga tilläggsupplysningar

Pensionsförpliktelser 2019 2018 2019 2018

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP) tryggas  
genom försäkring hos KPA samt Skandia
Pensionsförpliktelse FÅP inkl  
löneskatt som tryggats (mnkr) 555,6 491,3 555,6 491,3
Överskottsfond hos KPA samt  
Skandia, Utgående kapital (mnkr) 15,3 12,94 15,3 12,9

Aktualiseringsgrad (%) 96 96 96 96

Leasingavgifter

Leasingåtaganden 2019 2018 2019 2018

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

Finansiell leasing:    
Förfaller till betalning inom ett år 17,1 5,1 0,6 0,6
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 69,6 21,1 3,0 2,8
Förfaller till betalning senare än  
fem år 324,4 93,7 9,2 10,1

Summa 411,1 119,9 12,9 13,5

Operationell leasing:    
Förfaller till betalning inom ett år 120,8 122,0 101,7 132,2
Förfaller till betalning senare än  
ett men inom fem år 284,5 314,3 205,4 250,5
Förfaller till betalning senare än  
fem år 408,6 145,1 154,2 148,9

Summa 813,9 581,4 461,4 531,6

Summa totalt 1 225,0 701,3 474,3 545,1

Revisionkostnader 2019 2018 2019 2018

Räkenskapsrevision 0,2 0,2  

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

Kommunstyrelsen 29,5 -414,9 -385,5 -413,6 28,2

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 181,0 -647,5 -466,5 -454,2 -12,2

