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Förvaltningsberättelse 

God ekonomisk hushållning 

Inledning och måluppfyllelse 
Kommunens resultat för första kvartalet är 26 miljoner kronor vilket är 6 miljoner bättre än 

föregående år. Exklusive rearesultat är resultatet negativt med 2 miljoner kronor som ska jämföras 

med ett budgeterat resultat för första kvartalet som är negativt med 98 miljoner kronor. Prognosen 

för helåret är 93 miljoner kronor att jämföra med årsbudgeten på 134 miljoner kronor, vilket pekar 

på att kommunen kommer att uppfylla balanskravet för 2021. Bolagskoncernen redovisar ett resultat 

på 70 miljoner kronor vilket är 12 miljoner kronor lägre än budgeten för perioden. 

Prioriterade satsningar 

I årsplan 2020 beslutades att kommunkoncernen skulle satsa totalt 220 miljoner i ett antal utpekade 

mandatperiodprojekt. För 2021 finns 71 miljoner kronor avsatt utöver de externa medel som går att 

söka. Satsningarna finansieras genom de medel som erhölls från försäljningen av delar av 

kommunfastigheters fastighetsbestånd 2020. 

Totalt satsas 80 miljoner kronor på att arbetsmarknadssatsningar, varav 21 miljoner kronor 2021. 

Syftet med projektet är att förvaltningar och bolag tillsammans tar ett krafttag för att motverka 

utanförskap. Målet med projektet är bidra till en levande stadsmiljö och välkomnande mötesplatser 

samt att minska arbetslösheten genom stöd, bland annat genom språkförberedande verksamheter, 

till medborgare att få och bibehålla egen försörjning. Verksamheten i Årby gick igång i 

coronaanpassad form under 2020 medan lokalen i Fröslunda stod färdig i februari 2021. Under våren 

pågår arbete med samlokalisering, även det i Corona-anpassad form. 

Kommunen satsar också 37 miljoner kronor på digitalisering, av vilka 10 miljoner kronor är avsatt 

2021. Målet är att öka kommunens digitala mognad i syfte att tillgodogöra sig nyttorna av 

digitaliseringen. Under 2021 fortsätter kommunens programorganisation sitt arbete med att 

samordna, driva och stödja koncernens digitalisering i syfte att stärka välfärden. Resurser kommer 

läggas på projekt för att möta upp behoven som ställs på våra grundläggande förutsättningar, då 

med särskilt fokus på att prioritera de behov som uppkommer i och med välfärdsutvecklingen. 

Kommunen lägger även resurser på att driva initiativ inom respektive programområde i programmet 

för digital transformation. Under året inleds kommunens satsning på portföljstyrning för att öka 

förmågan att leda och styra utvecklingsinitiativ, centralt finansierat stöd för utveckling kommer 

kunna tillhandahållas till förvaltningarna för att möjliggöra tvärkompetent arbete i särskilda 

utvecklingsinitiativ inom området digitalisering. 

I syfte att höja standarden på idrottsplatser och anläggningar i kommunen satsas 30 miljoner kronor, 

varav 13 miljoner kronor 2021, på ett anläggningslyft. Flera arenor i kommunen, till exempel 

Skogsängens IP, Årby IP, Torsharg, Fröslunda IP och Smehallen kommer att genomgå en allmän 

uppfräschning genom åtgärder som målning, utomhusmiljöer, golv och i vissa fall duschrum. Då 

projektarbetet kom igång sent 2020 nyttjades inte hela budgeten. Därför beräknas hela 18 miljoner 

gå åt 2021. 
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Vidare har 30 miljoner kronor avsatts för en satsning på att höja standarden och genomföra 

trygghetshöjande åtgärder i skolmiljöer. Även här handlar det om en allmän uppfräschning och att 

åtgärda eftersatt underhåll. Bland åtgärderna kan nämnas målning, golv, soltak på förskolegårdar 

samt förbättrad belysning för att öka tryggheten. En mängd förskolor, grundskolor och gymnasier 

kommer att få del av åtgärderna. Förslagen har arbetats fram i dialog med barn- och 

utbildningsförvaltningen. Även här kom man igång något sent under 2020 vilket innebär att 3,5 

miljoner av dessa pengar förs över och nyttjas 2021. Totalt beräknas 13,5 miljoner satsas 2021. 

För trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder har 30 miljoner av kommunala medel 

avsatts under mandatperioden, varav 13,5 miljoner 2021. Här finns också en betydande extern 

finansiering, drygt 20 miljoner bara under 2021. En viktig del i Trygghetspaketet är projektet Trygga 

unga. Satsningen beräknas ta fart på allvar under andra halvåret 2021 för att sedan vara fullt utrullat 

2022. Utöver det pågår bland annat utvidgad medborgardialog i Fröslunda. 

Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två 

perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling beskriver vad 

kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom hållbar utveckling har vi sju 

processområden (Värna demokrati, Utbildning, Vård och sociala tjänster, Berikande kultur och fritid, 

Hållbar samhällsbyggnad, Samhällsskydd och beredskap samt Näringsliv och arbete). Effektiv 

organisation beskriver hur de inre perspektiven (processkvalitet, medarbetare och ekonomi) utförs 

och med vilka resurser. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen inom hållbar utveckling visar att fem processområden delvis uppnår resultatmålen 

och att två processområden uppnår resultatmålen. Inom effektiv organisation uppnår de tre 

perspektiven delvis uppsatta resultatmål. De flesta resultat inom procesområden är oförändrade 

jämfört med föregående år. 
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Förklaring till symboler 
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Hållbar utveckling 

Bedömning processområden 

Värna demokrati 

Bedömning Trend 

  

 

Effekterna av pandemin med ökad arbetslöshet och ökade behov av stöd riskerar att bli ännu 

större i prioriterade stadsdelar. Därför är de långsiktiga trygghetsatsningarna än viktigare för att 

minska skillnader i staden, stärka skolresultaten och få fler i arbete och utbildning för ett tryggt, 

jämställt och sammanhållet Eskilstuna. 

Ett tryggare och jämställt Eskilstuna 

Den kraftsamling som nu pågår med bland annat samlokalisering av kommunala verksamheter i Årby 

och Fröslunda behöver fortsätta utvecklas för att möta de behov som finns och uppstår i prioriterade 

stadsdelar kopplat till arbete och utbildning. Målet att skapa en positiv utveckling i prioriterade 

stadsdelar tillsammans med boende, föreningsliv, näringsliv och akademi. 

Det långsiktiga arbetet för kvinnofrid fortsätter utifrån Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck som antagits av kommunfullmäktige. Målet är att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra och arbetet är centralt för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. För att 

förebygga våldsbejakande extremism har kvällsföreläsningar i digital form genomförts. 

Delaktighet och jämlikt inflytande 

Delaktighet och dialog kommer att vara en viktig del för att stärka det sociala kapitalet i stadsdelar. 

För att utveckla former för dialoger deltar Eskilstuna som pilotkommun i Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) modell för medborgardialog i komplexa frågor. 

Cirka 200 personer i Fröslunda och Lagersberg med omnejd har samtalat utifrån frågan: Vad innebär 

trygghet för dig? I samtalen har invånare, representanter från kyrkor, föreningar, fastighetsägare och 

bostadsföretag, anställda i Eskilstuna kommunkoncern, förtroendevalda i nämnder och bolag, polis 

och lokal media deltagit. Under första delen av 2021 har samtalen återkopplats. Framåt kommer 

fortsatta dialoger ske utifrån åtta olika temaområden för att hitta orsaker och möjliga vägar för de 

olika områdena. 

En sammanhållen, effektiv och rättssäker informationsförvaltning 

Det ska vara enkelt att ha insyn i kommunens verksamheter och handlingar. För att säkra att 

informationsförvaltningen bedrivs rättssäkert, effektivt och enhetligt över hela organisationen har 

ett uppdrag lämnats till ett processteam. Inledande arbete handlar om att ta fram definitioner, 

kartlägga områden som berörs av informationsförvaltning och vilka kompetenser som behövs i det 

fortsatta arbetet. 
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Ett förslag till "Riktlinjer för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern" är på remiss till 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser. 

Stöd till förtroendevalda och ärende- och beslutsprocessen 

För att ärende- och beslutsprocessen i kommunens nämnder och bolag ska bli mer enhetlig och 

mindre sårbar ska standardiserade arbetssätt i högre grad tillämpas i ärendeberedning och 

nämndadministration. Därför har nämndadministration och ärenderegistrering organisatoriskt 

samlats till serviceförvaltningen. Det ger förutsättningar till att kompetensutveckla funktioner och att 

utveckla arbetssätt. Datainsamling pågår för att i nästa steg att forma nya arbetssätt. 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats, men på grund av pandemin avstannat, när det gäller att säkra att 

beslutsunderlag bättre belyser viktiga perspektiv, exempelvis tryggheten i samhället, påverkan på 

arbetstillfällen och hur flickor, pojkar, kvinnor och män berörs av beslutet. 

Pandemin har påverkat förtroendevaldas förutsättningar att medverka i den demokratiska 

processen. Kommunfullmäktiges sammanträden har genomförts men med begränsat antal 

ledamöter. Även övriga nämnder och styrelser har påverkats. 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

I samverkan utveckla en effektiv, rättssäker och gemensam 
informationsförvaltning som tillgodoser kommunens och invånarnas 
behov av insyn och tillgång till information. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, 
KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES, KFAST, EEM) 

  

Ny styrgrupp har startats upp inom ramen för PUG Demokrati. Ett tvärfunktionellt processteam för arbetet 
är tillsatt och ett uppdrag är formulerat. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Insyn   

Delaktighet och jämlikt inflytande   

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

  

Trygghet   
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Utbildning 

Bedömning Trend 

  

 

Förskola 

Förskolans arbete har under första delåret av 2021 fortsatt att påverkas av den pågående pandemin 

och i synnerhet när det gäller arbetet med föräldrakontakter samt möjligheten till den vardagliga 

dialogen, inblicken och delaktigheten i förskolans verksamhet. Verksamhetsanpassningar behöver 

därför ske kontinuerligt. Som en konsekvens av pandemisituationen har förskolan under början av 

året även behövt stänga några förskolor. 

Det finns i dagsläget 5 380 barn inskrivna på de kommunala förskolorna i Eskilstuna, varav 1 321 av 

dessa har annat modersmål än svenska. Mot denna bakgrund pågår ett utvecklingsarbete kring språk 

och kommunikation i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att lära samt uttrycka sig. 

Projektet Modellförskolor har under delåret redovisat resultatet av arbetet med att integrera 

jämställdhetsarbetet. Utifrån modellförskolornas erfarenheter kommer insatser att genomföras 

framgent i syfte att säkerställa att alla barn blir bemötta med respekt oberoende av om du är flicka 

eller pojke. Det handlar om metoder och arbetssätt som ska spridas och förankras till övriga 

förskolor. 

Förskolan har även fokuserat på att främja samverkan kring familjer som behöver extra stöd samt 

främjande och förebyggande insatser kring familjer och föräldrar. Arbete genomförs tillsammans 

med andra förvaltningar i de prioriterade områdena. Åtgärderna är både generella och riktade 

kompensatoriska insatser. 

Grundskola 

Effekterna av pandemin har under årets start satt stor prägel på arbetet i grundskolans 

verksamheter. Fokus för chefer och medarbetare har varit att upprätthålla verksamheten och 

utforma åtgärder för att motverka smittspridningen 

För elever i årskurs 7-9 har undervisningen delvis skett digitalt, medan förordningarna inte gett låg- 

och mellanstadiet samt särskolan den möjligheten. Där har verksamheten bedrivits på samma sätt 

som vanligt. Erfarenheter dras löpande av den digitala distansundervisningen på högstadiet och det 

kan vi ta med oss i framtiden. Att pandemin påverkar oss nu och framöver är säkert, men vilka de 

långsiktiga effekterna ger på elevernas kunskapsutveckling, mående och förmåga till socialt samspel 

är för tidigt att säga. 

Även om mycket utvecklingsarbete stannat av ute på skolorna, pågår arbete utifrån föregående års 

kunskapsanalyser för att höja kvaliteten i undervisningen. 

Utvecklingen av Jobbcirkus har tagit nya kliv och arbete pågår med att utveckla ett koncept för att 

erbjuda årskurs 5 studie- och yrkesvägledning. Eskilstuna deltar även som pilotkommun i ESF-

projektet Vägled, vilket omfattar att ta fram ett material som handlar om arbetsmarknadskunskap. 
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Arbetet med satsningen Trygga unga, ett strategiskt operativt arbete för att tidigt möta upp oro för 

och eliminera risker för att barn/unga hamnar i kriminalitet och missbruk, har påbörjats. Trygga unga 

bygger på SSPF-samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och ung Fritid i syfte att minska ledtiden 

från det att någon av aktörerna känner oro kring en individ eller grupp till att insatser sätts in. 

Vidare pågår arbete i skolans verksamheter med att öka skolnärvaron. Det handlar bland annat om 

att tillhandahålla ett nytt metodstöd till skolenheterna för att säkerställa att arbetet med att främja 

närvaro och förebygga frånvaro stärks. Samtidigt pågår arbetet att tillsammans med socialtjänsten 

utveckla hur skolfrånvaro riskvärderas och bedöms i samband med orosanmälningar och hur 

samverkan kan stärkas i de fall där skolan inte lyckas få till stånd en funktionell dialog med elev och 

vårdnadshavare. Vilka effekter pandemin och distansundervisningen fått på frånvaron är svårt att 

veta i dagsläget. 

Inom grundskolan finns även utmaningar gällande att skapa en trygg skolmiljö med hög grad av 

studiero i alla skolor. Idag är likvärdigheten för låg och resultaten skiljer sig i allt för hög utsträckning 

mellan och inom skolenheter. En god lärmiljö behöver erbjuda såväl strukturerad och varierad 

undervisning som goda relationer mellan lärare och elever, samt ett aktivt värdegrundsarbete med 

ett tydligt normkritiskt förhållningssätt. Fortsatta riktade insatser för att stödja skolor som behöver 

utveckla såväl kvalitet som systematik i sitt arbete krävs. 

