
 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2021 1 (88) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

 

 

  

Delårsrapport 2 – 2021 
för Eskilstuna kommunkoncern 



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2021 2 (88) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

 

Innehållsförteckning 
Förvaltningsberättelse ............................................................................................................................. 3 

Händelser av väsentlig betydelse ........................................................................................................ 3 

Mandatperiodssatsningar ............................................................................................................... 4 

God ekonomisk hushållning ................................................................................................................ 6 

Uppföljning strategiska mål ............................................................................................................. 6 

Bedömning processområden och perspektiv ................................................................................ 16 

Översikt över verksamhetens utveckling .......................................................................................... 46 

Balanskravsresultat ........................................................................................................................... 48 

Resultat och ekonomisk ställning ...................................................................................................... 48 

Kostnads- och intäktsutvecklingen ................................................................................................ 48 

Kontroll .......................................................................................................................................... 49 

Risk ................................................................................................................................................ 57 

Intern styrning och kontroll ............................................................................................................... 60 

Redovisningsprinciper för Eskilstuna kommunkoncern .................................................................... 60 

Resultaträkning.............................................................................................................................. 68 

Balansräkning ................................................................................................................................ 69 

Kassaflödesanalys .......................................................................................................................... 70 

Noter.............................................................................................................................................. 71 

Investeringsredovisning för Eskilstuna kommun .......................................................................... 87 

Driftredovisning för Eskilstuna kommun ....................................................................................... 88 

 

 

 

 

  

  



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2021 3 (88) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

 

Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 
De gångna årens gedigna etableringsarbete i Eskilstuna logistikpark fortsätter att ge ett gott resultat 

och många etableringar bygger för full kraft i logistikparken. Flera stora och välkända aktörer har 

eller är på väg att etablera sig. För att säkra verksamhetsmark på sikt är ett nytt område 

”Gunnarskäl” i ett tidigt planeringsstadium. Det finns även många förfrågningar från 

fastighetsutvecklare som letar mark för att bygga vårdboenden, studentbostäder och förskola/skola. 

Arbetslösheten är fortsatt mycket hög i kommunen men har minskat med nästan två procentenheter 

sedan samma period föregående år. I juli 2021 var arbetslösheten 13,2 procent vilket är mer än fem 

procentenheter över rikssnittet. Det är dock glädjande att arbetslösheten bland ungdomar har 

minskat med 2,7 procentenheter och för utrikesfödda med 3,4 procentenheter, jämfört med för ett 

år sedan. 

Trots de olika satsningar som gjorts för att utbilda människor, få fler människor i arbete, utbudet av 

arbetsmarknadsinsatser, rättssäker myndighetsutövning, fokus på mötet och brukaren som 

medskapare av de tjänster som produceras, är situationen i Eskilstuna fortfarande sådan att många 

hushåll har behov av ekonomiskt bistånd i kortare eller längre perioder. Varje månad är det också 

nya hushåll som behöver hjälp med sin försörjning och tiden man behöver ekonomiskt bistånd 

förlängs successivt. 

Eskilstunas nya gymnasieskola, Zetterbergsgymnasiet, tog emot sina första elever i augusti. Skolan 

har plats för 550 elever och har under hösten tagit emot 370 elever. Skolan erbjuder universitets- och 

yrkesförberedande undervisning och du kan läsa programmen Ekonomi med inriktning ekonomi, 

Hotell och turism, Handel och administration samt Introduktionsprogrammen. Alla skolformer har 

haft fysiska skolstarter. 

Konceptet Trygga unga påbörjades under år 2020 och har under detta år initierat flera satsningar i 

arbetet för Eskilstunas alla barn och ungdomar (13-20 år), med särskilt fokus på dem som är i riskzon 

för kriminalitet och missbruk. Det handlar bland annat om utökat samarbete mellan skolan, 

socialtjänsten, Ung Fritid och polisen, att förstärka insatser inom skolans elevhälsa och att fler 

socialsekreterare och fritidsledare arbetar förebyggande, mobilt och i samverkan. Genom ett 

gemensamt och tvärprofessionellt främjande och förebyggande arbete och med utökade resurser 

förstärks insatserna för att ge ökad möjlighet till ett tryggt liv för barn och ungdomar 

För perioden januari - juli 2021 förväntades en befolkningsökning på 685 personer, men den 

preliminära befolkningsstatistiken till och med juli visar på en ökning på 420 personer. Förklaringen 

är en ett negativt invandringsnetto. Inrikes inflyttningsnetto är däremot högre än förväntat, till och 

med juli + 260 personer (mål 150). 

Ett nytt äldreboende, Villa Stallgången, har byggts med totalt 60 platser varav 40 platser har öppnats 

hittills. Oxens äldreboende med 21 platser har stängts och de flesta brukarna har flyttat till Villa 

Stallgången. De digitala mötesplatserna har uppmärksammats och uppskattas av seniorer i Eskilstuna 

kommun. Därtill utvecklas både fysiska och digitala aktiviteter inom vård- och omsorgsboende för 

äldre. 
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Insatser har inletts för att göra det möjligt för kraftvärmeverket att producera mer el. Stora 

investeringar pågår vid Ekeby reningsverk för att klara nya miljökrav och öka kapaciteten liksom 

satsningar på ett inledande reningssteg i dricksvattenproduktionsanläggningen för att förlänga 

livslängden på åsen som renar vattnet. 