Förskolenämnden 86,8 -734,9 -648,1 -669,1 21,0

Grundskolenämnden 158,8 -1 352,1 -1 193,3 -1 196,7 3,4

Gymnasienämnden 34,0 -411,7 -377,7 -377,0 -0,7

Kommunrevision — -3,1 -3,1 -3,1 —

Kultur- och fritidsnämnden 46,2 -352,1 -305,9 -314,4 8,5

Miljö- och räddningstjänstnämnden 22,9 -107,9 -85,0 -90,1 5,1

Servicenämnden 668,8 -660,2 8,6 5,4 3,2

Stadsbyggnadsnämnden 167,9 -550,4 -382,5 -416,5 34,0

Socialnämnden 133,3 -728,7 -595,3 -487,6 -107,7

Torshälla stads nämnd 3,6 -49,7 -46,1 -49,2 3,1

Valnämnden 2,2 -4,9 -2,6 -3,0 0,4

Vård- och omsorgsnämnden 360,7 -2 180,3 -1 819,6 -1 822,8 3,2

Överförmyndarnämnden 4,6 -16,2 -11,6 -12,3 0,7

SUMMA 1 900,4 -8 214,5 -6 314,1 -6 304,2 -9,9

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

Fastighetsenheten 196,4 -170,0 26,4 20,9 5,5

Mark- och fastighet 270,4 -201,5 68,9 19,6 49,3

Badhuset (lämnade bidrag) — -15,9 -15,9 -16,1 0,2

Utveckling av strategiskt områdesarbete 8,7 — 8,7 8,7 0,0

Inköps- och miljöavgifter — 2,7 2,7 2,0 0,7

Statsbidrag migrationsverket 51,0 — 51,0 74,4 -23,4

Finansiell leasing 9,4 -12,0 -2,6 — -2,6

Över/underskott — -22,1 -22,1 -3,9 -18,2

Skolpeng kommunen 20,2 — 20,2 21,4 -1,2

Friskolor och interkommunala ersättningar 90,6 -496,3 -405,7 -367,6 -38,1

Personalomkostnader (PO-pålägg) 0,5 22,7 23,2 17,3 5,9

Pensionsutbetalningar (netto) — -174,8 -174,8 -105,2 -69,6

Försäkring/skadereglering — -5,9 -5,9 -7,3 1,4

Interna räntor/tjänsteköp koncernen — 173,2 173,2 165,9 7,3

Budgetregleringsposter — -5,6 -5,6 -1,2 -5,6

Finansnetto — 6,7 6,7 — 6,7

Justering av interna poster mellan nämnderna -768,9 768,9 0,0 — —

S:a övriga kommungemensamma kostnader -121,7 -129,9 -251,7 -169,9 -81,8

S:a verksamhetens driftnetto 1 778,6 -8 344,4 -6 565,8 -6 475,3 -91,7

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

Kommunstyrelsen

 Kommunledningskontoret 35,7 — 35,7 — -35,7

 Fastighets- och exploateringsenheten 428,3 -16,4 411,9 622,0 210,1

 - varav förskoleverksamhet 70,3 — 70,3 115,0 44,7

 - varav grundskoleverksamhet 79,8 — 79,8 115,0 35,2

 - varav gymnasieverksamhet 23,6 — 23,6 64,0 40,4

 - varav gemensam skolverksamhet 0,8 — 0,8 0,0 -0,8

 - varav social 2,8 — 2,8 — —

 - varav vård- och omsorgsverksamhet 24,6 — 24,6 90,0 65,4

 - varav räddningstjänstverksamhet 0,0 — 0,0 0,0 0,0

 - varav stadsbyggnadsverksamhet 0,7 — 0,7 0,0 -0,7

 - varav övriga fastigheter och lokaler 121,7 — 121,7 109,0 -12,7

 - varav exploaterings- och markinvesteringar 104,0 -16,4 87,6 129,0 41,4

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

Kultur och fritidsnämnden 11,5 -2,8 8,7 38,4 29,7

Miljö- och räddningstjänstnämnden 7,6 — 7,6 10,0 2,4

Servicenämnden 0,0 — 0,0 0,0 0,0

Socialnämnden 0,0 — 0,0 0,0 0,0

Stadsbyggnadsnämnden 64,8 -10,2 54,6 99,2 44,6

 - varav kommunala 66,7 -10,2 56,5 99,2 42,7

 - varav medfinansiering till statlig infrastruktur 0,1 — 0,1 0,0 -0,1

Torshälla stads nämnd 14,5 — 14,5 24,5 10,0

Summa 562,4 -29,4 533,0 794,5 261,5

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

KS/Kommunstyrelsen 1,5 — 1,5 — -1,5

Arbetsmarknad och Vuxennämnden 1,2 — 1,2 2,5 1,3

Kultur och fritidsnämnden 5,3 — 5,3 10,4 5,1

Miljö- och räddningstjänstnämnden 0,9 — 0,9 1,8 0,9

Förskolenämnden 1,0 — 1,0 1,2 0,2

Grundskolenämnden 13,7 — 13,7 4 -9,7

Gymnasienämnden 1,1 — 1,1 5,2 4,1

Servicenämnden 13,7 — 13,7 26,5 12,8

Socialnämnden 1,7 — 1,7 — -1,7

Stadsbyggnadsnämnden 4,2 — 4,2 10,2 6,0

Vård o omsorgsnämnden 7,7 — 7,7 20,9 13,2

Torshälla stads nämnd 0,0 — 0,0 1,4 1,4

Summa Nämnder 52,0 0,0 52,0 84,1 32,1

Summa total 614,4 -29,4 585,0 878,6 293,6

Investeringsredovisning för Eskilstuna kommun  



65

Ekonomisk redovisning Exploateringsredovisning

 Prognos    Ack utfall  

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

Pågående arbetsområden/infrastruktur           