Skolan har blivit beviljade ackreditering inom Erasmus, ett utbytesprogram för internationellt 

samarbete, för perioden 2021 till 2027. Arenan för internationella kontakter upphörde inte med 

Brexit vilket många befarade. Verksamheten breddas istället och nu tas nya steg i nya riktningar och 

genom ackrediteringen ges möjligheten att arbeta långsiktigt och med fler länder. Ackrediteringen 

ger också möjligheter både till ett lärande genom internationella kontakter och att stärka 

kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare 

Ett arbete pågår inför höstterminen 2021 gällande skolvalet. Skolvalsresultatet visar att Eskilstuna 

har 1 376 barn som börjar förskoleklass, 1 140 elever som börjar årskurs 4 och 1 086 elever som 

börjar årskurs 7 i en kommunal skola. Andelen som fick sitt förstahandsval ökade med 6 

procentenheter för förskoleklassen och med 5 procentenheter för årskurs 4, i jämförelse med 

föregående år. Däremot minskade andelen med 12 procentenheter för årskurs 7. Hösterterminen 

2021 kommer skolorna Djurgårdsskolan, Faktoriet och Fristadsskolan vara fullbelagda i årskurs 7 och 

bristen på lokaler har påverkat möjligheten för eleverna att få önskad skola. 

Gymnasieskola 

Pandemin har under första kvartalet 2021 påverkat gymnasieskolans verksamhet i stor utsträckning. 

Fortsatt distansundervisning sker. Under perioden har yrkesprogrammens karaktärsämnen varit 

skolförlagda, likaså introduktionsprogrammen till hälften. Elever som är i behov av extrastöd, 

gymnasiesärskolan samt de anslagsfinansierade enheterna har inte omfattats av distansstudierna. 

Elever i åk 9 har gjort sitt preliminära val till gymnasieskolans program. Söksiffrorna till de nationella 

programmen utgår den preliminära antagningen som görs på höstterminens betyg. Antalet sökande 

har ökat något och fördelningen vad gäller behöriga och obehöriga sökande ligger i linje med förra 

året. 
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Sökbilden till de tre yrkesprogrammen som erbjuds i den kommunala skolan ser till viss del likartad ut 

som föregående år. Dock kan man skönja en nedåtgående trend på de tre yrkesprogrammen 

På de högskoleförberedande programmen är det störst sökintresse för Samhällsvetenskaps-, Teknik- 

och Naturvetenskapsprogrammen. Det vikande intresset för Ekonomiprogrammet förra året har vänt 

med en rejäl uppgång. Däremot minskar intresset för Teknikprogrammet. 

Sökintresset för skolorna ser olika ut i relation till föregående år. Variationen i söktryck har också att 

göra med att den omorganisation av gymnasieprogrammen som genomförs till hösten, vilket gör det 

svårt att jämföra sökintresset med utfallet föregående år. Grunden till detta är öppnandet av det nya 

Zetterbergsgymnasiet till höstterminen, vilket föranleder flytt av program och att antalet elever på 

respektive skola minskar. 

Gymnasiesärskolan växer snabbt, det har skett en stor ökning de sista åren. Som ett led i 

gymnasiesärskolans kvalitetsarbete har medverkan skett i Skolverkets satsning ”Samverkan för Bästa 

Skola” för att utveckla verksamheten och öka likvärdighet. Insatsen är nu är avslutad och 

slutredovisas under maj månad. 

Kopplat till arbetet i de prioriterade stadsdelarna arbetar gymnasierna med att öka elevnärvaron. 

Mentors in Violence Prevention, MVP- programmet är också kopplat till arbetet i de prioriterade 

stadsdelarna. Programmet har ett jämställdhetsperspektiv och ska uppmärksamma både pojkars och 

unga mäns samt flickors och unga kvinnors attityder och beteende kopplat till våld. Tydliga positiva 

resultat av denna insats kan konstateras. 

Vuxenutbildning 

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt SFI och grundläggande 

kurser i svenska som andra språk, men även för övriga grundläggande kurser och de gymnasiala 

kurserna då allt fler fortsätter att studera efter avslutad SFI. Behovet av stödinsatser är mycket 

påtagligt på alla nivåer och trots att kapaciteten utökats betydligt och nya stödformer introducerats 

har de svårt att täcka behovet. 

Betygen för de kurser som avslutades i jan/feb uppvisar ett markant förbättrat resultat för 

grundläggande kurser och externt anordnade gymnasiekurser. Om detta beror på det arbete som 

gjorts med hur mottagningen av eleverna sker och anpassning av stöd så att eleverna har rätt 

förutsättningar från start är för tidigt att säga men en viss indikation kan det vara. En mer utförlig 

uppföljning av detta kommer ske i delår 2. 

Av de som avslutade en yrkesutbildning under perioden juli – augusti 2020 är vid uppföljningen efter 

6 månader 71,6 procent i arbete eller vidare högre studier. Av dessa arbetade 69,4 procent inom det 

område utbildningen gällde. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Arbeta för att öka närvaron för barn och elever i förskola och skola för 
att höja kunskapsresultaten. (GSN, FSN, GN) 

  

Hög närvaro är en avgörande faktor för att barn och elever ska kunna ta till sig undervisning. Pandemiläget 
har inneburit att det är svårare att arbeta med skolnärvaron. Närvaron i distansundervisningen för de äldre 
eleverna har inte ökat utan tenderar att ligga kvar på samma nivå som i den skolförlagda undervisningen. 
Dock pågår ett aktivt arbete i skolans verksamheter med att öka skolnärvaron. Det pågående arbetet 
handlar bland annat om att tillhandahålla ett nytt metodstöd till skolenheterna för att säkerställa att arbetet 
med att främja närvaro och förebygga frånvaro stärks. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Förskola   

Grundskola   

Gymnasieskola   

Vuxenutbildning   
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Vård och sociala tjänster 

Bedömning Trend 

  

 

Vård och stöd för barn och unga 

Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst främjar skolgången hos alla barn som är aktuella 

inom socialnämnden. Familjevägledare och socialsekreterare finns med på barnhälsoteam i 

Årby/Skiftinge, Torshälla samt Fröslunda. Alla barnhälsoteamen är i gång i samverkan med 

förskolorna och team som arbetar med förebyggande åtgärder finns idag på flera kommunala 

grundskolor. Gruppverksamheter och föräldrautbildningar har genomförts som planerat, men digitalt 

i stället för fysiska möten. 

Årets särskilda satsning på Trygga unga har inletts. Arbetet är särskilt riktat mot flickor och pojkar i 

riskzon för kriminalitet och missbruk. Satsningen kommer innebära utökade resurser för 

socialsekreterare som arbetar förbyggande genom uppsökande verksamhet och fler fritidsledare 

inom fritidsverksamheten. 

Antalet anmälningar och pågående utredningar inom socialtjänsten har ökat under första kvartalet 

jämfört med föregående år. 

Vård och stöd för vuxna 

Inom verksamheten för funktionshindrade fortsätter arbetet med att stärka samverkan med andra 

verksamheter, förvaltningar och organisationer. Syftet är att utveckla tidiga, samordnade och 

hälsofrämjande arbetssätt. Genom teamsamverkan vid utredning ska få mer träffsäkra bedömningar 

och kunna sätta in rätt insats i ett tidigare skede. 

Behovet av missbruksvård är fortsatt stort och det påverkar antalet externa placeringar på hem för 

vård och boende samt externt köpt boendestöd. Arbetet för att kvinnor och män i behov av vård, 

vare sig det sker i egen regi eller via extern vård, ska få sina behov av stöd och vård matchade till den 

nivå av stöd som krävs för att nå bästa möjliga effekt fortsätter. Utveckling av behovsdrivna tjänster 

med fokus på kvinnor i missbruk har påbörjats för att bättre nå ut till målgruppen. 

Projektet bostadsanskaffning pågår och en gemensam riktlinje gällande rätten till bistånd av 

anskaffning av bostad kommer att tas fram tillsammans med den kommunövergripande 

bostadsförsörjningsplanen. 

Kommunen tillsammans med civilsamhället och andra aktörer fortsätter arbetet med gemensamma 

lösningar för att främja social trygghet och motverka psykisk ohälsa. Överenskommelser om 

partnerskap finns inom flera områden, bland annat ungdomsjour, kvinnojour, dagverksamhet för 

social utsatthet och koncept för att motverka hemlöshet. 
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Vård och stöd för äldre 

Utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen pågår och resursförstärkningen till äldreomsorgen kommer 

användas till att öka varje medarbetares förutsättningar att vara aktiv och delaktig i utvecklingen 

med fokus på förebyggande och samordnade insatser. Kommunen fortsätter tillsammans med 

Region Sörmland att fördjupa samarbete kring äldre och deras behov av vård och omsorg. 

Flera studier visar att människor vill bo hemma så länge som det är möjligt. Arbetet med att etablera 

digitala lösningar som kan öka den enskildes trygghet och självständighet i ordinärt boende 

fortsätter. Även utvecklingsarbetet inom samordnad verksamhet för trygg och effektiv utskrivning 

från slutenvård fortgår. Arbetet kring intensiv hemrehabilitering (IHR) har gett goda resultat och 

halverat äldres behov av stöd och i fortsättningen även teamsamverkan inom hemtjänsten med 

målsättningen att sprida ett rehabiliterande arbetssätt med fokus på äldre som bor kvar hemma. Ett 

utvecklingsarbete har därtill inletts som syftar till en samordnad verksamhet mellan dagverksamhet 

för personer med demenssjukdom och växelvård i nya lokaler. 

De fysiska mötesplatserna för seniorer och hemtjänstens träffpunkter har hållit stängt på grund av 

pandemin och risken för smittspridning. I stället har det erbjudits digitala mötesplatser på Facebook 

med bland annat livesändningar av aktiviteter. 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Genom resursförstärkning öka medarbetarnas förutsättningar att vara 
en aktiv del i utvecklingen av framtidens äldreomsorg med fokus på 
förebyggande och samordnade insatser samt den enskildes förmåga 
och vilja att leva ett självständigt liv. (VON)  

  

Kvalitetssäkringssamordnare är under rekrytering inom äldreomsorgen. Samtliga kvalitetsombud inom 
äldreomsorgen har fått avsatt tid varje månad för gemensamt och lokalt utvecklingsarbete och samtliga 
medarbetare inom äldreomsorgen har fått avsatt tid för utvecklingsarbete under året. Förändringsledare har 
utsetts har avsatt tid på varje enhet och rollens uppdrag tydliggjorts vars roll och uppdrag hålls ihop av 
utsedd utvecklare. Förändringsledare och enhetschef kommer att tillsammans delta i workshop kring 
nämndens vision 2035 och vara drivande i förändringsarbete på enheten. En projektledare är anställd på att 
hålla ihop fysiska och digitala aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden. En ny enhet för support, 
ambassadörskap och implementering av nya lösningar är under uppstart. 

Genomföra tidiga och förebyggande insatser för att motverka psykisk 
ohälsa för flickor, pojkar, kvinnor och män. (SN, VON, FSN, GSN, GN, 
AVN, KFN)  

  

I arbetet riktat till flickor och pojkar utgår samarbetet från Social Operativ Grupp (SOG) där 
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 
samt barn- och utbildningsförvaltningen ingår. Gemensamt arbete pågår gällande tidiga förebyggande 
insatser enskilt och gemensamt. Detta samordnas i ett gemensamt arbete med arbetsnamn Trygga Barn. 
Tidigt förebyggande arbete genomförs i form av exempelvis gemensamma hembesök tillsammans med BVC, 
medverkan på familjecentraler, föräldrastödsgrupper och förebyggande socialsekreterare på skolan. 

Insatser för att motverka psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet för brukare inom vård- och 
omsorgsverksamheterna sker utvecklingen med stöd av digitala verktyg. Mötesplatserna utvecklar digitala 
aktiviteter och erbjuder stöd till den enskilde brukaren via utsedda förändringsledare. Ett pilotprojekt 
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Titel Status Färdiggrad 

planeras inom ett hemtjänst- och hemsjukvårdsområdet. En förstudie ska genomföras angående stöd och 
insatser för gruppen barn/unga. I processteam barn görs även ett arbete kring obruten skolgång. 

Samordna vårdinsatser för kvinnor och män på hemmaplan. (SN, VON)    

Arbetet med att ytterligare utveckla samintegrerade insatser för vuxna med samsjuklighetsproblematik 
pågår. Ett annat utvecklingsområde återfallsprevention till personer med funktionshinder där nu modell 
arbetas fram av Beroendemottagningen Vägen med stöd av socialpsykiatrin och regionen. Båda projekten 
använder sig av tjänstedesign som metod. Planeringen för det gemensamma HVB/utredningsboendet 
mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen är påbörjad det flaggas för försening av 
uppstart som nu kan ske i slutet av året eller i början av år 2022. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Barn och unga   

Vuxna   

Äldre   
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Berikande kultur och fritid 

Bedömning Trend 

  

 

Pandemin har fortsatt haft stor påverkan på kultur och fritidsverksamheterna. Många föreningar 

och kulturaktörer har ett mycket tufft ekonomiskt läge och en stor osäkerhet råder. Evenemang 

och verksamheter har i många fall ställts in och flyttas fram till hösten. Det framåtriktade arbetet 

pågår parallellt med att planera föreställningar, visningar, värva evenemang samt planera en 

återstart av verksamheterna. 

Säkra och trygga anläggningar 

Som ett led i arbetet med trygga och säkra anläggningar fortsätter arbetet utifrån framtagen plan för 

anläggningslyftet. 10 miljoner kronor årligen är avsatt för förbättringsåtgärder under 2020-2022. 

Arbetet går även att följa på eskilstuna.se. 

Arbete i Vilsta friluftsområde pågår och planerad byggstart av etapp 1 i utvecklingsplanen sker i juni 

2021. Arbetet med utveckling av Torshargs idrottsplats pågår enligt den utvecklingsplan som har 

tagits fram. För Ekängens idrottsområde har arbetet påbörjats med att ta fram en utvecklingsplan. 

Översynen av det samlade stödet till föreningslivet är genomförd. Det slutliga beslutet om de nya 

styrdokumenten för det samlade stödet till föreningslivet förväntas tas av kommunfullmäktige i 

december 2021. 