Kommunkoncernen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket förklaras av att staden växer men 

det är även till stor del upprustning av befintligt bestånd. Även de kommande åren är 

investeringsintensiva vilket kommer påverka självfinansieringsgrad och soliditet. 

Ett stort arbete har gjorts kring projektet effektivare administration där kommunkoncernens 

stödprocesser genomlysts. Åtgärderna som består i att minska administration, öka brukartid och 

tillvarata digitaliseringsfördelar ska realisera en total effekthemtagning på 50 miljoner kronor. Under 

år 2020 realiserades 9 miljoner kronor och hittills under år 2021 har ytterligare 11,9 miljoner kronor 

realiserats. 

Sommaren i Eskilstuna har varit förhållandevis lugn dels tack vare det fina vädret och läget kring 

Covid-19 men också för att alla medarbetare ute i våra verksamheter har utfört ett bra jobb. På 

torgen i Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Torshälla (Krusgårdsparken) genomfördes hundratals 

aktiviteter under sommaren, som lockade många besökare i alla åldrar. Sommarens lovaktiviteter för 

unga har genomförts och totalt har 4,5 miljoner kronor fördelats och 55 föreningar har beviljats 

bidrag. Totalt har det genomförts 1 717 aktiviteter med en geografisk spridning över hela Eskilstuna. 

Deltagande i dessa aktiviteter uppgick till 35 802 stycken, varav 43 procent flickor och 57 procent 

pojkar. 

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

mandatperiodprojekt. För 2021 finns 71 miljoner kronor avsatt. Satsningarna finansieras genom de 

medel som erhölls från försäljningen av delar av kommunfastigheters fastighetsbestånd. 

Totalt satsas 80 miljoner kronor på arbetsmarknadssatsningar, varav 21 miljoner kronor år 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 till medborgare att få och bibehålla egen försörjning, 

bland annat genom språkförberedande verksamheter. Verksamheterna på mötesplats Årby kom 

igång år 2020 och på mötesplats Fröslunda våren 2021. 

Kommunen satsar också 37 miljoner kronor på digitalisering, varav 10 miljoner kronor är avsatt 2021. 

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

Under 2021 har resurser lagts på att utveckla de olika områdena i Eskilstunas program för digital 

transformation. Infrastrukturen för säkra digitala möten har förstärkts och resurser har även lagts på 

fortsatt utveckling av automatisering av processen för ekonomiskt bistånd och att stärka arbetet med 

projektet En felanmälan - En arbetsorder. Inom området Identitet- och behörighetshantering har 

kommunen infört en infrastrukturell lösning som lägger grunden för ökad kvalitet av 

identitetshanteringen och även digital signering. Kommunen tar kliv framåt även i frågan som berör 

ett generellt beslut kring informationshantering i molntjänster. 
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I syfte att höja standarden på idrottsplatser och anläggningar i kommunen satsas 30 miljoner kronor, 

varav 7 miljoner kronor prognostiseras år 2021, på ett anläggningslyft. Flera anläggningar 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. Planering för större mer kostnadskrävande åtgärder pågår på ett flertal anläggningar. 

Vidare har 30 miljoner kronor avsatts för en satsning på att höja standarden och genomföra 

trygghetshöjande åtgärder i skolmiljöer, varav 13 miljoner kronor är avsatta för år 2021. Projektet 

kom igång sent under 2020 och alla avsatta medel gick inte åt. Nu är projektet i full gång och för 2021 

väntas 16 miljoner förbrukas. 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. 

För trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder har 30 miljoner kronor avsatts. För år 2021 

har 14 miljoner kronor av dessa avsatts. Under året har inga av dessa pengar behövt användas då de 

aktiviteter som planeras inom Trygga unga och lovstöd kan finansieras med externa pengar, totalt 27 

miljoner. Totalt kommer alla satsade medel för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder 

att användas till och med 2023. 
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God ekonomisk hushållning 
Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet där vård, skola och omsorg är de största 

områdena. Varje dag ansvarar verksamheterna för runt 200 000 möten när exempelvis flickor och 

pojkar möter lärare, när gamla får hjälp av hemtjänsten och när föräldrar lämnar och hämtar sina 

barn i förskolan. Det goda mötet mellan invånare och medarbetare är avgörande för att uppnå bra 

resultat och skapa värde för skattepengarna. 

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

perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. 

Hållbar utveckling beskriver vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Effektiv 

organisation har ett inåtriktat fokus som pekar på hur vi arbetar för att skapa de förutsättningar som 

är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder. 

Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att identifiera hur väl 

kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. 

Uppföljning strategiska mål 
De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som kommunfullmäktige vill uppnå 

under mandatperioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen. Till årsredovisningen 

används indikatorer för att visa om målen är på väg att nås. I delårsrapport 2 redovisas i följande 

avsnitt en kort sammanställning av hur arbetet med fokusområdena för 2021 inom respektive 

strategiskt mål fortskrider. Dessa fokusområden anses centrala för att närma sig målen. Insatserna 

inom dessa fokusområden anses vidare bidra till förbättrade resultat när indikatorernas utfall kan 

läsas av. 