48010 Eskilstuna Logistikpark, Kjula 435,6 237,7 273,5 -75,7 119,8 236,0 234,9 -351,2

48402 Vilsta industriområde 15,0 3,0 0,0 12,0 12,7 3,0 0,0 9,7

48430 Svista 34,4 11,0 16,5 6,9 19,6 10,7 12,5 -3,6

48433 Skiftinge 1:1 handelsområde 94,8 52,3 31,1 11,4 92,6 51,3 9,8 31,5

48466 Källsta industriområde fom. 2017 53,0 5,1 11,0 36,9 4,0 4,0 0,5 -0,5

48468 Torlunda 1:271 m.fl., Folkesta industriområde 60,0 82,0 — -21,0 — 4,0 1,0 -5,0

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

48921 GK  Mesta 6:40 0,3 0,5 1,8 -2,1 0,3 0,2 1,8 -1,8

48925 GK  Vapnet 3 bostäder äb 0,0 0,3 6,5 -6,8 — 0,3 — -0,3

48926 GK  Vulkanen 3 0,0 0,1 3,3 -3,4 — 0,2 0,1 -0,3

48927 GK  Hyndevad 22:85 0,0 0,7 14,5 -15,2 — 0,3 0,1 -0,4

Pågående bostäder           

48301 Odlaren Trumtorp 32,5 27,2 3,7 1,6 22,2 26,1 -3,1 -0,8

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

48416 Torshälla 5:8 Granbacken bostäder 27,0 4,0 11,0 12,0 — 0,6 — -0,6

48421 Gillet 1 bostäder 12,4 11,9 6,0 -5,5 — 7,9 — -7,9

48426 Slagsta 1:13, Olofslund 35,0 2,5 8,0 24,5 — 2,0 — -2,0

48429 Djursta bostäder 39,0 9,0 18,0 12,0 21,6 8,0 16,3 -2,7

48440 Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder 2,9 2,4 1,3 -0,8 2,9 2,2 1,3 -0,6

48443 Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder 1,4 1,2 — 0,2 — 0,6 — -0,6

48445 Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen 15,3 1,0 2,2 12,1 — 0,6 — -0,6

48446 Hällby 18:1, Vattentornet bostäder 9,5 1,3 0,0 8,3 — 0,1 0,1 -0,1

48449 Eskilshem 4:7, 4:8 bostäder 32,8 2,4 1,0 29,4 — 2,4 — -2,4

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

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

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

48463 Valören 2, bostäder 79,7 8,7 82,9 -11,9 — 2,1 — -2,1

48464 Valhalla 1:1 Notarien 13-18, Årby norra bostäder 84,9 8,3 13,7 62,9 — 4,9 — -4,9

48467 Nötknäpparen 26 mfl 13,6 39,9 2,0 -28,3 — 14,3 — -14,3

49469 Vilsta 2:1 m.fl., Skogsängen, Vasavägen bostäder 0,0 0,8 — -0,8 — 0,8 — -0,8

48470 Husby-Rekarne 3.14, 3.78, 3,13, 3.29 bostäder 23,0 2,9 2,8 17,3 — 0,8 — -0,8

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

48472 Väduren 23, Gredby 1:1 0,0 6,1 0,8 -7,0 — 5,7 0,4 -6,2

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

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

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

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

Infrastrukturexploatering med extern exploatör           

48922 GK  Kv. Nätet bostäder 0,5 0,4 5,6 -5,5 0,5 0,2 4,5 -4,3
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 Ekonomisk redovisning

Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
 projekt- 
budget 

Total  
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
helår 

Budget  
helår 

Avvikelse 
helår 

AFFÄRS- OCH EXPLOATERINGSINVESTERINGAR

86150 Eskilstuna tågdepå -591 322 -541 000 -612 000 -71 000 -35 435 -35 435

Exploateringsinvesteringar -27 020 -62 000 34 980

Mindre mark- och fastighetsförvärv -3 098 -10 000 6 902

Strategiska fastighetsförvärv -52 340 -57 000 4 660

Överlåtelse fastighet (gata, allmän platsmark) 0 0

Summa Affärs- och exploateringsinvesteringar -591 322 -541 000 -612 000 -71 000 -117 893 -129 000 11 107

FASTIGHETSINVESTERINGAR

87576 Domaren 4, Skiftingehus Fsk, nybyggnad -81 919 -110 000 -120 000 -10 000 -60 779 -75 000 14 221

87671 Gillberga-Vallby 1:14, flytt Fska-Paviljong från Snickarvägen -9 833 -10 000 -11 900 -1 900 -9 503 -10 000 497

87749 Hövligheten 1, Hattmakarens Fsk, tillbyggn, 43-19-73 -54 -35 000 -35 000 0 -54 -10 000 9 946

87763 Mestalunden 1 Förskola -65 000 -65 000 0 -10 000 10 000

87801 Laglydnaden 1 ny/utbyggnad Fogdegatans Förskola -75 000 -75 000 0 -10 000 10 000

Summa Fastigheter förskola -91 806 -295 000 -306 900 -11 900 -70 336 -115 000 44 664