Aktiv fritid 

Arbetet har kännetecknats av tre inriktningar; digital verksamhet, uppsökande verksamhet och riktad 

verksamhet både på grupp- och individnivå. Den digitala verksamheten är en utmaning då våra 

medarbetare inte kan möta ungdomarna i lika stor utsträckning som tidigare. 

Den uppsökande verksamheten har inneburit att träffa ungdomar, erbjuda dem att gå på 

promenader tillsammans med fritidsledare samt ordna utomhusaktiviteter. Arbetet med Ungt 

ledarskap fortsätter att utvecklas genom att ungdomar blir aktivitetsledare, goda förebilder och 

ungdomsambassadörer. 

Mötesplatsverksamheten arbetar fortsatt med samhällsservice där besökare välkomnas utifrån 

behov under vissa dagar och tider. Det fortsatta arbetet inkluderar även anpassade inomhus- och 

utomhusaktiviteter med begränsat antal platser och krav på föranmälan för barn och ungdomar. 

Planeringen för sommarens lovaktiviteter är i full gång och kommer ske i dialog både internt inom 

kommunen och externt med föreningslivet. 4,5 miljoner kronor kommer att fördelas för aktiviteter 

under sommarlovet. 

Kulturen tar kliv 

En ny och mer rymlig bokbuss har levererats. Den är förutom ett litet bibliotek, en mötesplats för 

bokcirklar, författarbesök, sagostunder och föreläsningar eller bara sitta ner en stund. Från slutet av 
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januari har Stadsbiblioteket och Torshälla bibliotek öppnat igen för lån av medier och 

datoranvändning. Endast snabba ärenden är möjliga, alla sittplatser är bortplockade. 

Trots rådande pandemi har kulturskolan kunnat hålla verksamheten i gång under årets första 

månader, helt eller delvis med anpassade undervisningsmetoder. 

Som ett led i att komplettera, bredda och utveckla Eskilstunas och Torshällas kulturutbud har de 

digitala sändningar som startade förra året utvecklats vidare. Totalt har 16 digitala livesändningar 

genomförts från scenen på Eskilstuna teater under första kvartalet. 

Eskilstuna konstmuseer har fortsatt att publicera digitalt material för att göra verksamheten 

tillgänglig. Stadsmuseet genomför en samtidsdokumentation kring den pågående pandemin och det 

har genomförts en aktiv insamling genom samtal med de äldsta i samhället. 

Den offentliga konsten i Eskilstuna fortsätter öka i takt med den omfattande nybyggnationen i 

staden. Till exempel i Årbytunneln pågår ett konstnärligt gestaltningsarbete där konst och belysning 

ska göra gångtunneln till en mer trygg plats. Kontrakterad konstnär är Stanislaw Lux. 

Från den 10 till den 12 februari genomfördes kulturkonventet Folk och Kultur för fjärde året i rad. På 

grund av pandemin var konventet detta år helt digitalt. Att ta del av konventets 328 programpunkter 

var helt gratis och ledde till besöksrekord, med cirka 12 000 besök under konventets tre första dagar. 

Något helgarrangemang för eskilstunaborna gick inte att genomföra denna gång. 

Evenemang 

Evenemangsfonden fortsätter framöver med 10 mkr under en rullande fyraårsperiod. Fonden får tas i 

anspråk för att attrahera, marknadsföra och genomföra större evenemang i Eskilstuna. 

Arbete pågår med att värva nya evenemang men även att planera och genomföra alla framflyttade 

evenemang och tävlingar när Corona restriktionerna släpper. Samtidigt behöver det koordineras med 

den vardagliga idrotten, såväl föreningslivets verksamhet för elit och bredd samt skolornas 

idrottsundervisning. 

Större evenemang som planeras genomföras under 2021 är SM i Dans 2021, SM/RM i OCR, SM-

veckan i Bordtennis och Prins Carl-Philips Racingpokal. 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Genomföra åtgärder utifrån den plattform för kulturkliv som tagits fram 
och som tydliggör konkreta insatser.  (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, 
GSN, GN, VON)  
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Måluppfyllelse huvudprocess 

Titel Bedömning Trend 

Fritidsverksamhet   

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation    

Kulturverksamhet   

Samla och tillgängliggöra kulturarvet   

Stöd och sponsring till civilsamhället    

Värva, utveckla och stödja evenemang   
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Hållbar samhällsbyggnad 

Bedömning Trend 

  

 

Översiktsplanen har varit på granskning under perioden. Bostadsplaneringen ska ske med blandade 

boendeformer där integrering och utjämnande av sociala skillnader står i fokus. I städerna ska 

barriärer, både fysiska och mentala, byggas bort för att få en mer sammanhängande stad. 

Mark för näringslivsanvändning har både sålts och köpts in vilket ger goda förutsättningar för fler 

jobb. Arbetet med ett nytt verksamhetsområde vid Gunnarskäl har påbörjats. Arbetet leds från 

Kommunledningskontoret i nära samarbete med berörda förvaltningar och bolag, startmöten för 

både tjänstepersoner och politiker har genomförts för att formulera mål för området. 

Under första kvartalet har startbesked för 199 bostäder beviljats och 56 slutbesked givits det är i linje 

för att uppnå målet om 600 färdigställda bostäder vid årets slut. Utbyggnaden av verksamhetslokaler 

fortsätter enligt plan. Många större investeringsprojekt är under produktion som kommer att 

fortsätta året ut. Några projekt är under projektering och har ej ännu handlats upp men de flesta 

projekten följer tidplanen. Underhållsplanerna för verksamhetslokaler och bostäder genomförs. Det 

särskilda anläggningslyftet för utbildnings- och idrottslokaler fortsätter. 

En handlingsplan för minskad klimatpåverkan tas nu fram för kommunkoncernen och metoder för att 

samla engagemanget hos Eskilstunas företag och organisationer utvecklas. Det finns ett stort 

engagemang i hela Eskilstuna att bidra till det nya klimatprogrammet för hela det geografiska 

området. 

Omfattande utbyggnad av solceller har skett under första kvartalet, 260 kW har installerats på tak 

hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB och kommunala lokaler, det motsvarar cirka 1 800 m2 

solceller. Totalt har nu 1,8 MW installerats, målet är år 2021 nå 2,5 MW installerad effekt inom 

kommunkoncernen. 

Energiförsörjning har fungerat i stort normalt och medelavbrottstiden för Eldistribution har varit 

något över målvärdet. Det mycket kalla vädret under första ledde till viss användning av fossil olja i 

fjärrvärmen. Andel vattenprov med anmärkningar ligger i linje med förväntade resultat och över av 

branschen rekommenderade bör värden. 

Revidering av vattenplanen och avfallsplanen har startat. 

Resandet i kollektivtrafiken med buss uppskattas ha minskat med cirka 50 procent under februari 

jämfört med samma månad 2020. När resandestatistiken med regionaltågen summeras för hela 2020 

visar det på en minskning med 40 procent längs såväl UVEN som Svealandsbanan jämfört med 2019. 

Transport och Logistik är ett av åtta temaområden i den nya klimatplanen och Eskilstuna kommun 

deltar i projektet Fossilfritt 2030 med fokus på upphandling av fossilfria transporter och tjänster och 

fossilfria arbetsmaskiner. En ny kollektivtrafikplan har skickats på remiss under perioden och blir 

viktig för en nystart efter pandemin och arbetet med ny trafikplan har startat. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Åtgärder för att minska klimatpåverkan från plast ska genomföras, 
baserat på resultaten från projektet ”Jakten på plasten” (KS, SEN, FSN, 
VON, KFAST)  

  

En intern samordnare har utsetts och gemensam planering för att förenkla åtagandets genomförande har 
påbörjats tillsammans med verksamheternas kontaktpersoner. Koncept och material från EU-projektet 
Jakten på plasten har anpassats till kommunens organisation. 

Konceptbyggnader, typbyggnader, ska vara förstahandsvalet vid 
nybyggnation av verksamhetslokaler. (KS, FSN, GSN, VON, SN, SBN, KFN, 
SEN, KFAST)  

  

Syftet med typbyggnader är att korta ner tiden för projektering, upphandling och byggande samt att få lägre 
kostnader genom större upphandlingsvolym. Dessutom säkerställs att lokalen är rätt utformad och håller 
kvaliteten över tid. Stadsbyggnadsförvaltningen samarbetar med kommunledningskontorets fastighets- och 
exploateringsenhet kring förtydliganden hur detta ska implementeras i olika planer och projekt. I de fall 
konceptbyggnader inte lämpar sig på en specifik plats ska det tydligt motiveras och förankras. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Planerad markanvändning   

Bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur   

Drift och underhåll av bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur    

Energiförsörjning, dricksvattenproduktion och avloppsrening   

Transporter   

Natur- och vattenvård   

Materialkretslopp   
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Samhällsskydd och beredskap 

Bedömning Trend 

  

 

Början av året har fortsatt präglats av att minska smittspridningen av covid-19, säkra 

samhällsviktig verksamhet och att mildra pandemins ekonomiska effekter. Ett långsiktigt arbete 

pågår för att öka tryggheten och förebygga brottsligheten. 

Krisberedskap och etablering av civilförsvar. 

Risk- och sårbarhetsanalysen 2020 – 2023 är utgångspunkten för utveckling av krisberedskap och 

varje verksamhets åtgärder och kontinuitetsplaner. Den centrala krisledningen har varit aktiverad 

sedan november 2020. Kommunrevisionen har granskat krisberedskapsförmågan och de insatser 

som gjorts under pandemin, covid-19. Utifrån revisionsrapporten genomförs nu åtgärder i 

kommunkoncernen. 

Arbetet med försörjningsaspekterna inom krisberedskap skjuts fram till hösten 2021 på grund av den 

pågående pandemin. Under hösten ska bland annat materialförsörjningsnoden utredas i ett 

krisberedskapsperspektiv liksom kommunens beredskap avseende drivmedel, nödvatten och 

reservkraft. 

En plan för att säkerställa kommunens hantering av allvarliga och extraordinära händelser är 

framtagen och ska beslutas. Kompletterande anvisningar kommer beskriva hur arbetet ska bedrivas 

exempelvis i stab och krisledningslokaler. 

Beredskapsfunktionen kommunikatör i beredskap kommer att startas inför sommarperioden 2021. 

Arbetet med att ta fram ny plan för kriskommunikation är påbörjat där syftet med planen är att 

stärka medborgarnas förmåga att hantera en krissituation och samtidigt beskriva hur 

kommunkoncernen hanterar en händelse eller kris. 

Trygghet och brottsförebyggande arbete 

Arbetet med Trygga Unga kommer att skalas upp under året. Det är ett samlat uppsökande arbete 

riktat mot flickor och pojkar där målet är att eliminera risker för kriminalitet och missbruk samt 

främja framtidstro och egenmakt. Hög samverkan mellan skola, fritid, socialtjänst och polis ska bidra 

till att stärka det främjande och förebyggande arbetet. Arbetet kompletteras med en satsning på 

Trygg och säker skola med målsättningen att skolor ska vara trygga och säkra platser för de som 

vistas och verkar där. 

Mötesplatser med Jobbcentrum i Fröslunda och Årby är viktiga plattformar för arbete i prioriterade 

stadsdelar. Arbetet i Årby är uppstartat, dock i anpassad form utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. I Fröslunda pågår de sista anpassningarna av lokalen och verksamheten öppnar 

under året. Samverkan har inletts med Mälardalens högskola för att utveckla samverkan mellan 

verksamheter på mötesplatserna utifrån lokala behov. 
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En viktig del i det långsiktiga arbetet med att öka tryggheten är att förebygga brott. En ny plan för 

aktiviteter tillsammans med Polisen har beslutats av kommunstyrelsen. Arbetet med lägesbilder sker 

systematiskt med veckovis kartläggning och analys. Kort- och långsiktiga åtgärder tas fram 

tillsammans med de aktörer och verksamheter som berörs. 26 olika verksamheter med 160 

rapportörer bidrar med information som utvecklar den gemensamma lägesbilden. 

Tillsyn och kontroll 

Andelen distanstillsyn är fortfarande hög och för den tillsyn och kontroll som ändå genomförs på 

plats finns bra rutiner. De flesta tillsynsområden genomförs i princip som planerat med anpassning 

utifrån covid-19. 

Inom några områden har den egeninitierade tillsynen begränsats på grund av ökat antal eller mer 

komplicerade ärenden som till exempel är kopplade till avfallsbranschen. Ökad takt av inkomna 

avloppsärenden fortsätter. 

Tillsynen på serveringstillstånd har fått ställas om då verksamheterna är kraftigt påverkade av 

restriktioner och inte har öppet i samma utsträckning som vanligt. Livsmedelskontrollen har 

genomförts som planerat. Räddningstjänstens tillsynstakt ligger lägre än planerat men prognosen är 

att verksamheten når målen. 

Nya regler kopplat till trängsel på grund av rådande pandemi har tillkommit, som exempelvis att 

begränsa tider för alkoholservering men även ändringar i antalet personer i sällskap som får vistas på 

ett serveringsställe. Arbetet har medfört fler kommunikationsinsatser för att säkerställa att krögare 

fått den senaste informationen om vilka regler som gäller. Under första kvartalet utfördes totalt 124 

trängseltillsyner. 

Arbete har inletts tills för att öka företagens nöjdhet med myndighetsutövningen. Översyn av taxor 

genomförs för att gå över till efterhandsdebitering under 2022 inom livsmedels- och alkoholområdet. 

Utveckling av arbetsprocessen gällande små livsmedelsbutiker pågår. Arbetet som bland annat 

synliggör bemötandefrågor involverar även verksamhetsutövare som medskapare. 

Skydd mot olyckor 

Antalet larm till räddningstjänsten har legat ovanligt lågt under 2020 men visar mer "normal" takt i 

början på innevarande år. Antalet bränder i byggnader och trafikolyckor är fler än under samma 

period förra året. En persona har omkommit i brand under 2021. 