Vid delår 2 görs därför en bedömning av måluppfyllelse grundat på hur arbetet med dessa 

fokusområden ligger till. 
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Fler i jobb 

Bedömning Trend 

  

Det strategiska målet Fler i jobb bedöms bli delvis uppfyllt 2021. Svenskt näringslivs 

sammanfattande omdöme, andel som genomgått yrkesutbildningar och fått jobb inom sex 

månader och andel bidragshushåll ekonomiskt bistånd ligger nära uppsatta målnivåer. Antal 

arbetsmarknadsinsatser bedöms inte bli uppfyllt vilket är kopplat till pandemin. 

• För att nå målen om nio procents arbetslöshet år 2023 har en vidareutveckling och förädling 

gjorts av Affärsplan Eskilstuna och Affärsplanens Råd har utvecklats till ett Tillväxtråd med 

enbart företagare. Syftet är att bidra till att skapa de bästa förutsättningar för ett växande 

näringsliv, ett förbättrat näringslivsklimat samt i förlängningen fler jobb och fler i jobb. Även 

en kommunintern styrgrupp för fler jobb är under uppstart och den kommer bemannas av 

ledande funktioner från förvaltningar och bolag. Digitala näringslivsdialoger där politiker, 

tjänstepersoner och företagsrepresentanter bjudits in till dialog har genomförts med syftet 

att stärka näringslivsklimatet. UpphandlingsEvolution inom Affärsplan Eskilstuna har fortlöpt 

och näringslivsaktörsgruppen samt den operativa aktörsgruppen har träffats kontinuerligt. 

• Kommunkoncernens mål att tillhandahålla 500 språkpraktikplatser samt 500 extratjänster 

har varit svårt att uppnå under våren och sommaren trots att en projektledare är anställd för 

att arbeta mer direkt med frågeställningen. Dels gör pandemisituationen och de restriktioner 

som finns det svårt att få till platser ute hos arbetsgivarna dels vill många av arbetsgivarna 

avvakta till hösten innan man förbinder sig att ta emot någon. Arbetsförmedlingens 

reformering och den oklara situation som då uppstått både utifrån tillgången till anslag och 

möjligheter och tid för att få till beslut om främst extratjänster har även det försvårat dessa 

processer avsevärt. 

• Hela 909 yrkesutbildningsplatser kommer erbjudas under 2021 vilket är en bra bit över målet 

på 760 platser. Det är högt söktryck med behöriga elever på samtliga utbildningar. 

• Många, men långt ifrån alla, av försörjningsstödtagarna har en individuell plan för att 

förkorta tiden mot jobb och utbildning. Detta beror dels på mängden människor i behov av 

försörjningsstöd, dels på pandemirestriktionerna och problemet med att skapa aktiva planer 

utan att ha en vettig kontaktväg med kunden men även på att verksamheten inte riktigt vetat 

vad de ska fylla planen med för vissa människor/grupper då rimliga aktiviteter inte finns 

tillgängliga. 

• En pågående utredning visar att det ur ett juridiskt perspektiv inte är möjligt att ställa ett 

krav på aktivitet för att erhålla försörjningsstöd. Däremot är det tillåtet att ställa krav på 

deltagande i kompetenshöjande aktiviteter. Under förutsättning att aktiviteterna utformas 

som en kompetenshöjande åtgärd som då ska innehålla någon form av strukturerad 

språkträning/språkförstärkning och /eller utbildning och vara individuellt anpassad torde det 

vara möjligt att införa detta som ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Det förutsätter 

också att den individuella bedömningen som görs visar på att detta matchar den sökandes 

behov av kompetenshöjning. Väljer man att göra detta innebär det också att man måste 

tillsätta tillräckligt med resurser så att alla som har ett motsvarande behov kommer in i en 
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kompetenshöjande aktivitet. Rent juridiskt är det svårt att göra selekteringar som innebär att 

man ställer krav på vissa individer men inte andra som har motsvarande situation/behov 

inom ramen för socialtjänstlagen. 

• För att säkra möjligheterna till näringslivstillväxt i samhällsplaneringen och 

samhällsbyggnadsprocesserna belyses numera påverkan av arbetstillfällen i alla beslut så 

som detaljplaner och andra styrdokument. Även vid framtagande av detaljplaner är 

arbetstillfällen en parameter som bejakas vid prioriteringsordningen för detaljplaner. För att 

skapa bra förutsättningar för näringslivstillväxt så har olika möten genomförts där 

förvaltningar och bolag möts för att samhällsbyggnadsprocessen inom kommunkoncernen 

ska bli så effektiv som möjligt. Planering pågår av ett nytt näringslivsområde i Gunnarskäl. 

• För att ytterligare stärka företagsklimatet kan företagare under ordinarie kontorstider 

komma i kontakt med företagsservice via telefon eller mail. Inom kort kommer även en 

chattfunktion att lanseras. Samordningsmöten erbjuds varannan fredag och har under 

pandemin genomförts digitalt. Företag erbjuds även digitala företagsbesök och i vissa fall har 

det också gjorts fysiska besök som då anpassats efter covid-19 restriktioner. Dialogmöten 

som hafts mellan kommunkoncernen och näringslivet har bidragit till att få bättre koll på 

vilken service företagen efterfrågar. 
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Höjd utbildningsnivå 

Bedömning Trend 

  

 

Det strategiska målet Höjd utbildningsnivå bedöms bli delvis uppfyllt 2021. Målet att erbjuda plats 

på förskolan inom fyra månader bedöms uppfyllas. Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen och resultaten för andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram ligger 

nära uppsatta målnivåer. 