87706 Domaren 3, Gsk, renov omb, 43-19-07, Etapp 2 -53 676 -200 000 -240 000 -40 000 -53 676 -20 000 -33 676

87707 Domaren 3, Gsk, omb kök, 43-19-08 -4 526 -4 526 -4 526

87720 Forskaren 1, projektering om o tillbyggnad inkl. kök, 43-19-33 -2 495 -150 000 -150 000 0 -2 495 -25 000 22 505

87728 Skidåkaren 1, Edvardslundsskolan, omb förskoledel till skoldel, -2 158 -5 000 -5 000 0 -2 158 -5 000 2 842

87751 Hövligheten 1, Skogsängsskolan, nybyggnad, 43-19-75 -304 -130 000 -130 000 0 -304 -10 000 9 696

87802 Skickligheten 1 grundsärskola träningsskola 0 0 0 -20 000 20 000

Säkerhetsanpassningar skola 0 -5 000 5 000

Verksamhetsanpassning skola -16 594 -30 000 13 406

Summa Fastigheter grundskola -63 160 -485 000 -525 000 -40 000 -79 753 -115 000 35 247

87554 Visdomen 1, Rinmansgymn, särskola omb -19 847 -25 000 -25 000 0 -4 168 -5 000 832

87656 Framtiden 1, Rekarnegymn, omb. Byggprogrammet -10 569 -40 000 -25 000 15 000 -10 195 -39 000 28 805

87657 Ekeby 3:1, Ekeby grustag. om-och nybyggnation -9 487 -20 000 -20 000 0 -9 220 -20 000 10 780

Summa Fastigheter gymnasieskola -39 903 -85 000 -70 000 15 000 -23 584 -64 000 40 416

87376 Nithammaren 7, Munktellarenan ombyggnad skärmtak -1 350 -1 500 -2 000 -500 -30 -500 470

87746 Nyfors 1:2 Tunavallen, VIP-byggnad, Inköp -700 -700 -700

87762 Torshälla 5:8 Torshälla ridskola, tillbyggnad torkrum 43-19-81 -93 -1 200 1 200 -93 -93

Summa Fastigheter Kultur- och fritid -2 143 -2 700 -2 000 700 -823 -500 -323

87535 Hövligheten 1, Skogsängsskolan, ombyggnad matsal 43-17-19 -377 -230 -230

87750 Hövligheten 1, Hattmakarens fsk, omb kök, 43-19-74 -31 -31 -31

Summa Fastigheter kök Servicenämnden -408 -261 -261

87587 Sågarsvedet 1:2, nybyggnad logementsbyggnad -21 033 -24 000 -21 000 3 000 -2 840 -2 840

Summa Fastigheter social -21 033 -24 000 -21 000 3 000 -2 840 -2 840

87519 Navaren 4, nybyggnad tvätthall 109 -706 -706

Summa Fastigheter Stadsbyggnad 109 -706 -706

 Investeringsredovisning  
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Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
 projekt- 
budget 

Total  
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
helår 

Budget  
helår 

Avvikelse 
helår 

87620 Östermalm 1:1, Balsta, gruppboende nybyggnad -13 131 -20 000 -16 000 4 000 -12 834 -20 000 7 166

87672 Hällby-Ökna 1:220, Hällby gruppboende nybyggnad -109 -20 000 -110 19 890 -109 -10 000 9 891

87693 Ekeby, Ekeby 3:14, gruppboende - nybyggnad -1 539 -1 494 -1 494

87694 Slagsta 3-19, Olofsslund gruppboende nybyggnad -115 -20 000 -20 000 0 -78 -10 000 9 922

87695 Backa 2-1, Skogstorp, gruppboende - nybyggnad -61 -38 -38

87716 Fuchsian 2, Östra Tunagatan 9, MOA, verksamhetsanpassning, 43-19 -558 -558 -558

87803 Ärla-Åstorp 1:32 och Ärla-Nytorp 4:2 utökning 2 platser -7 000 0 7 000 -7 000 7 000

87804 Skiftinge gård, gruppboende, utökning 2 platser -7 000 0 7 000 -7 000 7 000

87806 Öja-Berga 2:9 ombyggnation Skogsgläntan -5 000 0 5 000 -5 000 5 000

Summa Fastigheter Gruppboende -15 513 -79 000 -36 110 42 890 -15 113 -59 000 43 887