Det viktiga förebyggande arbetet har återupptagits. En ny webbutbildning i grundläggande 

brandskydd har startats och digitala utbildningar för 6-åringar och skolungdomar håller på att 

färdigställas. Bostadsbesök i syfte att informera om brandskydd i hemmet har ännu inte kunnat 

startas upp med hänsyn till pågående pandemi. 

En ny Lag om skydd mot olyckor har trätt i kraft. Ny tillsynsmyndighet för kommunens skyldigheter är 

nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förändrade föreskrifter har medfört att 

frågan om suicidprevention har prioriterats ner. 
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Två nya föreskrifter från MSB är ute på remiss, föreskrift om handlingsprogram samt föreskrift om 

ledning av kommunal räddningstjänst. De syftar bland annat till ett mer effektivt och enhetligt 

operativt ledningssystem i kommunal räddningstjänst samt former för effektivare samarbete med 

SOS Alarm. 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Minska sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättra förmågan i 
krissituationer samt säkerställa kommunens försörjningsaspekter. 
Lärdomar från covid -19 ska tas till vara. (KS, alla nämnder, alla bolag)  

  

Arbete med försörjningsaspekterna inom krisberedskap skjuts till andra halvåret som en följd av den 
pågående pandemin. Kommunikatör i beredskap dygnet runt alla dagar i veckan from juni 2021. 

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom 
fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- 
och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att det 
offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. För att öka tryggheten ska även 
det brottsförebyggande arbetet stärkas. (KS, alla nämnder, alla bolag)  

  

Flera aktiviteter pågår för att öka tryggheten i prioriterade stadsdelar: Utveckling av mötesplatser med 
Jobbcentrum i Årby och Fröslunda och ny årlig plan tillsammans med Polisen. 

Utveckla förebyggande och trygghetsskapande insatser som motverkar 
kriminalitet och missbruk genom samverkan med bland annat skolor, 
familjecentraler och andra mötesplatser. (SN, FSN, GSN, GN, AVN, KFN, 
KS)  

  

Uppstartsarbetet med Trygga Unga har startat och en kvalificerad samordnare har rekryterats. Planering 
pågår för ytterligare för utökning av SSPF-team (skola, socialtjänst, polis och fritid) under 2021 och ett 
samordnat arbete med uppföljning har inletts. 

 

Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Bedriva tillsyn och kontroll    

Förebygga och minska konsekvenser av olyckor   

Upprätthålla krisberedskap    
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Näringsliv och arbete 

Bedömning Trend 

  

 

Stärka näringslivsklimatet 

För processområdet kommer olika insatser att fortsätta under året, som syftar till att stärka 

näringslivsklimatet som i förlängningen ger fler jobb och fler i jobb. 

Årets början har präglats av att arbeta fram åtgärder som syftar till att stödja näringslivet med 

anledning av den pågående pandemin. Mycket fokus har legat på att långsiktigt stärka 

näringslivsklimatet. Pandemin pågår fortfarande och drabbar vissa branscher mycket hårt. Därför 

fattade KF beslut om ett nytt stödpaket med åtgärder för 2021. I beslutet framgår det att från 2022 

ska det införas efterhandsdebitering för livsmedelstillsyn, alkohollagen, tobakslagen och lagen om 

vissa receptfria läkemedel. Det ska även under 2021 göras en utredning av behov och förutsättningar 

för efterhandsdebitering av tillsynsavgifter gällande miljö och hälsoskyddsområdet. 

I slutet av 2020 startades näringslivsdialoger upp med olika teman, vilka har som syfte att genom 

dialog med näringslivet stärka näringslivsklimatet. Näringslivsdialogerna kommer fortsätta även 

under 2021 och årets första dialog genomfördes i februari och hade då som tema besöksnäring och 

handel. Inom Affärsplan Eskilstuna har fokus varit på att planera för att få igång 

Upphandlingsevolution, Byråkratievolution och tillväxtråd inom olika branscher med tillhörande 

styrgrupp. Ett tjänstedesignarbete på Livsmedel, med och för utomlandsfödda företagare, är under 

förberedelse och planering. För att få en uppdaterad bild över hur Eskilstunas näringsliv sett ut de 

senaste åren, så är ett arbete påbörjat för att ta fram en näringslivsanalys. 

Affärsutveckling och kompetensutveckling 

Några av de affärsutvecklingsprogram som även pågick förra året har fortsatt i år och som exempel 

kan Swedish Scaleups,Women Executive Program & Network och Young Executive Program nämnas. 

Women Executive Program & Network har som mål att stärka kvinnor som driver företag och Young 

Executive Programs målgrupp är unga företagare i Eskilstuna. 

Ett nytt partneravtal har tecknats med Ung Företagsamhet (UF) och förberedelser pågår tillsammans 

med Företagarna Eskilstuna-Torshälla för sommarens omgång av UNGdrive, som ger elever i årskurs 

9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet chansen att som sommarjobb driva ett eget företag. 

För att stödja företag i att välriktat hitta och söka finansieringsmöjligheter med syfte att möjliggöra 

deras utveckling och tillväxt har en struktur skapats för det löpande arbetet inom Projekttorget och 

en arbetsprocess för Ansökningsfabriken. Flera företag har fått stöd i att skicka in ansökningar och 

hitta aktuella utlysningar utifrån företagens behov. 

Etableringar och utveckling 

Eskilstuna är just nu mycket attraktiv som ort för företag att etablera sin verksamhet i och 

kommunen nämns i positiva ordalag i både nationella och lokala sammanhang. Nya etableringar 

kräver en hel del el och därför har ett projekt initierats kring effektfrågan rörande el som går under 
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benämningen Effektoptimering Eskilstuna. Eskilstuna Competence Services (ECS) har även påbörjat 

ett arbeta för att synliggöra värdekedjan kopplat till etableringsprocessen med kommunens olika 

delar och hur olika verksamheter bidrar. Kommunen har också under året inlett arbete med att bilda 

ett nytt stort verksamhetsområde, Gunnarskäl. 

Inom projektet Energy Evolution Center pågår ett antal olika aktiviteter, till exempel ett samarbete 

tillsammans med Rinmanskolan och MDH kring kompetensförsörjning för att locka fler kvinnor till 

energibranschen. Utvecklingsarbeten pågår också för att utveckla Eco friends och inom Jobbcirkus 

med fokus på energi- och miljöyrken. 

Åtgärder för att minska arbetslösheten 

Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög och det är många invånare som är i behov av ekonomiskt 

bistånd för att klara sin försörjning. Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, 

yrkesutbildningar och arbetsmarknadsanställningar för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är 

fortsatt mycket stort, speciellt för utrikes födda och människor med låg utbildningsnivå. Att arbeta 

med ett individuellt stöd som anpassas till det individen kan, vill och klarar av och där hela individens 

situation beaktas ger det klart bästa långsiktiga utfallet. Här påverkar pandemin tydligt då de 

restriktioner som finns gör det mycket svårare att arbeta på detta sätt, samtidigt som möjligheterna 

att använda insatser som behövs i form av praktiker, språkträningsplatser, 

arbetsmarknadsanställningar m.fl inte finns att tillgå i någon större utsträckning. 

Yrkesutbildningar 

Under året kommer minst 760 utbildningsplatser att fyllas. I februari var 864 personer (528 kvinnor 

och 336 män) inskrivna på en yrkesutbildning. Det är mycket få avbrott från dessa utbildningar och av 

de personer som avslutade en yrkesutbildning under sommaren 2020 hade 71,6 procent arbete eller 

studerade vidare vid uppföljning sex månader senare. Av dessa arbetade 69,4 procent inom det 

område de utbildat sig. Resultatet är bra, inte minst utifrån den situation som råder på 

arbetsmarknaden på grund av den pågående pandemin 

Försörjningsstöd 

Nyttjandegraden av e-tjänsten för försörjningsstöd fortsätter att öka och hade i februari nått 74,35 

procent vilket är en mycket bra siffra. Automatiseringen av försörjningsstödsprocessen pågår vidare 

och trots alla förseningar beräknas samtliga steg som inte innefattar ett AI vara klara under året. 

Enheten som arbetar med felaktiga utbetalningar är i uppstartsfasen. Arbetet har påbörjats i liten 

skala, där fokus varit att planera det kommande arbetet, ordna med lokaler och hitta 

gränsdragningarna mot försörjningsstödsverksamheten. En medialt uppmärksammad 

samarbetsöverenskommelse med andra statliga myndigheter har tecknats. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Nämnder och bolag ska i dialog med Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen möjliggöra att minst 500 
språkpraktikplatser och minst 500 platser avseende Extratjänster nås 
samt ökning till 760 yrkesutbildningsplatser. (AVN, alla nämnder och 
bolag)  

  

Information avseende kommunkoncernens åtagande om platser för språkpraktikplatser och extratjänster är 
genomförd i samtliga förvaltningar och bolag. Arbetet med att ta fram platser och matcha individer till dessa 
platser pågår för fullt. En projektledare har anställts på AVF för att sätta särskilt fokus på att hjälpa 
förvaltningar och bolag att kreativt ta fram platser och hitta möjligheter. Pandemiläget skapar dock stora 
hinder i att ta fram platser inom kommunens verksamheter. Ytterligare resurs på jobbcentrum kommer att 
tillsättas för att hantera dessa anställningar utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Antal extratjänstplatser igång 
är 88 vid utgången av mars. Bedömningen är att åtagandet med 760 yrkesutbildningsplatser under 
innevarande år kommer att uppfyllas. Nya avtal är tecknade och utbyte av utbildningsanordnare pågår vilket 
innebär att antalet utbildningar utökas. Det är ett stort söktryck till utbildningarna och APL genomförs på ett 
bra sätt trots pandemin. 

Nämnder och bolag ska tillhandahålla platser för arbetsplatsförlagt 
lärande till yrkesutbildningar i dialog med Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och/eller upphandlade 
utbildningsleverantörer. (AVN, VON, GN, GSN, FSN, SEN, EEM, KFAST)  

  

Under perioden har det fungerat med att få fram tillräckligt många APL-platser för att utbildningarna ska 
fungera. Detta trots problemen som den pågående pandemin innebär. 

Utpekade nämnder och bolag ska identifiera och genomföra åtgärder 
för att ge näringslivet förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt som 
leder till fler i jobb. (KS, SBN, MRN, AVN, FSN, GSN, GN, TSN, VON, alla 
bolag)  

  

Dialoger och utvecklingsinitiativ har inletts inom flera områden för att förbättra företagsklimatet och 
samarbeta inom kommunkoncernen. En näringslivsdialog på tema besöksnäring och handel har genomförts. 
Ett samarbete mellan näringslivsenheten och upphandlingsenheten har inletts i syfte att stärka lokala 
företag att lämna anbud. KLK Näringslivsenheten deltar också i detaljplanearbeten och med 
exploateringsgruppen för att bevaka näringslivsperspektivet. Samarbete mellan näringslivsenheten och AMA 
för att eskilstunabor ska kompetensutvecklas utifrån vad kommande etableringar har för behov. 
Affärsutvecklingsprogrammen som pågick under 2020 fortsätter, exempelvis Swedish Scaleups, Women 
Executive Program & Network och Young Executive. För att stödja företag i att välriktat hitta och söka 
finansieringsmöjligheter med syfte att möjliggöra deras utveckling och tillväxt, har en struktur skapats för 
det löpande arbetet inom Projekttorget och en arbetsprocess för Ansökningsfabriken. 
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Måluppfyllelse huvudprocesser 

Titel Bedömning Trend 

Arbetsmarknadsåtgärder   

Befintligt företagande och organisationer   

Företagsetableringar   

Försörjningsstöd   

Nyföretagande   

Yrkesutbildningar   
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Effektiv organisation 

Bedömning inre perspektiv 

Processkvalitet 

Bedömning Trend 

  

 

Utveckling och effektivisering av verksamhet med stöd av digitalisering för att säkra välfärden 

Eskilstuna kommunkoncern står inför stora förändringar och utmaningar närmaste åren. Ökade krav 

på tillgänglighet, service och digitala tjänster parallellt med demografiska förändringar gör att det 

ställs krav på effektiviseringar och förändrade arbetssätt. 

Effektivare administration 

För att frigöra resurser till välfärden genomförs nu beslutet att effektivisera kommunens 

administrativa stödprocesser. Ett program med sju delprojekt är tillsatt för genomförandet. I ett 

första steg har medarbetare inom stödprocesserna HR, ekonomi, IT, säkerhet, kommunikation, 

nämndadministration och registratur och lokalförsörjning samordnats till serviceförvaltningen och 

kommunledningskontoret. Nu inleds arbetet med att professionalisera roller och stärka 

kompetensen, standardisera processer och utveckla mer likvärdigt stöd till förvaltningarna inom 

kommunens stödprocesser. Utifrån denna plattform ska identifierade processeffektiviseringar 

genomföras och besparingar följas upp. 

Stärkt fokus på verksamhetsutveckling 

För att stärka arbetet med att utveckla kommunkoncernens service, tjänster och varor har ett arbete 

startats upp med att ta fram en ny verksamhetsutvecklingsprocess. Processen ska ge stöd i att driva 

och utveckla verksamheten. Ett stöd för medarbetare och användare att tillsammans, över enhets-, 

förvaltnings- och bolagsgränser, ännu bättre kunna möta kunders, brukares och invånares behov och 

livshändelser, men också för att effektivisera arbetssätt med stöd av digitalisering. 

Under 2021 kommer flera nya arbetssätt att implementeras och för att ge stöd till verksamheterna i 

förändringen kommer under våren ett stödmaterial i förändringsledning och 

förändringskommunikation färdigställas för att sedan implementeras. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering ska bidra till effektiviseringar och kvalitet. Arbetet 

med att etablera det strategiska projektkontoret pågår. En process för portföljstyrning tas fram 

under våren med målet att ha en utvecklingsportfölj på plats för 2022. Implementering av styrande 

dokument inom IT pågår och är även del av pågående arbete effektivare administration IT. 

Parallellt etableras en programorganisation för att driva den digitala transformationen i kommunen. 