• Flera insatser för förbättrade kunskapsresultat och en likvärdig skola pågår. En förstudie om 

likvärdig förskola är påbörjad med fokus på rektorers förutsättningar för att identifiera 

utmaningar och utvecklingsområden. Genom systematiska kvalitetsdialoger har ett riktat 

förbättringsarbete kring styrning och utveckling av verksamheten startats upp. Detta syftar 

till att stärka länkning och samspel mellan pedagoger, rektorer och huvudman och fokuserar 

bland annat på identifierade utvecklingsområden inom projektet Samverkan för bästa skola 

som är ett samarbete med Skolverket. Med stöd av statsbidraget Bättre språk i förskolan 

pågår riktade insatser för att stärka medarbetares kompetens inom flerspråkighet och 

flerkulturalitet. Gymnasiebehörigheten i årskurs 9 är mycket hög. En av de främsta orsakerna 

till den förbättrare gymnasiebehörigheten är att skolorna haft fokus på direkta åtgärder för 

att klara undervisningen och lagt annat åt sidan. Denna slutsats är viktig i det fortsatta 

arbetet för att uppnå lika goda resultat framöver. För att skapa långsiktighet kommer den 

samlade analysen av läsåret 2020/2021 att mynna ut i en femårig utvecklingsplan. Pandemin 

har varit en stor utmaning för hela gymnasieverksamheten och alla insatser har fokuserat på 

att alla elever ska kunna nå sina mål även i den digitala undervisningen. De preliminära 

resultaten visar på höjd måluppfyllelse men säkra siffror kommer först i december med den 

officiella statistiken från Skolverket. 

• Arbetet med att nå ökad trygghet och trivsel är mycket viktigt för att elever ska trivas i skolan 

och uppleva trygghet. Samverkan med socialtjänst, Ung fritid och polisen utökas till fler 

skolor och arbetet med att implementera Trygga Unga följer i huvudsak plan. 

• För att uppnå ökad närvaro för barn och elever för att höja kunskapsnivån arbetar förskolan 

efter en handlingsplan. Det pågår ett nära samarbete med familjecentralen för att fånga upp 

vårdnadshavare för att få en lägre frånvaro och öka inskrivningen i förskolan. Närvarotrappan 

är implementerad i grundskolan men situationen under pandemin har försvårat arbetet. 

• Vuxenutbildningen genomför en satsning kring digitalisering under åren 2021-2023 och det 

ska genomföras en omfattande fortbildning för personalen med start under hösten 2021. Till 

det anställs en resurs som IKT-utvecklare (information, kommunikation och teknik) för 

vuxenutbildningens personal. Fundamentet i utvecklingen ska vara Skolverkets digitala lyft 

där även processtöd går att rekvirera från Skolverket. Resurser läggs också på att utforma 

arbetsplatser för elever i öppna ytor samt att utveckla, utöka och uppgradera 

hårdvaruparken för eleverna. 
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• Från och med 1 januari 2022 blir Mälardalens högskola universitet. Arbete pågår med att ta 

reda på om det finns förutsättningar att starta Rinman Science College där 

teknikprogrammet ingår samt ett nyetablerat samarbete med Mälardalens högskola kring 

konkreta samverkansprojekt. 
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Attraktiv stad och landsbygd 

Bedömning Trend 

  

 

Det strategiska målet Attraktiv stad och landsbygd bedöms bli delvis uppfyllt 2021. Bedömningen 

grundar sig på genomförda aktiviteter för att öka attraktiviteten och organisationsindikatorn 

gällande bostäder. Övriga indikatorers resultat kommer i december 2021. 

• Eskilstuna växer, men i lägre takt än tidigare år. Befolkningsökningen var till och med juli 420 

personer (mål 1 000 för helåret). Inrikes inflyttningsnettot är högre än förväntat, till och med 

juli 260 personer (mål 150). 

• Stadsbyggnadsprocessen är effektivare och hitintills har detaljplaner för 900 möjliga bostäder 

antagits. Antalet färdigställda bostäder var 437 (mål 600), Kfast 260 (mål 300). Under 2020-

2021 har flera verksamhetslokaler byggts eller är pågående; sju vård- och gruppboenden, tre 

förskolor, fyra grundskolor, en gymnasieskola samt ett särgymnasium. Ytterligare exempel på 

att Eskilstuna ligger i en expansiv region är byggnation av Mälarsjukhus, polisstation och 

tingsrätt. 

• En långsiktig kraftsamling med samordnade insatser pågår för att öka tryggheten och minska 

social oro. Arbetet utgår från modellen Orten bortom våldet. Under året har det varit särskilt 

fokus på de som är 13 år och äldre, Trygga unga. Arbetet har kompletterats med en satsning 

på Trygg och säker skola. Skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar på sju skolor. 