87619 Gillet 1, vård och omsorgsboende, nybyggnad, 43-18-32 -135 000 -135 000 0 -5 000 5 000

87709 Domaren 3, Skiftinge vård- och åldreboende 43-19-10 -3 798 -240 000 -240 000 0 -3 798 -10 000 6 202

87721 Specialisten 1, Trumslagargården, kortidsboende, proj, 43-19-43 -3 338 -230 000 -230 000 0 -3 338 -9 000 5 662

87795 Eskulapen 2, ekebo äldreboende tillbyggnad, 43-19-125 0 0 0 -2 000 2 000

Verksamhetsanpassning äldreomsorg -2 394 -5 000 2 606

Summa Fastigheter äldreboende -7 135 -605 000 -605 000 0 -9 529 -31 000 21 471

Summa Fastigheter vård och omsorg -22 649 -684 000 -641 110 42 890 -24 642 -90 000 65 358

87088 Fristaden 1:6, Faktoriholmarna, F D Kasnlihuset, O -5 520 -5 500 -5 520 -20 -0 -0

87134 Sundbyholm 3:1,Sundbyholm slott, proj vent, energi, 53-13-08 -10 311 -11 000 -12 000 -1 000 -6 973 -11 000 4 027

87135 Sundbyholm 2:1,Sundbyholms slott, brandskydd, nya dörrar 53-13-xx -2 556 -464 -464

87797 Trygghetsfrämjande åtgärder 0 0 0 -5 000 5 000

87798 Grundförstärkningar -1 000 0 1 000 -1 000 1 000

87799 Oförutsedda säkerhets och verksamhetsanpassningar amf 0 0 0 -400 400

87807 Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 0 0 0 -1 000 1 000

87811 Nyfors 1:20, Tunavallen, köp -27 962 -27 962 -27 962

87812 Östermalm 1:27, Ekängens friidrottsarena, köp -9 244 -9 244 -9 244

87813 Gunnarskäl 1:10, Gröndals arena, köp -17 058 -17 058 -17 058

87997 Underhåll komponent investering -20 059 0 0 0 -20 059 -20 000 -59

Fastigheter infrastruktur (KF) -4 000 0 4 000 -2 000 2 000

UPMEF 2 -105 000 0 105 000 -10 000 10 000

UPMEFF 1 -24 943 -105 000 -65 000 40 000 -11 310 -35 000 23 690

87995 Fastighetsköp Jäders-Sundby 2:3 -1 652 -1 652

Energi- och miljöåtgärder -7 969 -8 000 31

Mindre ombyggnader -4 534 -3 000 -1 534

Solel 0 -4 000 4 000

Storköksutrustning -4 962 -6 000 1 038

Säkerhet -8 248 -3 000 -5 248

Tillgänglighet -2 609 -1 000 -1 609

Summa Fastigheter övrigt -117 653 -231 500 -82 520 148 980 -123 044 -110 400 -12 644

Summa Fastighetsinvesteringar (kf) -358 646 -1 807 200 -1 648 530 158 670 -325 989 -494 900 168 911

 Ekonomisk redovisning
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Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
 projekt- 
budget 