Programorganisationen driver och stödjer att koncernen har en samlad inriktning och programmet 

för digital transformation fullföljs. En ny instruktion säkerställer att nämnders och bolagens planer 

tas fram på likvärdigt och jämförbart sätt. I och med det finns förutsättningar för att nämnder och 
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bolag kan inleda arbetet med att skapa sina respektive planer utifrån programmet. Utgångspunkten 

är att de initiativ som lyfts i planen utgår ifrån invånares, brukares, kunders och medarbetares behov. 

Service och tillgänglighet genom självservice 

Nya servicewebben eskilstuna.se kommer att lanseras i slutet av april och webbplatsen är anpassad 

efter kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Webbdirektivet). Invånare, brukare 

och kunder kommer i mycket högre grad kunna utföra sina ärenden hos kommunen själva, oavsett 

geografisk plats eller tid på dygnet det bidrar till att öka tillgängligheten till och underlätta kontakten 

med kommunen. Det finns en handlingsplan för 2021-2022 för att förbättra kommunens service och 

tillgänglighet. Nästa steg i arbetet är att skapa en process för hur; behov av nya e- tjänster tas om 

hand, tas fram, samt hur befintliga e-tjänster ska förvaltas, utvecklas och eventuellt avvecklas. 

Självservicen ska kopplas till ”Mina sidor” för att kunna samla den enskilde invånarens, kundens och 

brukarens ärenden. Byte av e-tjänsteplattform är klart och det finns ett pågående samarbete inom 

ramen för Fyra Mälarstäder med fokus på att skapa gemensamma e-tjänster. Under året sker ett 

utvecklingsarbete för ”mina sidor. 

Analysera resultat, lära av andra och systematiskt införa nya arbetssätt 

Verksamhet med sämre resultat behöver hitta och systematiskt införa nya arbetssätt för att höja 

resultatnivåer. Under budgetupptakten i mars spreds framgångsfaktorer från skol- , vård- och 

bolagsverksamheter. Verksamheter som med stöd av analyser utvecklats och nått goda resultat. 

Sedan mars finns ett stödmaterial i form av en ny handledning för analys med några enkla verktyg 

tillgängligt för alla verksamheter. Ett utvecklingsarbete pågår också för att alla nämnder och bolag 

ska kunna följa upp och påvisa nyttan och effekthemtagning av genomförda effektiviserings- och 

digitaliseringsinitiativ. 

Allt fler verksamheter kan med stöd av individbaserad data, uppdelad på kön, synliggöra vilka 

verksamheter som är jämställda för att kunna hantera avvikelser. På resultatkonferensen för 

modellförvaltningar- och bolag för jämställdhet presentade samtliga nämnder och bolag de 

förbättringar för flickor och pojkar, kvinnor och män som genomförts inom ramen för åtagandet. 

Samtliga förbättringsarbeten kommer att följas upp på respektive förvaltning och bolag. Hela arbetet 

kommer att utvärderas och sammanfattas i rekommendationer utifrån de lärdomar som 

framkommit. 

Med samma systematik kan verksamheter analysera andra perspektiv så som miljöpåverkan, tillit, 

trygghet eller säkerhet. För att förbättra det systematiska miljöarbetet finns nu utvecklingsmedel för 

ett utvecklingsuppdrag. Under våren kommer miljöutredningar och förbättringsarbete inom det 

systematiska miljöarbetet påbörjas. 

God säkerhetskultur 

Inom ramen för effektivare administration pågår arbete med att utveckla den interna säkerheten; 

arbetssätt, roller och gränssnitt. Det gäller det systematiska brandskyddsarbetet, personsäkerhet, 

fysiskt skydd, försäkringar och bevakning. 
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Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Ta fram en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med 
stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. (KS, alla nämnder och 
bolag)  

  

En programorganisation för att driva den digitala transformationen i kommunen håller på att etableras. 
Organisationen driver och stödjer koncernens samlade inriktning för att fullfölja programmet för digital 
transformation. En ny instruktion säkerställer att nämndernas och bolagens arbete med att ta fram planer 
sker på likvärdigt och jämförbart sätt. 

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

  

För att öka tillgängligheten och möjligheten att sköta enklare ärenden lanseras en servicewebb i slutet av 
april. Arbetet med att utveckla självservice genomförs kommunövergripande. 
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Medarbetare 

Bedömning Trend 

  

 

Under första kvartalet har arbetet fortsatt haft fokus på att hantera pandemin med målet att klara 

verksamheterna och upprätthålla ett hållbart arbetsliv med rätt stöd till chefer och medarbetare. 

Fokus ligger på frågor för det nya normala. Parallellt pågår arbetet med att stärka 

kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare med en stabil kompetensförsörjning. Därtill 

förändringsarbetet inom ramen för Effektiv administration och delprojekt HR. 

I arbetet med Heltidsresan och fler som jobbar mer finns regelverk och övergripande 

bemanningsprinciper framarbetade och arbetsmiljöåtgärder är identifierade som grund för 

införandet av heltid som norm som pågår 2021. 

Fokus under 2021 är att fortsätta stärka ett aktivt medarbetarskap och ett tillitsfullt ledarskap. 

Åtagandet Implementeringen av policyn för medarbetarskap, chef- och ledarskap pågår bland 

verksamheterna och löpande uppföljning och dialog förs i PLG HR. Ett utvecklingsarbete kring 

medarbetarundersökningen 2021 pågår under våren med inriktning att fokusera innehållet kring 

frågor gällande aktivt medarbetarskap i organisationen. 

I kommunkoncernen var sjukfrånvaron till och med feb 2021 9,1 procent varav i kommunen 9,6 

procent. Vad gäller hållbart arbetsliv och systematiskt arbetsmiljöarbete fanns med in på året en 

grund och ett strategiskt arbete med aktiva insatser för att främja ett Hållbart arbetsliv. Två av dessa 

fortsätter verkställas under årets början 2021; Fördelning av arbetsmiljöuppgift och Trygg 

arbetsmiljö, fri från hot och våld. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. Arbetet med kränkande 

särbehandling samt utbildning för hjärt- och lungräddning planeras. Likabehandlingsarbetet med 

aktiva åtgärder pågår. Sveriges kommuner och Regioner har under första kvartalet visat intresse för 

kommunkoncernens arbete med Hållbart arbetsliv. Det interna utvecklingsarbetet kopplat till säker 

arbetsbetsmiljö, tillbud, olyckor och arbetsskador flyttas till 2022 utifrån det pågående projektet 

Effektivare administration. 

Kompetensförsörjningsarbetet fortsätter och löpande görs kartläggning, med lärande och analys av 

kompetens- och rekryteringsbehov samt av strategiskt angelägna insatser de närmaste åren. Diverse 

olika insatser pågår bland förvaltningarna som exempelvis arbetsdelning, intern rörlighet och 

karriärvägar samt marknadsföring för att locka studenter till organisationen såväl som stärkt 

samverkan med utbildningsaktörer. En överblick och en kort nulägesbeskrivning av vilka 

språkutvecklingsinsatser som bedrivs på några av förvaltningarna har gjorts under första kvartalet. 

Detta med som underlag till kommunkoncernens arbete för att stödja till språkutveckling samt Fler i 

jobb. 
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Införandet av ett digitaliserat anställningsavtal har förberetts är i ett införande. En utredning för e-

signering, elektroniskt personalarkiv och digital avslutshantering har genomförts. Utvecklingen av 

Digitala verktyg för lärande och kompetensutveckling pågår och kommande implementering 

förbereds. Målet är en effektivare utbildningsadministration och e-lärande. Det ska ge stöd till 

chefers kompetensplanering och medarbetares kompetensutveckling med olika lärformer direkt i 

arbetet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunkoncernens arbete inom medarbetarperspektivet 

fortsätter på inslagen väg för 2021 och planeringen följs med hänsyn till omgivande faktorer i 

omvärlden. 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Arbetet med att införa, fullfölja och efterleva den beslutade policyn och 
riktlinjerna för medarbetarskap, chef och ledarskap fortsätter. (KS, alla 
nämnder, alla bolag)  

  

Löpande intern dialog förs gällande nuläge och insatser i arbetet med att införa och fullfölja den beslutade 
policyn. Utgångspunkt tas kontinuerligt i det utvecklingsarbete som görs av HR-funktionen inom ramen för 
Effektivare administration. 
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Ekonomi 

Bedömning Trend 

  

 

Kommunkoncernens helårsprognos bedöms till 50 miljoner kronor och i kommunen är prognosen 

93 miljoner kronor vilket är 41 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat. Perspektivet Ekonomi 

bedöms att delvis uppnå resultatmålen. Prognosen pekar på att resultatmålet avseende årets 

resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag blir 1,3 procent för år 2021 och det långsiktiga 

fyraårsmålet blir 2,1 procent. Två nämnder och ett bolag lämnar en prognos som avviker negativt 

från budget vilket gör att målet att alla nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans och 

resultatmålet för årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag inte uppnås fullt ut. 

Självfinansieringsgraden i kommunen under den senaste 4 års perioden bedöms landa på 43 

procent vilket understiger målet på 50 procent. 

Årets resultat efter de tre första månaderna uppgår i kommunen till 26 miljoner kronor och i 

bolagskoncernen till 70 miljoner kronor. I kommunens resultat ingår rearesultat med 28 miljoner 

kronor som är hänförliga till försäljningar av tomträtter. Resultatet enligt balanskravet blir därmed 

negativt med 2 miljoner kronor som ska jämföras med budgeten för det första kvartalet som är 

negativ med 98 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av ökade intäkter för exploatering och 

försäljning av tomträtter samt högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat för 

perioden. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 93 miljoner kronor vilket är 41 miljoner 

kronor under det budgeterade resultatet på 134 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat med 3,5 

procent och skatteintäkter och generella statsbidrag med 3,2 procent under det första kvartalet 2021 

jämfört med samma period föregående år. Detta visar att kommunen behöver arbeta med ständiga 

effektiviseringar för att klara balanskravet framöver. 

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är 128 miljoner kronor högre än budgeterat 

då arbetade timmar och löneuppräkningen bedöms bli högre än tidigare prognoser pekat på. 

Nämnderna prognostiserar ett underskott på 107 miljoner kronor. På vård- och omsorgsnämnden 

förklaras det negativa prognosen av effekter relaterade till pandemin och osäkerheter kring 

ersättningar för de ökade kostnaderna. På arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är det 

behovet av försörjningsstöd som ökar och på Socialnämnden är det stora avvikelser för köp av extern 

vård. 

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 70 miljoner kronor att jämföra med budgeten för det 

första kvartalet på 82 miljoner kronor. Bolagskoncernens budget för helåret är 222 miljoner kronor 

och prognosen efter det första kvartalet pekar på ett årsresultat på 225 miljoner kronor. Eskilstuna 

Energi och Miljö-koncernen lämnar en negativ prognosavvikelse på 15 miljoner kronor som hänförs 

till affärsområdet energi och högre bränslekostnader än budgeterat. 

Investeringar 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 396 miljoner kronor och prognosen för helåret är 3 717 

miljoner kronor, en avvikelse mot budget med 424 miljoner kronor. Kommunens investeringar 

uppgår till 158 miljoner kronor per delår 1, där 153 miljoner utgörs av anläggningsinvesteringar. 



   

 

  32 

Prognosen för helåret avseende anläggningsinvesteringar uppgår till 1 422 miljoner kronor, att 

jämföra med budgeterade 1 658 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse på 248 miljoner kronor. 

Bolagens investeringar efter det första kvartalet uppgår till 237 miljoner kronor och prognosen för 

helåret är 1 798 miljoner kronor, en avvikelse med 176 miljoner kronor mot budget. Den höga 

investeringstakten leder till att självfinansieringsgraden i kommunen under den senaste 4 års 

perioden bedöms landa på 43 procent vilket understiger målet på 50 procent. 

Fokus 2021 

Fokus under mandatperioden är att upprätthålla och utveckla en stark och stabil ekonomi för att 

klara de kommande investeringar som måste göras kopplat till den demografiska utvecklingen. Inom 

ramen för programmet Effektivare administration drivs genomförandet av de åtgärdsförslag som 

levererades från den fördjupade analysen inom projektet Effektivare administration med målet att 

etablera en konsoliderad organisation med standardiserade, kvalitativa och kostnadseffektiva 

administrativa tjänster. 

Fokus ligger också på att vidareutveckla beslutsstöd för alla chefer för att få ett samlat stöd i 

styrningen. Arbetet under året består bland annat i att utveckla det månatliga prognosarbetet för att 

säkra resultatuppfyllelse och möjlighet att anpassa verksamheter under året samt att utveckla 

rapporter ytterligare och rollanpassade startsidor med snabb tillgång till central information. 

Åtaganden 

Titel Status Färdiggrad 

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och 
intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar 
kommunkoncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2023. (KS, 
alla nämnder, alla bolag)  

  

Inom ramen för programmet Effektivare administration drivs genomförandet av de åtgärdsförslag som 
levererades från den fördjupade analysen inom projektet Effektivare administration. Målet är en 
konsoliderad organisation med standardiserade, kvalitativa och kostnadseffektiva administrativa tjänster. 
Programmet för digital transformation är beslutat och ska bidra till en mer effektiv organisation där 
teknikens möjligheter nyttjas i syfte att skapa välfärdstjänster av hög kvalitet. Respektive nämnd och bolag 
tar fram planer för sin digitaliseringsverksamhet. 
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Balanskravsresultat, mnkr 
Prognostiserat resultat exklusive reavinster 93 

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

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

mars pekar på att Eskilstuna kommun kommer att uppfylla balanskravet för 2021. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Det ekonomiska resultatet är 26 miljoner kronor för första kvartalet vilket är 6 miljoner kronor bättre 

än föregående år. I resultatet ingår rearesultat med 28 miljoner vilket ger ett balanskravsresultat för 

perioden som är negativt med 2 miljoner kronor. Budgeten för perioden är negativ med 98 miljoner 

kronor, vilket ger en positiv avvikelse vid delår 1 på 96 miljoner kronor. Det beror till stor del på en 

positiv avvikelse för försäljning av exploateringsfastigheter och förbättrad prognos för skatteintäkter. 