Medborgardialoger om trygghet har genomförts i Fröslunda med omnejd. Boende, 

näringsidkare, fastighetsägare och andra aktörer i stadsdelarna har tillsammans ringat in 

områden att utveckla för att öka tryggheten. En tjänstepersonsorganisation leder och ger 

förutsättningar för det samlade arbetet. Ett nytt samarbetsavtal med Polisen har slutits. 

• Insatser för stads- och landsbygdsutveckling samt stadsläkning är flera. Utvecklingsplaner för 

Råbergstorp och Lagersberg, Skiftinge är beslutade och det pågår stadsläkningsprojekt i 

Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg för att öka tryggheten och med ett tydligt 

jämställdhetsfokus. Planer och utredningar tas fram som underlag för fortsatt utveckling för 

Sundbyholm, Odlaren och Gunnarskäl. En stadsutvecklare har anställts för att utveckla 

innerstaden. 

• 96 procent (mål 93 procent) av hushållen har möjlighet att ansluta sig till bredband med 

minst 100 Mbit/s. Andelen anslutna hushåll och företag är 86 procent. 

• En rad insatser har gjorts i linje med Kulturklivet under året. En ny Kulturskola har startat, nya 

offentliga konstverk visas på offentliga platser och planering av kongress- och kulturhus 

pågår. En lyckad digital folk- och kulturfestival har genomförts, men flera evenemang har 

påverkats av pandemin. 

• För att kunna tillgodose behovet av anläggningar med god standard och skapa 

förutsättningar för barn och unga inom breddidrotten pågår ett anläggningslyft. 1/3 av de 34 

anläggningarna bedöms vara klara. 
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• Jämställdhetsperspektivet är alltmer integrerat i planering och uppföljning av verksamheten. 

Genom modellförvaltning utvecklar förvaltningar och bolag jämställdheten och i maj 

genomfördes en lyckad modellförvaltningskonferens i Eskilstuna. 

• Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad. Arbete pågår för att skapa förutsättningar för 

klimatsmarta och effektiva transporter. Antalet personer som åker buss eller tåg har 

påverkats av pandemin. 

• Krisberedskapen har ökat med anledning av pandemin. Under året har ett nytt 

krisledningssystem och kommunikatör i beredskap (KiB) införts, funktioner utbildats i stabs- 

och ledningsmetodik, beslutsunderlag för Plan för hantering av extraordinära och allvarliga 

händelser med anvisningar tagits fram för beslut, samordnare för civilt försvar anställts och 

arbetet med att säkra viktiga försörjningsaspekter påbörjats. Nyligen genomförda 

utvärderingar utifrån pandemin ger lärdomar och underlag till det fortsatta 

utvecklingsarbetet. 
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Tryggt och självständigt liv 

Bedömning Trend 

  

 

Det strategiska målet Tryggt och självständigt liv bedöms bli delvis uppfyllt 2021. Trygghetsarbetet 

i prioriterade stadsdelar fortsätter med förbyggande och samordnat arbete. Trygga unga 

prioriteras för att skapa goda uppväxtvillkor. Arbete pågår för att förbättra en närmare vård och 

ett bredare utbud av hälsofrämjande tjänster för att bidra till ökad självständighet, trygghet och 

god hälsa. 

• Ett långsiktigt arbete i prioriterade stadsdelar pågår för att samlokalisera verksamheter och 

skapa naturliga mötesplatser i stadsdelarna. En tryggare uppväxt för barn och unga är viktig 

för att öka tryggheten och för att motverka negativa effekter av utanförskap. Den särskilda 

satsningen på Trygga unga är ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritidsverksamhet för att gemensamt identifiera unga som är i riskzon för kriminalitet och 

missbruk. Trygga unga jobbar med förebyggande, främjande och åtgärdande insatser som 

förväntas leda till upplevelsen av en meningsfull fritid och positiva sociala nätverk för flickor 

och pojkar i hela Eskilstuna. Medborgardialog i komplexa frågor för ökad trygghet och 

strategiskt stadsdelsarbete genomförs och samordnas. Genom att lärdomar tas tillvara ska 

detta bidra till ökad kvalité i arbetet med flickors och pojkars, kvinnors och mäns inflytande 

framöver. På torgen i Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Torshälla (Krusgårdsparken) 

genomfördes hundratals aktiviteter under sommaren, som lockade många besökare i alla 

åldrar. Mötesplatserna i Årby och Fröslunda har under sommaren hjälpt till i arbetet med 

covid-vaccination. Drop in-verksamheten har bidragit till att fler kunnat vaccinera sig. För 

mötesplatserna med Jobbcentrum i Årby och Fröslunda planeras invigning i oktober, 

förutsatt att smittspridningen av covid-19 inte ökar och nya rekommendationer införs. 

• Det sker en successiv förstärkning av det brottsförebyggande arbetet som har starka 

kopplingar till allt förebyggande trygghetsarbete som sker i centrala Eskilstuna och i arbetet i 

prioriterade stadsdelar och områden. Kommunens samordnar också brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete i samverkan med det lokala näringslivet och fastighetsägare. 