Total  
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
helår 

Budget  
helår 

Avvikelse 
helår 

GATOR OCH VÄGAR

83659 Slussportar -5 382 -4 000 -5 382 -1 382 -3 007 -2 000 -1 007

83662 Smidesstaket Slussen -550 -1 000 -600 400 -533 -300 -233

83669 Krusgårdsparken -2 281 -4 500 -2 281 2 219 -147 -147

83671 Hellbergsparken -1 428 -1 500 -1 428 72 -541 -541

83711 Gatubelysning-Mälarbadsvägen -3 449 -2 000 -3 449 -1 449 -194 -194

83713 Holmbergsparken-staket -653 -1 500 -653 847 -9 -9

83730 Upprustning hamnkaj -7 -2 000 -2 000 0 -7 -7

83731 Strandpromenad, Åstråket -149 -3 000 -3 000 0 -149 -149

83732 Hellbergsparken, etapp 2 -2 -2 000 -2 000 0 -2 -2

83733 Krusgårdsparken, etapp 2 -26 -1 500 -1 500 0 -26 -26

83734 Reparation bro, Brogatan -5 -500 -500 0 -5 -5

84107 Årummets vattenspel -6 003 -5 000 -6 294 -1 294 -209 -209

84171 Vilsta naturreservat -464 -1 600 -2 000 -400 -180 -1 300 1 120

84220 Gc Västerleden -5 073 -6 000 -5 073 927 -408 -408

84246 Norra och nedre Hamnstigen -6 092 -3 000 -6 092 -3 092 -2 386 -2 386

84247 Tegelbruksgatan -6 871 -6 000 -7 070 -1 070 -737 -737

84248 Ekosystemtjänster -1 335 -2 000 -1 335 665 -867 -867

84252 Lek och park-Långbergsparken -6 424 -3 300 -6 924 -3 624 3 090 -500 3 590

84300 Gredbyvägen -2 039 -33 000 -33 000 0 -1 173 -27 000 25 827

84316 Beläggningsarbeten- Hällbybrunns vägförening övertag. av väghåll -9 636 -9 636 -9 636 -8 173 -8 173

84328 Lek och park-Djurgården 0 -3 000 0 3 000 16 -2 500 2 516

84362 Gasverksbron -3 694 -4 000 -3 830 170 -3 637 -4 000 363

84370 BM-stråket etapp 4 -1 584 -7 000 -7 000 0 -1 561 -3 500 1 939

84411 Strandskoning Kanonhusholmen -157 -8 000 -8 000 0 -157 -157

Infrastruktur vid arenan -850 -2 800 -2 800 0 -850 -850

Kungsgatan -33 569 -45 500 -36 700 8 800 -14 085 -10 500 -3 585

Kunskapsstråket -9 390 -46 000 -70 200 -24 200 -4 943 -19 900 14 957

Mindre projektinvesteringar 2020 -233 0 -4 000 -4 000 -225 -225

Stadsparken -788 -16 500 -8 000 8 500 -556 -6 500 5 944

Vilande projekt -12 154 -4 000 4 000 -379 -379

Överlåtelse fastighet (gata, allmän platsmark) 0 0 0

Belysning, reinvestering -2 500 -4 500 2 000

Beläggningsarbeten -11 198 -13 000 1 802

Cykelprojekt -2 262 -500 -1 762

Försköna Torshällas infarter -1 472 -1 000 -472

Gatubelysning, trygghetsskapande insatser -591 -1 200 609

Kollektivtrafikåtgärder -288 -1 000 712

Landsbygdsinvesteringar -370 -1 000 630

Nollvision- och trafiksäkerhetsåtgärder -2 815 -2 500 -315

Omb & upprustn lek- & parkmiljöer -338 -338

Ombyggnad av gator -30 -30

Omläggning av vägar Torshällas gatuområde -3 540 -3 500 -40

Planteringsåtgärder -1 511 -1 000 -511

Trafiksäkerhetsåtgärder hela Torshällas gatuhållarområde -122 -122

Trygghetsskapande och estetisk belysning -1 678 -1 000 -678

Summa gator och vägar -120 288 -220 200 -240 747 -20 547 -70 755 -108 200 37 445

Investeringsredovisning
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Projekt
Utfall ack 

totalt 

Total 
 projekt- 
budget 

Total  
projekt- 
prognos

Prognos- 
avvikelse 

Utfall  
helår 

Budget  
helår 

Avvikelse 
helår 

ÖVRIGT

83647 Investeringar ridskolan -41 -1 200 1 200 -24 -700 676

83672 Septitank och gästbryggor i Mälarbaden -2 000 2 000 -2 000 2 000

83673 Verksamhetsanpassning Öppen service 0 36 36

83674 Utveckla Torshargs IP -3 216 -13 800 13 800 -3 124 -12 800 9 676

85410 Allaktivitetsytor -3 310 -3 310 -3 310

85424 Förbättringar friluftsområden -4 041 -73 -2 700 2 627

85425 Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogstorp Orrlidens -14 538 -17 000 -17 000 0 -800 -2 500 1 700