Budgeterat resultat för helåret är 134 miljoner kronor och prognosen efter det första kvartalet pekar 

på ett resultat som understiger det med 41 miljoner kronor. Det innebär att det prognostiserade 

resultatet blir 93 miljoner kronor för helåret vilket gör att balanskravet kommer att uppfyllas. Ökade 

skatteintäkter och generella stadsbidrag påverkar prognosen med 128 miljoner kronor. Nämnderna 

lämnar en avvikelse som är negativ med 107 miljoner kronor. De största avvikelserna finns inom vård 

av barn och unga där prognosen pekar på ett underskott på 76 miljoner kronor och inom 

försörjningsstöd där prognosen för helåret är negativ med 25 miljoner kronor. 

Bolagen redovisar ett resultat på 70 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat för det 

första kvartalet på 82 miljoner kronor. Bolagskoncernens helårs budget är 222 miljoner kronor och 

prognosen efter det första kvartalet pekar på ett årsresultat på 225 miljoner kronor. 

Kostnads- och intäktsutvecklingen 

Exklusive 
jämförelsestörande 
poster, mnkr 

Jan - mar 2021 Jan - mar 2020 Förändring 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 735 -1 676 3,5 % 

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

1 748 1 693 3,2 % 

Finansnetto 13 2  

Resultat 26 20  

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

löpande intäkter och kostnader är god. Under de första tre månaderna har kostnaderna ökat med 3,5 

procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3,2 procent vilket visar på en 

obalans mellan kostnads- och intäktsutvecklingen. Ökade satsningar inom mandatperiodsprojekt och 

trygghetssatsningar som finansieras av extra utdelning från bolagen är en del av förklaringen. I övrigt 

är det främst ökade kostnader för avtalsenliga löneökningar, lokalkostnader och ökade kostnader för 

extern vård. 
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Kontroll 

Avvikelse mot budget 

Budgeterat resultat, mnkr Avvikelse jan - 
mars 

Budget helår Prognosavvikelse 
helår 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 30 6869 128 

Finansnetto 14 256 -1 

Nämnderna 18 -6552 -107 

Övriga kommungemensamma kostnader 33 -439 -61 

Rearesultat 28 0 0 

Resultat inklusive rearesultat och 
kostnader finansierade av resultat från 
tidigare år 

124 134 -41 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag har en positiv budgetavvikelse för perioden på 30 miljoner 

kronor och prognosavvikelsen på helår är 128 miljoner kronor bättre än budget. Det förklaras av att 

skatteintäkterna bedöms öka till följd av fler arbetade timmar och högre uppräkning av löner. 

Nämnderna lämnar en prognos med en negativ avvikelse på 107 miljoner kronor. 

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

Högre exploateringsvinster 37 

Reavinster 28 

Pensionskostnader 7 

AVN Extratjänster 7 

Mandatperiodsprojekt 5 

Äldreomsorgssatsning -10 

Minskad administration -10 

Över/underskott -13 

 

Exploateringsresultatet är 37 miljoner högre än budgeterat för perioden då flera stora försäljningar 

skett under de tre första månaderna bland annat i Logistikparken, vid Eskilshem, och i Mesta. 

Reavinster är försäljning av tomträtter. Avvikelsen inom äldreomsorgssatsningen, AVN extratjänster 

och minskad administration kommer att ha utfall senare under året. 
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Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller underskott tidigare år 

Nämnder, belopp i mnkr Avvikelse mot 
budget jan-mar 

2021 

Budget 2021 Prognos-
avvikelse 

helår 

Prognos-
avvikelse i 

procent 

Kommunstyrelsen 13,6 403,9 1,0 0,2% 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 

-13,6 453,7 -21,4 -4,7% 

Förskolenämnden 4,6 622,7 0,0 0,0% 

Grundskolenämnden 10,9 1 303,7 0,9 0,1% 

Gymnasienämnden 1,9 388,3 -1,9 -0,5% 

Kommunrevision -0,5 3,1 0,0 0,0% 

Kultur- och fritidsnämnden 4,3 317,1 0,0 0,0% 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 1,9 93,8 1,3 1,4% 

Servicenämnden *) 5,1 668,1 -1,0 -0,1% 

Stadsbyggnadsnämnden 7,7 385,1 0,9 0,2% 

Socialnämnden -25,8 558,8 -76,0 -13,6% 

Torshälla stads nämnd 1,9 48,9 -0,4 -0,8% 

Valnämnden 0,3 1,8 0,0 0,0% 

Vård- och omsorgsnämnden 5,3 1 957,7 -10,0 -0,5% 

Överförmyndarnämnden 0,8 13,1 0,0 0,0% 

Summa nämnder 18,4 6 551,7 -106,6 -1,6% 

*) Det som anges som helårsbudget är nämndens intäkter 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens utfall efter tre månader är positivt med 13,6 miljoner kronor vilket främst 

förklaras av kostnader inom näringslivsverksamheten som kommer att upparbetas senare under året. 

Helårsprognosen beräknas till ett överskott om 1,0 miljoner kronor. 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

Det ekonomiska utfallet för delår 1 uppvisar ett totalt bokfört underskott på 13,6 miljoner kronor. 

Den största avvikande posten är underskott på ekonomiskt bistånd med 12,9 miljoner kronor. Den 

normökning som gäller från 1 januari 2021 står för cirka 1,3 miljoner kronor av de ökade 

kostnaderna. Antal hushåll är på samma nivå som tidigare. 

Helårsprognosen för nämnden beräknas till ett underskott om 21,4 miljoner kronor, varav ett 

underskott om 25,0 miljoner kronor avseende försörjningsstödet. Lägre personalkostnader beräknas 

kompensera del av underskottet. 
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Förskolenämnden 

Nämndens resultat det första kvartalet visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor och avvikelsen mot 

budget är negativ med 2,8 miljoner kronor. I resultatet för perioden ingår överskott som 

förskolenämnden fått med sig från 2020 på 4,8 miljoner kronor, av det totala överskottet som 

nämnden tar med sig på 19,3 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på en budget i balans men då 

bedöms hela överskottet från tidigare år användas. Exklusive överskott och positiv ersättning från 

staten relaterat till pandemin är helårsprognosen negativ med 22 miljoner kronor. 

Grundskolenämnden 

Nämndens resultat det första kvartalet visar ett underskott på 16,1 miljoner kronor och avvikelsen 

mot budget är positiv med 10,9 miljoner kronor. I resultatet i delår 1 ingår överskott som 

grundskolenämnden fått med sig från 2020 på 3,3 miljoner kronor, av det totala överskottet som 

nämnden tar med sig på 10,3 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 0,9 

miljoner kronor inklusive överskott från tidigare år. Exklusive överskott och positiv ersättning från 

staten relaterat till pandemin är helårsprognosen negativ med 9,4 miljoner kronor. 

Skolpengsfinansierade verksamheterna prognosticeras i nivå med budget, anslagsfinansierade 

verksamheterna lämnar en positiv prognos på 0,6 miljoner kronor och grundsärskolans 

helårsprognos är positiv med 0,3 miljoner kronor. Helårsprognosen avseende elevvolymer är positiv 

med 20 fler elever än budgeterat. 

Gymnasienämnden 

Nämndens resultat det första kvartalet visar ett underskott på 7,1 miljoner kronor och avvikelsen 

mot budget är positiv med 1,9 miljoner kronor. I resultatet i delår 1 ingår överskott som 

gymnasienämnden fått med sig från 2020 på 0,4 miljoner kronor, av det totala överskottet som 

nämnden tar med sig på 1,5 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 1,9 

miljoner kronor inklusive överskott från tidigare år. Den största avvikelsen i prognosen beror på att 

statsbidraget för introduktionsprogram tagits bort. Helårsprognosen avseende elevvolymer är i nivå 

med budget men för dom första tre månaderna är snittet 22 elever lägre än budgeterat antal elever. 

Total prognos på den skolpengsfinansierade delen är negativ med 2,5 miljoner kronor för året och för 

den anslagsfinansierade delen lämnar prognos i nivå med budget. För gymnasiesärskolan är 

prognosavvikelsen på helår inklusive tidigare överskott positiv med 0,6 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt utfall med 5,3 miljoner kronor efter första 

kvartalet, främst till följd av lägre personalkostnader inom verksamheter som är pausade för att 

förhindra smittspridning och statsbidrag för kompensation av merkostnader i december 2020 till 

följd av covid-19. Helårsprognosen beräknas till ett underskott om 10,0 miljoner kronor kan framför 

allt relateras till kostnader för personlig skyddsutrustning inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar ett underskott med 25,8 miljoner kronor efter första kvartalet. Detta 

orsakas av höga kostnader för köp av verksamhet för externvård på grund av större behov av 

insatser. På helår prognostiseras nämnden ett underskott om totalt 76,0 miljoner kronor. Vilket 

främst förklaras av att kostnaderna för externvård befaras fortsätta att ligga kvar på en hög nivå. En 
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stark indikation på det är inflödet av nya ärenden som under årets första månader ökat markant i 

jämförelse med föregående år. 

Socialnämndens åtgärdsprogram 2019 – 2023 pågår. Syftet med åtgärdsprogrammet är att samla 

socialförvaltningens strategiska arbeten och ge grund för en ökad styrning och uppföljning av de 

projekt, delprojekt och uppdrag som utgör programmet. Samtliga mot målet om en ekonomi i balans. 

I nuläget är åtgärdsprogrammet indelat i fyra delar; Effektivisering av vård, Effektfull organisation, 

Genomlysning av öppenvården och Effektivisering av personal och drift. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 4,3 miljoner kronor per delår 1 som främst 

beror på vakanser men även minskade intäkter kopplat till Coronautbrottet. Prognosen för helåret är 

detsamma som budget, det vill säga ett nollresultat. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 

Förvaltningen redovisar ett överskott på 1,9 miljoner kronor per delår 1. Prognosen för helåret är 1,3 

miljoner kronor, där räddningstjänsten står för 0,8 miljoner kronor och miljökontoret för 0,5 miljoner 

kronor. Miljökontorets avvikelse beror på att nämnden överkompenserats för beslutet att 

efterskänka den årliga avgiften för alkohol. För räddningstjänsten förklaras avvikelsen till största 

delen med en positiv avvikelse avseende inköp av material och tjänster men även genom lägre 

kostnader än budgeterat för personalens kompetensutveckling. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämndens resultat per delår 1 uppgår till 7,7 miljoner kronor och för helåret 

prognosticeras ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Nämndens budgetreserv för oförutsedda 

kostnader samt kostnad för personal förväntas avvika positivt mot budget medan parkeringsintäkter 

förväntas avvika negativt till följd av parkeringsbortfall i samband med ombyggnation av 

Munktellgaraget. Prognosen är överlag osäker då konsekvensen av pandemin är svåröverblickbara. 

Torshälla stads nämnd 

Nämnden redovisar ett resultat på 1,9 miljoner kronor för första kvartalet främst till följd av att 

kostnader för utvecklingen av hamnen ännu inte bokats. Den totala prognosavvikelsen för helåret är 

negativ med 0,4 miljoner kronor som förklaras av något högre kostnader för vinterväghållning och 

högre kapitalkostnader än budgeterat. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat per delår 1 på 0,8 miljoner kronor och prognosen för 

helåret är en ekonomi i balans. 

Servicenämnden 

Servicenämnden prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 miljon kronor mot budget. Orsaken är 

främst lägre intäkter inom måltidsservice både på grund av lägre beställda volymer av Vård- och 

omsorgsförvaltningen samt stängda restauranger och caféer på grund av covid-19. Även inställda 

utbildningar och lägre beläggning på konsulter påverkar prognosen. Pandemin påverkar prognosen 

med 5,3 miljoner kronor. 
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Bolagskoncernen 

Resultat 

Resultat, miljoner kronor Avvikelse mot 
budget jan-

mar 2021 

Budget 2021 Prognos helår Prognosavviklse 
helår 

Eskilstuna kommunföretag AB 0,9 -13,4 -10,8 2,6 

Eskilstuna kommunfastigheter AB 5,5 53,3 55,3 2,1 

Eskilstuna Energi och Miljö 
koncernen 

-24,9 200,0 184,8 -15,2 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 0,8 0,1 0,3 0,2 

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

Summa -17,1 239,8 229,5 -10,3 

Koncernelimineringar mellan 
bolagen 

0,0 -18,3 -18,3 0,0 

Reavinster och ned- och 
uppskrivningar 

5,7 0,0 14,1 14,1 

Summa -12 221,5 225,3 3,8 

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen 

Resultatet för perioden var 55,8 miljoner kronor, vilket är 24,9 miljoner kronor lägre än periodens 

budget. De verksamheter som har störst budgetavvikelse är värmeverksamheten som avviker 

negativt med 15,7 miljoner kronor och elhandelsbolaget med 3,4 miljoner kronor. 

Värmeverksamhetens negativa avvikelse under det första kvartalet blir väldigt svår att återhämta, 

eftersom merparten av resultatet skapas under vintermånaderna. Inom stadsnätsverksamheten 

räknar man med en positiv avvikelse på 1,7 miljoner kronor. Energi och Miljö koncernen lämnar en 

negativ prognosavvikelse på 15,2 miljoner kronor. Det är främst inom värme och elnät den negativa 

avvikelsen finns. 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

Kommunfastigheter lämnar en positiv prognos på 2,1 miljoner kronor exklusive reavinster som är 

relaterat till lägre avskrivningar och ett lägre resultat för affärsområdet bad som håller stängt för 

allmänheten på grund av pandemin. Bolaget har reavinster på 8,4 miljoner kronor hänförligt till 

försäljning av mark. Prognostiserat resultat inklusive reavinst uppgår till 63,8 miljoner kronor vilket är 

10,5 miljoner kronor över budget. 
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Kommunkoncernens nettoinvesteringar 

Investeringar, miljoner kronor Utfall Budget Prognos Prognos 
avvikelse 

mot budget 

Fastigheter 107 1190 970 220 

Gator och vägar 12 129 122 7 

Medfinansiering till statlig infrastruktur 6 15 6 9 

Övrigt 8 69 69 0 

Affärsverksamhet inklusive exploatering 20 255 255 0 

Summa anläggningsinvesteringar 153 1 658 1 422 236 

Inventarier beslutade av nämnden 5 85 73 12 

Summa kommunen 158 1 743 1 495 248 

Energi och Miljö-koncernen inkl. Fibra 81 735 687 48 

Kommunfastigheter AB 155 1220 1091 129 

Övriga kommunala bolag 2 19 20 -1 

Summa inklusive bolagskoncernen 396 3717 3293 424 

Kommunkoncernjusteringar     

Summa kommunkoncernen 396 3717 3293 424 

 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 396 miljoner kronor och prognosen för helåret är 3717 

miljoner kronor, att jämföra med budgeten på 3 293 miljoner kronor det vill säga en avvikelse mot 

budget med 424 miljoner kronor. Kommunens investeringar uppgår till 158 miljoner kronor per delår 

1, där 153 miljoner utgörs av anläggningsinvesteringar som i huvudsak är fastigheter samt gator och 

vägar beslutade av KSKF. Prognosen för helåret avseende anläggningsinvesteringar uppgår till 1422 

miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 1 658 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse på 

248 miljoner kronor. Trots den relativt stora budgetavvikelsen så ser det ut som att 

genomförandegraden kommer att bli betydligt högre än den har varit historiskt. 