• Förebyggande arbetet för skydd mot olyckor pågår inom flera områden. Implementering av 

enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst pågår. Operatör från SOS finns 

numera på plats i Eskilstunas räddningscentral och dialog förs med SOS Alarm om hur 

samarbetet i räddningscentralen kan utvecklas. Upphandling av nytt avtal för sotning och 

brandskyddskontroll är genomförd och kommer att börja gälla januari 2022. Ur 

trafiksäkerhetssynpunkt med hänsyn till att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i 

trafiken, är arbetet med att säkra gång-, cykel- och mopedpassager och 

hastighetsefterlevnad två viktiga områden. 

• Kommunens krisberedskapsförmåga har stärkts genom bland annat införandet av nytt 

krisledningssystem och utbildningar i stabs- och ledningsmetodik. Utvärderings- och 

övningsstöd är upphandlat och kommunikatör i beredskap har införts. Organiseringen av 

kommunövergripande materialförsörjningsnod har betydande verkan i att tillgodose behovet 
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av skyddsutrustning och skyddsmaterial till verksamheterna. Framåt kommer plan för 

hantering av extraordinära och allvarliga händelser beslutas. Fortsatt arbete kring 

drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning samt reservkraftaggregat är viktigt liksom att 

påbörja arbete med nödvattenplan, krigsorganisation samt planering för storskalig utrymning 

och mottagning. 

• Digitalisering och välfärdsteknik i vård, omsorg och förebyggande arbete fortsätter ta kliv i 

utvecklingen. De digitala mötesplatserna blir allt fler och målet är att ha ett brett utbud för 

att bland annat kunna motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Fortsatt utveckling av 

digitala lösningar som främjar den enskildes självständighet i vardagen är avgörande för att 

klara det kommunala välfärdsuppdraget. 

• Satsningen på att utveckla äldreomsorgen genom resursförstärkning och att skapa 

förutsättningar för medarbetarengagemang pågår med en omfattande bredd av aktiviteter. 

Genom att frigöra tid bland medarbetare och förstärka med förändringsledare möjliggörs ett 

långsiktigt hållbart utvecklingsarbete som involverar alla medarbetare. Ett förbättringsarbete 

pågår för att öka brukarnöjdheten. Analysen visar att fokus behöver läggas på att förbättra 

medarbetarnas bemötande och förhållningssätt. 
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Miljö- och klimatsmart 

Bedömning Trend 

  

 

Det strategiska målet Miljö och klimatsmart bedöms bli delvis uppfyllt 2021. Åtagandet kopplat till 

plast och ambitionen för ekologisk mat är inte i fas vilket delvis beror på coronapandemin. Arbetet 

med klimatprogrammet genomförs i samverkan och arbetet med att skydda och förbättra 

dricksvattnet i Eskilstuna går enligt plan. Eskilstunas miljöprofil har stärkts ytterligare genom 

ReTunas förmåga att attrahera stora varumärken. 

• Processen att ta fram ett Klimatprogram för hela Eskilstuna fortsätter. Kartläggningar av 

kommunkoncernens egna utsläpp pågår. Varje nämnd och styrelse kommer sedan att besluta 

om en åtgärdsplan för att nå Eskilstunas klimatmål. Dialogen med näringslivet och föreningar 

pågår med syfte att de ska ställa sig bakom klimatmålen för Eskilstuna. En åtgärdsbank finns 

framtagen efter arbete i åtta fokusgrupper och arbete med att hitta en lösning för att göra 

det möjligt att synliggöra åtaganden digitalt pågår. Ett KlimatHoppMöte har planerats 

tillsammans Studiefrämjandet och genomfördes i början av september i samband med 

Kunskapsfesten. Målgruppen är privatpersoner. Ett förslag på klimatprogram ska läggas fram 

för remiss till kommunstyrelsen i november. 

• Andelen ekologisk mat har sjunkit till 34 procent, vilket delvis beroende på att stora 

varugrupper som ekologisk mjölk har minskat kraftigt under pandemin. I arbetet med Fyra 

Mälarstäder jämförs kommunernas andel ekologiskt och Västerås har lyckats bibehålla sin 

andel trots samma förutsättningar. Andelen lokalproducerat har ökat genom ett aktivt 

informationsarbete inför upphandlingar och besök hos producenter i närområdet. 

• Eskilstuna Energi och miljö AB har arbetat med ett förslag på lösning för reservvatten som 

beslutats i EEMs och Eskilstuna kommunföretags styrelser och förslaget ska nu vidare till 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetet med ett nytt vattenskyddsområde för 

Näshultasjön har påbörjats av ESEM i samverkan med kommunledningskontoret. Stora 

investeringar för att uppgradera Ekeby reningsverk till nya miljökrav och en ökad befolkning 

genomförs. Arbetet med att revidera vattenplanen har inletts, i enlighet med de krav som 

ställt på en kommunal vattenplan. 

• Det plaståtagande som gäller för 2021 genomförs just nu, även om det blivit något försenat 

på grund av pandemin. Arbetet går i övrigt enligt plan hos de utpekade förvaltningarna. 