85426 Skidlift Vilstabacken -2 487 -4 000 -4 000 0 -1 814 -1 814

85427 Anpassning av danslokaler -500 -500 0 -500 500

85428 Skatepark -11 000 -11 000 0 -7 500 7 500

85429 Fotbollens infrastruktur -9 000 -9 000 0 -9 000 9 000

85430 Bokbuss -7 -7 -7 000 6 993

85431 Bryggor Sundbyholm -700 -700 0 -700 700

85432 LED-belysning Konstmuseet -390 -1 000 -1 000 0 -390 -500 110

85433 Konstgräs Hållsta -3 000 -3 000 0 -3 000 3 000

85803 RTJ Höjdfordon -6 999 -8 000 -7 000 1 000 -6 999 -8 000 1 001

85805 RTJ Specialfordon -575 -2 000 -1 600 400 -575 -2 000 1 425

83637 Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer -341 -500 159

85408 Miljö- och säkerhetsåtgärder -1 000 1 000

85418 Offentlig konst -1 975 -2 000 25

89999 Investering ankomstregistrerade fakturor 1 459 1 459

Summa Övrigt -35 603 -73 200 -54 800 18 400 -17 937 -62 400 44 463

MEDFINANSIERING TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

84172 Gc Hällby-Kvicksund -1 952 -15 000 -15 000 0 -560 -560

99500 Medfinansiering GC Sundbyholm 426 426 426

Summa Medfinansiering till statlig infrastruktur -1 526 -15 000 -15 000 0 -134 0 -134

Finansiella investeringar -296 0 -296

Summa Anläggningsinvesteringar beslutade av KF -1 107 385 -2 656 600 -2 571 077 85 523 -533 003 -794 500 261 497

Nämndbeslutad investering -67 988 -15 000 -15 000 -52 045 -84 102 32 057

Summa Investeringsredovisning -1 175 373 -2 656 600 -2 586 077 70 523 -585 048 -878 601 293 554

 Ekonomisk redovisning
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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  2019 2018 2017 2016 2015

Finansnetto mnkr -59,6 -83,2 -100,6 -137,0 -152,7

Resultat före extraordinära poster  mnkr 176,0 222,3 531,5 331,2 203,3

Låneskuld långa lån mnkr 6 126,1 6 265,4 5 471,5 5 292,6 4 564,6

Låneskuld, långa lån, per invånare kr 57 396,7 59 229,0 52 300,8 51 239,2 44 802,8

Eget kapital per invånare kr 39 346,6 37 904,2 36 443,8 32 330,7 29 915,0

Ansvarsförbindelser mnkr 2 257,2 1 819,3 1 933,1 2 028,9 2 145,6

Ansvarsförbindelser per invånare kr 21 148,5 17 198,4 18 478,1 19 642,4 21 059,7

Nettoinvesteringar mnkr 1 421,5 1 366,6 1 587,3 1 203,7 1 174,5

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser % 16,2 % 15,5 % 14,2 % 11,0 % 8,4 %

Kommunen  2019 2018 2017 2016 2015

Resultat före extraordinära poster  mnkr 176,1 123,1 317,3 276,9 90,6

Mot balanskravet redovisat resultat mnkr 147,3 110,2 295,3 262,8 61,1

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

Resultat i förhållande till skatter och  
stadsbidrag rullande 4 år  3,3 %    

Nettoinvesteringar mnkr 585,0 615,0 788,7 366,1 550,0

Självfinansieringsgrad % 69 % 53,5 % 61,0 % 136,0 % 37,0 %

Eget kapital mnkr 3 468,8 3 292,7 3 155,6 2 838,2 2 561,8

Eget kapital per invånare kr 32 500 31 127 30 163,6 27 477,4 25 144,8

Soliditet exkl. vidareutlåning och inkl. pensions- 
förpliktelser intjänade före 1998 % 21,8 % 20,4 % 19,0 % 14,3 % 8,6 %

Kassalikviditet  % 83,3 % 88,3 % 73,9 % 81,3 % 67,6 %

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning till  
kommunala bolag mnkr 2 523,5 2 140,8 1 897,8 1 893,5 1 640,5

Nettolåneskuld exkl. vidareutlåning per invånare kr 23 643 20 238,3 18 140,6 18 331,5 16 102,0