Det är i huvudsak fastigheter som avviker. Här uppgår budgeten till 1 190 miljoner kronor medan 

prognosen är 970 miljoner kronor, det vill säga en avvikelse på 220 miljoner kronor. Inom förskolan 

finns en avvikelse för året på 74 miljoner kronor till följd av att Fogdegatans förskola och Tegelvikens 

förskola ligger något efter tidsplan. De har tillfälligt pausats då de behöver samordnas med varandra 

och med ytterligare ett projekt. Vidare avviker gruppboenden med totalt 29 miljoner kronor och det 

beror på förskjutningar i tidsplan avseende boendena i Slagsta, Backa och Jäder-Sundby. 

Investeringar i stadsmiljö uppgår till 12 miljoner kronor per delår 1 medan prognosen för helåret är 

121 miljoner kronor, en avvikelse med 7 miljoner kronor. 



   

 

  40 

Inom övriga investeringar som i huvudsak är Kultur- och fritidsinvesteringar beräknas hela budgeten 

gå åt. Utfallet per delår 1 var 8 miljoner kronor medan budget för helåret är 69 miljoner kronor. Även 

inom affärsverksamhet och exploatering räknar man med att hela budgeten på 255 miljoner kronor 

kommer att förbrukas trots att utfallet per delår 1 bara uppgick till 20 miljoner kronor. 

Bolagens investeringar uppgår till 237 miljoner kronor och prognosen är 1 798 miljoner kronor, en 

avvikelse med 176 miljoner kronor mot budget. 

Större avvikelser mot investeringsbudgeten 

Projekt Total-
budget 

Total-
prognos 

Av-
vikelse 

Års-
budget 

Års-
prognos 

Av-
vikelse 

KOMMUNSTYRELSEN/FOEX       

Övergripande fastighetsprojekt       

Raminvesteringar, bl.a Säkerhet    45 32 13 

UPMEFF 105 105 0 35 20 15 

Övrigt fastighet, bl.a Boende för 
samsjuklighet 

  0 111 98 13 

Förskola       

Laglydnaden, Fogdegatans förskola 65 65 0 45 10 35 

Tegelvikens förskola 70 70 0 40 5 35 

Domaren 4, Skiftingehus fsk, inkl kök 110 116 -6 0 0 0 

Grundskola       

Domaren 3, Skiftingehus grundskola inkl. 
kök 

266 323 -57 70 70 0 

Västra folkskolan, Fristadsskolan 97 97 0 57 10 47 

Raminvesteringar grundskolan    35 65 -30 

Vård- och omsorg       

Gruppboenden 93 91 2 55 26 29 

Markexploatering 

Exploateringsresultatet uppgår till 50 miljoner per delår 1, jämfört med budget om 13 miljoner. De 

största försäljningarna under perioden avser mark för bostäder Eskilshem 4:7 och 4:8 samt Slagsta 

1:13. Resultatet för helåret förväntas bli i nivå med budgeterade 53 miljoner. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

Prognosen för självfinansieringsgrad i kommunkoncernen är 24 procent. 
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Prognosen för helåret avseende självfinansieringsgraden i kommunen är 25 procent. Fyra års 

rullande självfinansieringsgrad prognosticeras till 43 procent, vilket är lägre än målet på 50 procent. 

Den svaga självfinansieringsgraden beror på att investeringarna är höga. 

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 kapitalförsörjning ska tryggas 

genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl 

avvägda likviditetsreserver. Minst 50 procent av de närmaste två månadernas likviditetsbehov ska 

täckas genom tillgång till likvida medel eller kreditlöften. 

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 

kommunkoncernens finansnetto negativt. Kommunkoncernen har utifrån respektive 

verksamhetsförutsättningar 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 8 373 miljoner kronor per första kvartalet 2021. Det är 

en ökning om 100 miljoner kronor jämfört med utgången av 2020. Det är Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB som haft ett ökat lånebehov om 100 miljoner kronor. Den bedömda 

nyupplåningen för kommunkoncernen för 2021 förväntas vara 3 450 miljoner kronor varav 2 150 

avser bolagskoncernen. 

  



   

 

  42 

Kommunens nettolåneskuld definieras som internbankens upplåning minskat med vidareutlåningen 

till bolagskoncernen. Utfallet för första kvartalet 2021 var 2 342 miljoner kronor. Det innebär att 

nettolåneskulden har ökat om 10 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den bedömda nyupplåningen för 

Eskilstuna kommun för 2021 i budgeten är 1 300 miljoner kronor. 

Skulder (miljoner kronor) 31/3 2021 31/12 2020 

Eskilstuna kommuns 
nettolåneskuld 

2 342 2 332 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 3 157 3 057 

Eskilstuna Energi och Miljö AB 2 030 2 030 

Eskilstuna Kommunföretag AB 659 659 

Eskilstuna Vindkraft AB 135 135 

Eskilstuna Logistik och Etablering 
AB 

50 60 

Summa 8 373 8 273 

Finansnetto 

Det rådande läget gör att situationen är högst osäker. Det medför en förhöjd risk för högre räntor 

framledes. Kommunen prognostiserar en budgetavvikelse som är negativ med 1 miljon kronor för 

finansnettot. Den positiva budgetavvikelsen kan i huvudsak härledas till en likvidation av 

arenabolagen som resulterar i en finansiell reavinst om 12 miljoner kronor. Därutöver revideras 

räntan på upplåning till kommunens koncernbolag ner om 6 miljoner kronor med anledning av 

rådande marknadsläge och förändrade förutsättningar. Den tredje delen är minskad prognos på 

utdelningen om 7 miljoner kronor som förklaras av att kostnaderna för mandatperiodsprojekten 

beräknas bli något lägre än budgeterat. 

Reporäntan har varit oförändrad, 0,00 procent, under årets första kvartal. Kommunkoncernens 

genomsnittliga ränta var 0,91 procent under 2020. Under årets första kvartal var den genomsnittliga 

räntan 0,85 procent. Kommunen räknar med att den genomsnittliga räntan ökar under året i takt 

med att lån omsätts. 

Finansnetto (miljoner kronor) Avvikelse jan-mars Prognos helår Prognos avvikelse 
mot budget 

Finansiella intäkter 16,2 325,8 6,0 

- varav aktieutdelning från 
bolagskoncernen 

0,0 248,8 -7,4 

Finansiella kostnader -1,9 -70,9 0,0 

Summa 14,3 263,3 -1,4 
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Väsentliga personalförhållanden 
Även i en tid då världen drabbats av en pandemi fortsätter arbetet och i Eskilstuna kommunkoncern 

är målet att gemensamt kraftsamla och klara verksamheterna genom att upprätthålla ett hållbart 

arbetsliv med stöd till chefer och medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter 

integreras som en naturlig del i vardagen. Insatser för Trygg arbetsmiljö pågår i 

kommunorganisationen och går enligt plan. Uppföljning av arbetsmiljöarbetet har skett 

återkommande med syfte att ta tillvara medarbetares, chefers och organisationens erfarenheter och 

lärande för att hantera ytterligare vågor eller andra kriser som kan uppstå. Ytterligare fokus tas för 

att skapa förutsättningar för det nya normala som effekt av pandemin såväl som av trender och 

annan rådande samhällsutveckling. 

Nationell myndighetsrapportering visar att trenden i kommunsverige genomgående handlar om 

fortsatt ökande sjuktal, speciellt gällande korttidssjukfrånvaron. Under första månaderna 2021 var 

sjukfrånvaron i Eskilstuna kommunkoncern 9,1 procent (feb), bland kvinnor 10,3 procent och bland 

män 5,5 procent. I kommunen var sjukfrånvaron något högre med 9,6 procent totalt (feb), bland 

kvinnor 10,6 procent och bland män 6,0 procent, än sett till hela kommunkoncernen. I jämförelse 

med förra årets sjukfrånvaro vid denna tidsperiod så har en ökning skett både i kommunkoncernen 

och kommunen detta år. Ett konstaterande är att pandemin ger fortsatt påverkan på 

korttidsjukfrånvaron. Bland kvinnorna kan en högre ökning än män utläsas. En förklaring till den 

ökningen kan vara att organisationen har fler kvinnor i yrken där det inte är möjligt att arbeta 

hemifrån. 

Inte bara pandemin utan även förändrade sjukskrivningsregler fortsätter påverka, såsom möjligheten 

att vara sjukskriven utan läkarintyg från dag sju. Under en period gick det även att vara sjukskriven 

fram till dag 21 utan läkarintyg. Andra sjukskrivningsregler som kan ha påverkat sjukfrånvaron 

handlar om de förhållningsregler som anger hur länge efter symtom som medarbetare ska hålla sig 

hemma, vilket skiljer sig åt mot ett normalår. 

Det finns även generella indikationer för riket som ökad isolering och ökad psykisk ohälsa under 2020 

till följd av pandemin. Risken för nya belastningsskador för de yrkesgrupper som arbetat hemifrån. 

Även isolering och utmaningar kopplat till ergonomi påverkar medarbetarnas hälsa och det är 

nödvändigt att kommunkoncernen kontinuerligt fortsätter främja en bibehållen god hälsa hos 

medarbetare. 

Ett flerårigt arbete har pågått för att fler ska kunna jobba mer genom att fler arbetar heltid, stannar 

längre i anställningen eller gör fler år i yrkeslivet. Sysselsättningsgraden bland medarbetare med 

tillsvidareanställning i kommunkoncernen var första delåret 2021 totalt 97,6 procent, bland kvinnor 

97,3 procent och bland män 98,5 procent. Sett över en period av fyra år tillbaka i tid, har 

sysselsättningsgraden för yrkesbefattningar såsom fritidsledare, vårdbiträden och undersköterskor 

ökat med mellan 2–5 procent. 

Kommunen har extra utmaningar med rekrytering inom vissa yrkesbefattningar och detta fortsätter 

följas upp som en del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Exempel på befattningar där 

ett stort antal behöver rekryteras de närmaste åren är undersköterskor, olika lärarkategorier och nya 

befattningar som stödpedagog och specialistundersköterska. Andra befattningar där en stor andel av 

de som arbetar kommer att behöva ersättningsrekryteras är arbets- och fysioterapeuter, 
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enhetschefer och olika specialistroller. Rekryteringsvägarna kan vara både interna och externa. Bland 

förvaltningarna fortsätter insatser bedrivas för att behålla och utveckla kommunkoncernens 

medarbetare och ta tillvara befintlig kompetens på bättre sätt. Exempel på insatser som genomförs 

är arbetsdelning, utbildningsinsatser, språkutveckling och kompetenstrappor samt arbete med att 

digitalisera och förändra arbetssätt. 

Personalredovisning 

Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (medel 12 senaste månaderna) 

 Kvinnor 
mars 

2020 - 
feb 2021 

Män 
mars 

2020 - 
feb 

2021 

Totalt 
mars 
2020 - 
feb 
2021 

 Kvinnor 
mars 

2019 - 
feb 

2020 

Män 
mars 
2019 
- feb 
2020 

Totalt 
mars 
2019 
- feb 
2020 

Förändring 
2020-
2021, 

procent-
enheter 

Total sjukfrånvaro %, 
kommunkoncernen 

10,3 5,5 9,1  8,6 4,7 7,6 1,5 

- varav kommunen 10,6 6,0 9,6  8,7 4,7 7,9 1,7 

Kort sjukfrånvaro % (0-14 
dagar), kommunkoncernen 

5,1 3,3 4,6  3,5 2,3 3,2 1,4 

- varav kommunen 5,2 3,7 4,9  3,5 2,5 3,3 0,6 

Lång sjukfrånvaro % (15 - 
dagar), kommunkoncernen 

5,3 2,2 4,5  5,1 2,4 4,4 0,1 

- varav kommunen 5,4 2,3 4,7  5,2 2,3 4,6 0,1 

Intern styrning och kontroll 
Internkontrollarbetet har startats upp enligt planering. Utrednings- och utvecklingsuppdraget 

gällande internkontrollarbetet pågår, men är något försenat. Förslag på reviderad riktlinje och 

anvisning med arbetssätt kommer presenteras under kvartal två. 
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Investeringsredovisning (Mnkr) 