Återbruksprojektet i förskolan som förutom att arbeta pedagogiskt med återbruksmaterial 

även fokuserar på plast och kemikalier. Det har nu deltagande från 33 förskolor och det är ett 

stort engagemang kring projektet. 
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• ReTuna får fortsatt mycket studiebesök, även om många av dem nu är digitala. IKEA har valt 

att fortsätta och utöka sin satsning på ReTuna vilket har gett eko i media, både i Sverige och 

internationellt. Destination Eskilstuna deltar i Greentopia, ett projekt som syftar till att 

minska klimatavtrycket för evenemang. Eskilstuna har också ansökt om att delta i Viable 

cities, ett statligt initiativ som syftar till att stötta kommuner som har ambitioner på 

klimatområdet. 

Bedömning processområden och perspektiv 
Nästan alla verksamheter i kommunkoncernens sker i processer. Vi grupperar dessa i 

processområden och de grundar sig i förvaltningarnas och bolagens uppdrag och lyfter fram 

kommunkoncernens kärnverksamheter. 

Hållbar utveckling beskriver vad kommunen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Inom 

hållbar utveckling ingår sju processområden; Värna demokrati, Utbildning, Vård och sociala tjänster, 

Berikande kultur och fritid, Hållbar samhällsbyggnad, Samhällsskydd och beredskap samt Näringsliv 

och arbete. Effektiv organisation pekar på hur vi arbetar inom organisationen för att skapa de 

förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, 

brukare och kunder och här ingår perspektiven Processkvalitet, Medarbetare och Ekonomi. 

I figuren nedan visas den samlade bedömningen av de utåtriktade processområdena inom hållbar 

utveckling och de inre perspektiven inom effektiv organisation. 
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Värna demokrati 

Bedömning Trend 

  

 

Ett tryggare och jämställt Eskilstuna 

En kraftsamling för ett tryggare Eskilstuna pågår med bland annat samlokalisering av bibliotek, 

fritidsgård, öppen förskola och jobbcentrum i Årby och Fröslunda. Verksamheten bedrivs i 

begränsade former på grund av pandemin. Mötesplatserna utvecklas utifrån de behov som finns och 

uppstår i prioriterade stadsdelar och fungerar också som plattformar för uppsökande verksamheter i 

stadsdelarna. Målet är att skapa en positiv utveckling tillsammans med boende, föreningsliv, 

näringsliv och akademi. 

Trygghet är även en viktig del i arbetet med planering och utformning av den fysiska miljön, i 

översiktsplan och i den nu beslutade utvecklingsplanen för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. 

Eskilstuna kommuns plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 

antogs av kommunfullmäktige 2020. Arbete pågår med implementering och spridning av information 

utifrån planen med målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Delaktighet och jämlikt inflytande 

Delaktighet och dialog är en viktig del i 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. Arbetet som sker tillsammans med invånare och 

andra aktörer i Fröslunda med omnejd och är en del av kraftsamlingen för att öka tryggheten i 

stadsdelarna. Cirka 200 personer har samtalat utifrån frågan: Vad innebär trygghet för dig? Fortsatta 

dialoger sker utifrån åtta olika temaområden för att hitta orsaker och möjliga vägar framåt 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. 

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

samtliga nämnder och bolagsstyrelser. 
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Stöd till förtroendevalda och ärende- och beslutsprocessen 

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

mindre sårbar standardiseras och utvecklas arbetssätt i ärendeberedning och nämndadministration 

inom ramen för effektivare administration. Nämndadministration och ärenderegistrering har 

organisatoriskt samlats till serviceförvaltningen och ett gemensamt utvecklingsarbete har inletts. 

Arbetet med att kvalitetssäkra beslutsunderlag så att de bättre belyser de viktiga perspektiven 

tryggheten i samhället, påverkan på arbetstillfällen och hur flickor, pojkar, kvinnor och män berörs av 

beslut har avstannat på grund av omprioriteringar. 

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. 

1-årigt åtagande 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) 

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Inledande arbetet i uppdraget att säkra informationsförvaltningen har handlat om att omvärldsbevaka, ta 
fram definitioner, kartlägga områden som berörs av informationsförvaltning och vilka kompetenser som 
behövs i det fortsatta arbetet. 
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Utbildning 

Bedömning Trend 

  

 

Förskolan 

Förskolans arbete fortsätter även under hösten 2021 att påverkas av den pågående pandemin, i 

synnerhet när det gäller arbetet med föräldrakontakter och föräldrars inblick och delaktighet i 

verksamheten. 

Flertalet förskolor är inne i ett utvecklingsarbete gällande introduktionsplaner och kvalitetsstärkande 

åtgärder, i syfte att skapa bästa förutsättningar för barnen och ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och 

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

Förskolans digitala handlingsplan är upprättad och målsättningen är att digitalisering ska vara ett 

naturligt verktyg som stödjer barn och pedagoger, Modellförskolorna har redovisat resultatet av 

arbetet med att integrera jämställdhet. Resultatet visar på en större medvetenhet än tidigare kring 

förskolans jämställdhetsuppdrag. Förskolans arbete kring kompetensförsörjning har identifierat ett 

behov av att höja personalens grundkompetens och arbetet för att säkerställa att all personal har 

utbildning för uppdraget pågår. 

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av de barn som inte är inskrivna i förskolan eller annan 

pedagogisk omsorg i syfte att analysera och genomföra riktade insatser för att öka inskrivningstalet 

och närvaron i förskolan. 