Pensionsförpliktelser mnkr 1 795,5 1 816,7 1 930,4 1 992,0 2 104,8

Borgensåtagande mot tredje man mnkr 461,8 2,6 2,7 3,5 3,9

Borgensåtagnade mot kommunala bolag mnkr 683,6 659,3 661,3 902,7 1 199,8

Utdebitering kr 32,85 32,9 32,9 32,9 32,9

Utdebitering, rikssnitt kr 32,19 32,1 32,1 32,1 32,0

Medelskattekraft % 87 % 87 % 87 % 88 % 89 %

Antal invånare per 1/11  106 733 105 782 104 616 103 292 101 882

  Ekonomisk redovisningFinansiella nyckeltal
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 Revisionsberättelse för år 2019  

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den 
verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse och nämnder 
samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har 
utförts tillsammans och med stöd av sakkunniga som 
biträder revisorerna. 

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisions-
sed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsregle-
mente. Granskningen har haft den omfattning och  inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i ”Revisorernas  redogörelse”. 

Inledningsvis vill vi lyfta fram att vi ser positivt på det sätt som 
nämnder och kommunstyrelse tagit till sig av våra rekom-
mendationer under året. 

Av den granskning vi genomfört är det några områden som vi 
bedömer kräver särskild uppmärksamhet. Framförallt vill vi lyfta 
fram socialnämndens stora avvikelse mot kommunfull mäktiges 
budget. Vi kan se att nämnden under flera år haft större av-
vikelser mot fullmäktiges budget och att dessa avvikelser 
ökat. Vår granskning har visat att socialnämnden arbetar med 
åtgärder för att komma tillrätta med sina avvikelser. Trots det 
bedömer vi att det kan finnas brister i nämndens styrning och 
kontroll över sin ekonomi och verksamhet. Vår bedömning är 
att det under 2020 krävs förbättringar om fullmäktiges budget-
ram ska klaras och styrningen ska anses tillfredsställande. 

I vår grundläggande granskning har vi lagt stort fokus vid de 
förtroendevaldas ansvar och delaktighet i nyckelprocesser 
kopplats till styrning, ledning och kontroll. Generellt är vår be-
dömning att förtroendevalda i nämnder och styrelser behöver 
bli mer delaktiga och ta större ansvar för sin styrning, ledning 
och uppföljning. Vår granskning har visat att det finns stora 

variationer i hur styrning och uppföljning utövas i nämnderna 
och framförallt hur hela nämnder är involverade. 

Vi har särskilt noterat detta i fråga om arbetet med uppföljning 
av intern kontroll. Här är vår bedömning att det bör ske ett 
utvecklingsarbete för att öka kunskapen om intern kontroll och 
uppföljning av intern kontroll hos de förtroendevalda. I detta 
bör det fokuseras på de förtroendevaldas roll och ansvar för 
att följa upp den interna kontrollen och vilka krav det ställer på 
delaktighet till exempel i fråga om arbetet med riskanalyser och 
val av uppföljande kontroller. 

Vår sammantagna bedömning utifrån ovanstående är att de 
brister vi noterat också visar att kommunstyrelsens uppsikt 
över nämnder och styrelser behöver stärkas. Detta avser då 
uppsikten av efterlevnad av styrprocesser och att nämnder och 
styrelser uppnår beslutade mål och kvalitet.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Eskilstuna 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut 
är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål 
som kommunfullmäktige fastställt avseende god ekonomisk 
hushållning. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnder samt dess enskilda ledamöter. 

I vår granskning har vi noterat att det finns avsteg från redo-
visningslagen (LKBR) och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning avseende kraven på redovisningen, 
vilket inneburit en resultatförbättring på cirka 60 Mkr. 

Trots ovanstående tillstyrker vi att fullmäktige godkänner kom-
munens årsredovisning för 2019. Vi åberopar bifogade redo-
görelse och rapporter. 

Dinka Hodzic har inte deltagit i granskningen av Överförmyn-
darnämnden. 

Revisionsberättelsen är upprättad av nedan valda revisorer i 
Eskilstuna kommun.

Eskilstuna 2020-03-16

Till revisionsberättelsen hör: 
• Revisorernas redogörelse 
• Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till fullmäktige 
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunala företag 
• Revisionsberättelser från de kommunala företagen