Projekt 
Utfall ack 

totalt  

Total 
projekt- 
budget  

Total 
projektprog
nos 

Prognos- 
avvikelse  Utfall - Mar  

Budget 
helår 2021  

Årsprognos 
mars  

Avvikelse 
prognos helår  
2021  

Affärsinvesteringar (KF) -6       3       

Exploateringsinvesteringar -59       -4 -114 -114   

Mindre mark- och fastighetsförvärv -13       0 -15 -15   

Strategiska fastighetsförvärv -132       -19 -126 -126   

Summa Affärs- och exploateringsinvesteringar -211       -20 -255 -255   

 DOMAREN 4, SKIFTINGEHUS FSK, NYBYGGNAD. INKL KÖK 5mkr -4 -110 -116 -6 -1       

GILLBERGA-VALLBY 1:14, FLYTT FSKA-PAVILJONG FRÅN SNICKARVÄGEN 0       0       

HÖVLIGHETEN 1, HATTMAKARENS FSK, TILLBYGGN, 43-19-73 OCH 43-1973 -15 -50 -50   -5 -19 -20 -1 

NÄTET FÖRSKOLA   -45 -45           

LAGLYDNADEN 1 NY/UTBYGGNAD FOGDEGATANS FÖRSKOLA   -65 -65     -45 -10 35 

TEGELVIKEN FÖRSKOLA ID 203208   -70 -70     -40 -5 35 

ÅRBYGATAN, UTBYGGNAD BEFINTLIG, VARAV KÖK 8 MNKR     -25 -25   -5   5 

STAREN           -8 -8   

Summa Fastigheter förskola (KF) -19 -340 -371 -31 -6 -117 -43 74 

DOMAREN 3, GSK, RENOV OMB, 43-19-07, ETAPP 2-3, 43-19-07B3 -173 -240 -282 -42 -3 -70 -70   

DOMAREN 3, GSK, OMB KÖK, 43-19-08 -41 -26 -41 -15 -15       

FORSKAREN 1, PROJEKTERING OM O TILLBYGGNAD INKL. KÖK, 43-19-33B -71 -191 -191   -18 -65 -65   

SKIDÅKAREN 1, EDVARDSLUNDSSKOLAN, OMB FÖRSKOLEDEL TILL SKOLDEL, -2               

HÖVLIGHETEN 1, HATTMAKARENS FSK, OMB KÖK, 43-19-74 OCH 43-19-74B 0 -4 -4 0 0 -1 -3 -2 

HÖVLIGHETEN 1, SKOGSÄNGSSKOLAN, NYBYGGNAD, 43-19-75 OCH 43-19-
75 -29 -185 -185   -9 -75 -75   

KJULABY 9:1 KJULA SKOLA   -57 -57   0   -5 -5 

NY F-9 KSOLA VÄSTER MUNKTELLSKOLAN   -198 -198     -60 -60   

OMBYGGNATION FRISTADSSKOLAN (VÄSTRA FOLKSKOLAN)   -97   97   -57   57 
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Ombyggnation Fristadsskolan (matsal nybyggnation)                 

Tegelviken INKL KÖK med 25mkr     -30 -30         

V FOLKSKOLAN OCH VILDROSEN, OMBYGGNAD GSF GYM OCH KÖK -1   -106 -106 -1   -10 -10 

MESTA F-9     -253 -253   -10   10 

Raminvesteringar grundskolan -7   -47 -47 -4 -35 -65 -30 

Summa Fastigheter grundskola -325 -998 -1 394 -396 -50 -373 -353 20 

FRAMTIDEN 1, REKARNEGYMN, OMB. BYGGPROGRAMMET -25 -40 -30 10 0       

EKEBY 3:1, EKEBY GRUSTAG. OM-OCH NYBYGGNATION -16 -20 -16 4         

GREDBY 2:3, UTEMILJÖ REKARNE, RINMANGYMN 0 -8 -8   0 -5 -5   

NYFORS 1:1, UTEMILJÖ REKARNE, RINMANGYMN 0 -8 -8   0 -5 -3 2 

ST ESKIL ELEVCAFETERIA OCH MATSAL INKL.KÖK med 4 mkr   -15 -15     -15 -15   

RINMAN OMSTÄLLNING           -3 -3   

REKARNE IDROTT&HÄLSA PROFIL    -47   47   -44   44 

ST ESKIL MATSAL, VILDROSEN   -10   10   -10   10 

ZETTERBERGSFYMNASIET - LEASING   -125 -125     -125 -125   

Summa Fastigheter gymnasie (KF) -42 -272 -201 71 0 -207 -151 56 

Fastigheter Kultur- och fritid (KF)                 

NITHAMMAREN 7, MUNKTELLARENAN OMBYGGNAD SKÄRMTAK -1               

Nyfors 1:2 Tunavallen, VIP-byggnad, Inköp -1               

TORSHÄLLA 5:8 TORSHÄLLA RIDSKOLA, TILLBYGGNAD TORKRUM  -1               

Summa Fastigheter Kultur- och fritid (KF) -3               

Fastigheter kök Servicenämnden (KF)                 

HÖVLIGHETEN 1, SKOGSÄNGSSKOLAN, OMBYGGNAD MATSAL  0       0       

KJULABY 1:9, KJULA SKOLA, OMBYGGN MATSAL MM ALT 1, KÖK MM,  -6       0       

BRUDSLÖJAN 3, OMB. KÖK M.M. -2       0       

Summa Fastigheter kök Servicenämnden (KF) -9       -1       
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ÖSTERMALM 1:1, BALSTA, GRUPPBOENDE NYBYGGNAD 0       0       

HÄLLBY-ÖKNA 1:220, HÄLLBY GRUPPBOENDE NYBYGGNAD 0               

EKEBY, EKEBY 3:14, GRUPPBOENDE - NYBYGGNAD 0 -20 -18 3 -1   -1 -1 

SLAGSTA 3-19, OLOFSSLUND GRUPPBOENDE NYBYGGNAD 0 -20 -20   0 -20 -10 10 

BACKA 2-1, SKOGSTORP, GRUPPBOENDE - NYBYGGNAD 0 -20 -20     -10   10 

BOENDE FÖR SAMSJUKLIGHET 3-4 PLATSER   -11 -11     -10 -5 5 

JÄDER-SUNDBY 2:3, VÄVLE GRP-BOENDE, NYBYGGNATION 0 -22 -22   0 -15 -10 5 

KJULA 7:4, SAMSJUKLIGHET-NYBYGGNAD, 43-21-02 0       0       

Summa Fastigheter Gruppboende (KF) -1 -93 -91 3 -1 -55 -26 29 

SPECIALISTEN 1, TRUMSLAGARGÅRDEN, UTEPLATS KÖK, FÖRRÅD 0               

DOMAREN 3, SKIFTINGE VÅRD- OCH ÅLDREBOENDE -82 -246 -246   -23 -122 -122   

SPECIALISTEN 1, TRUMMSLAGARGÅRDEN, KORTIDSBOENDE, PROJ -87 -230 -230   -17 -120 -120   

NÄTET OMSORGSBOENDE   -160 -160           

ESKULAPEN 2, EKEBO ÄLDREBOENDE TILLBYGGNAD 0               

OMBYGGNATION TRUMSLAGARGÅRDEN, SENIORHUSET                 

Raminvesteringar äldreboende -9       0 -5 -5   

Summa Fastigheter vård och omsorg -179 -729 -727 3 -41 -302 -273 29 

SUNDBYHOLM 3:1,SUNDBYHOLM SLOTT,PROJ VENT,ENERGI     -11 -11         

ÖSTERMALM 1:8, ISSTADION, NY KRAFTSTATION -3   -4 -4 0   -1 -1 

GRUNDFÖRSTÄRKNINGAR                 

TALANGEN 1, TLL-OCH OMBYGGNAD -3 -105 -105   -2 -35 -35   

REKARNE OMSTÄLLNING                 

VALURNAN 1, STADSHUSET, STAMRENOVERING VÄSTRA FLYGELN 0 -5 -5   0 -5 -5   

ÖSTERMALM 1:8, EKÄNGENS UTERINK, INBYGGNAD 0   -17 -17 0   -17 -17 

ISHALL MED TRE VÄGGAR, KULTUR O FRITID           -17   17 

TUNAVALLEN           -5 -5   

BOENDE FÖRT SAMSJUKLIGHET 8 PLATSER (SOC DEL SAMMANLAGT  0 -11 -11   0 -11 -5 6 
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SINGELBOENDE     -3 -3   -3   3 

GUSTAVSBORGS FSK, KÖK           -3 -3   

KYLDA MATLÅDOR     -34 -34   -5   5 

ZETTERBERGSGYMNASIET KÖK           -3 -3   

Verksamhetsanpassning kök, rambudget           -4 -4   

Underhåll komponent investering -13       0 -20 -20   

Summa Fastigheter övrigt (KF) -20 -121 -190 -69 -2 -111 -98 13 

UPMEF 2 -1 -105 -105   -1 -35 -20 15 

UPMEFF 1 -20       1       

Summa Grupperade projekt  fastigheter övrigt -21 -105 -105   0 -35 -20 15 

Raminvesteringar fastigheter                 

Energi- och miljöåtgärder -17       -1 -10 -8 2 

Mindre ombyggnader -16       -2 -5 -5   

Solel -2       0 -4 -4   

Storköksutrustning -1       -1 -6 -6   

Säkerhet -6 -10 -10   -2 -19 -9 10 

Tillgänglighet 0         -1   1 

Summa Raminvesteringar fastigheter -43 -10 -10   -6 -45 -32 13 

Summa Fastigheter övrigt -84 -236 -305 -69 -8 -191 -150 41 

Summa Fastighetsinvesteringar (kf) -661 -2 575 -2 998 -423 -106 -1 190 -970 221 

Medfinansiering GC Kvicksund   -15 -29 -14   -15   15 

Medfinansiering Genomfart E-a, Väg 53   -25 -25           

Medfinansiering Väg 899 Kjula (ELP) -6   -6 -6 -6   -6 -6 

Summa Medfinansiering till statlig infrastruktur (KF) -6 -40 -60 -20 -6 -15 -6 9 

Upprustning hamnkaj 0 -2 -2   0   -2 -2 

Strandpromenad, Åstråket 0 -3 -3   0   -2 -2 
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Hellbergsparken, etapp 2 0 -2 -2       -2 -2 

Krusgårdsparken, etapp 2 -2               

Reparation bro, Brogatan 0 -1 -1       0 0 

Reperation bro, Holmenleden 0 -3 -3   0 -3 -3 0 

Årummets vattenspel -1               

Vilsta naturreservat -1 -2 -2   0   -1 -1 

Arena/bad- John Engellaus gata -1       0       

Gredbyvägen -38 -33 -39 -6 -3   -4 -4 

Stadsparken-Entréer 0 -6 -6   0 -6 -1 5 

Busskörfält Kyrkogatan   -4   4 0       

Kunskapsstråket-Drottninggatan -3 -16 -16 0 0 -16 -7 9 

Kunskapsstråket-MDH-platsen -14 -30 -36 -6 -5 -29 -27 3 

Kunskaptsstråket-Strömsholmen 0               

Kanonhusholmen utemiljö 0               

Stadsparken- Belysning -1 -4 -4   0   -3 -3 

Stadsparken- Lekplats östra 0 -4 -4 1 0   -3 -3 

Strandskoning Kanonhusholmen -1   -2 -2 0   -1 -1 

Borsökna/Hattranvägen 0 -13 -13   0 -13 0 13 

BM-stråket Kapellbacken 0 -5 -5   0   0 0 

Styrsystem belysning 0 -7 -7     -4 -6 -2 

Vasavägen -7 -7 -7 -1     0 0 

Cirkulationsplats, Strängnäsv/Kjulavägen -2 -11 -10 1 -1 -8 -10 -2 

Utredning kaj-och hamnområde, Sundbyholm 0 -1 -1   0   -1 -1 

Lekplats Slagsta -2   -2 -2 0   0 0 

tadsparken, Renovering kaj, Holmen 0 -25 -25   0 -8 -8   

Folkestabron, BK1. krav 0 -6   6 0 -6   6 

Gjuteritorget 0       0       
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(Ö) Stadsmiljö Grupperade projekt (kf)                 

Lekplatssatsning -5   -6 -6 -1   -2 -2 

Mindre projektinvesteringar 2020 -10   -12 -12 0   -3 -3 

Mindre projektinvesteringar 2021 -1 -14 -14   0 -14 -14   

Beläggningsarbeten           -10 -10   

Mindre raminvesteringar, gata och park -9       0 -8 -8   

Omläggning av vägar Torshällas gatuområde           -4 -4   

Utbyte belysningsstolpar           0 0   

Summa Stadsmiljö (KF) -101 -196 -220 -24 -12 -129 -122 7 

Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 2020 0               

Investeringar ridskolan 0               

Septitank och gästbryggor i Mälarbaden 0       0       

Utveckla Torshargs IP -6               

Bryggor Mälarbaden 2020 0               

Ridskolan Nyby-Torshälla -1       0       

Mälarbadens camping el mm 2020 0               

Upprustning Torsharg etapp 3           -6 -6   

Ombyggnad bryggor och el öster om kanalen           -2 -2   

Förbättringar friluftsområden -2         -3 -3   

Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogstorp Orrlidens -2       -2       

Anpassning av danslokaler 0         -1 -1   

Skatepark inkl. allaktivitetsplats 0       0 -11 -11   

Fotbollens infrastruktur -6               

Bokbuss -6       -6       

LED-belysning Konstmuseet 0               

LED-belysning teatern och Lokomotivet 0               

Tunavallens utvecklingsplan           -1 -1   
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Gymnastikens förutsättningar -4       -1       

Ekeby ridhusanläggning -2       -1 -4 -4   

Förbättringar friluftsområden 2020           -2 -2   

Ekängens utvecklingsplan           -1 -1   

Åtgärder säkerhet mm 2020 0               

Förstudie Sundbyholm           -1 -1   

Ny ishall tre väggar uterink 0       0       

Idrottens infrastruktur           -20 -20   

Allaktivitetsplats           -4 -4   

Ekängens idrottsområde           -5 -5   

RTJ Övningsfält Lilla Nyby           -2 -2   

 RTJ Brandstation Ärla           -3 -3   

Investering ankomstregistrerade fakturor 0       1       

Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer -1               

Offentlig konst 1       0       

Maskinpark 2020 -2               

Maskinpark 2021           -2 -2   

Offentlig konst 2021 0       0 -2 -2   

Åtgärder för säkerhet, miljö och tillgänglighet 2021           -1 -1   

Balsta musikslott - miljöåtgärder 2021           -1 -1   

Summa Övriga investeringar (KF) -33       -8 -70 -70   

Summa Anläggningsinvesteringar (kf) -1 012 -2 811 -3 278 -466 -153 -1 658 -1 421 237 

Nämndbeslutad investering -20   -1 -1 -5 -85 -73 12 

Summa Investeringsredovisning -1 033 -2 811 -3 279 -468 -157 -1 743 -1 495 249 
 