Samverkan och nätverkande på mötesplatserna och familjecentralerna bidrar till att öppna förskolan 

kan stötta föräldrar, och i synnerhet kvinnor, att ta kontakter och beslut som handlar om likvärdiga 

möjligheter till etablering i samhälle och arbetsliv. På Öppna förskolan introduceras familjer i det 

svenska språket samt motiveras till fortsatta studier för såväl vårdnadshavarna själva som för 

barnens egen utbildning. 

Grundskolan 

Under detta pandemiår har fokus varit att prioritera att göra det bästa möjliga för elever och 

personal i det dagliga arbetet och att därefter prioritera elevernas kunskapsresultat med fokus på 

gymnasiebehörigheten och att samtidigt inte tappa kontrollen över ekonomin. Allt annat 

prioriterades ner. 

Gymnasiebehörigheten i årskurs 9 blev den högsta på många år och vi har förbättrade resultat och 

ökad stabilitet i ett antal skolors ekonomi. Gymnasiebehörigheten steg med 5 procentenheter 

jämfört med föregående år. En del som gett bra resultat är den planerade intensivläsningen. 

Bedömningen är att vi äntligen börjat bryta de negativa pedagogiska effekterna av segregationen. 

Det är främst inom gruppen flickor med annat modersmål som andelen elever med 

gymnasiebehörigheten har ökat. Även på mellanstadiet märks resultat av långsiktigt 

utvecklingsarbete på våra skolor med särskilda utmaningar. Tydligaste exemplet är årskurs 6 på 
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Fröslunda skolan där andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökat från 32,65 

procent vårterminen 2020 till 73,53 procent vårterminen 2021. 

Bristen på lokaler har inför höstterminen gjort sig ännu mera påmind än tidigare. Skolchef har i år 

fattat sju beslut om full årskurs på vissa skolor. Dessa beslut innebär att upptagningsområdet sätts ur 

spel. 

Efter en ganska lugn och bra start på höstterminen började smittan åter öka i våra skolor, i början av 

september fattades terminens första beslut om att stänga skolan som fysisk plats för undervisningen 

i några klasser, så det är mycket som talar för att pandemin kommer att påverka elever, medarbetare 

och rektorer även detta läsår. 

Gymnasieskolan 

Det har varit ett tufft år för den kommunala gymnasieskolan under pandemin. Skolorna har haft 

partiell när- och distansundervisning under läsåret samt fått hantera situationer med elever och 

grupper i karantän. Utifrån den bakgrunden är det glädjande att de preliminära resultaten visar att 

andelen elever med examen från nationella program har ökat från 88,3 till 90,9. Den genomsnittliga 

betygspoängen ligger kvar på motsvarande nivå som föregående läsår (14,2). 

Den ansträngning som gymnasieskolorna gjort under året gör att många elever har nått de mål som 

de minst ska uppnå. Det batteri av åtgärder och den uppfinningsrikedom som den kommunala 

gymnasieskolan genomfört har bidragit till årets utfall. 

Gymnasieskolan går in i läsåret 2021/22 med öppningen av Zetterbergsgymnasiet och ett mycket 

starkt fokus på att alla elever ska nå så långt som möjligt i arbetet mot ett framtida arbetsliv och/eller 

vidare studier. 

Vuxenutbildningen 

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Resultaten för kurser som hittills avslutats under 

2021 visar att betygen ligger kvar på de höga nivåer vi såg under hösten 2020. Antalet betyg på 

gymnasienivå har ökat med cirka 1000. Att detta är en direkt följd av den stora förändring som gjorts 

inom vuxenutbildningen är för tidigt att säga, men en trolig faktor och en tydlig indikation på att vi 

brutit den fleråriga nedåtgående betygstrenden. 

Yrkesutbildning under perioden september till december 2020 var vid uppföljningen efter 6 månader 

77,1 procent i arbete och 9,6 procent studerade vidare. I september 2021 läser ungefär 900 elever en 

yrkesutbildning på Komvux. 

Kartläggningar av huvudprocesserna inom vuxenutbildningen pågår: 

• Utveckla lärande, omsorg, normer och värderingar i vuxenutbildning 

• Tillhandahålla yrkesutbildning 

Målsättningar är att identifiera eventuella tidsvinster och effektiviseringar på både kort och lång sikt. 

Båda processerna innehåller antagningsprocesser och ett försök att samordna dessa så långt det är 

möjligt pågår. 
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1-årigt åtagande Status Färdiggrad 

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

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Hög närvaro är en avgörande faktor för att barn och elever ska kunna ta till sig undervisning. Pandemiläget 
har medfört att det är svårare att arbeta med skolnärvaron och det har inneburit förändrade arbetssätt för 
frånvarohantering. 

Frånvaron för de äldre eleverna har ökat något på samtliga skolor under läsåret. 

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. 
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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 på flertalet grundskolor och 

gymnasieskolor. 

Satsningen på Trygga unga är ett arbete särskilt riktat mot flickor och pojkar i riskzon för kriminalitet 

och missbruk. Utökade resurser möjliggör för socialsekreterare som arbetar förbyggande genom 

uppsökande verksamhet och fler fritidsledare inom fritidsverksamheten. 

Behovet av vård för barn och unga är stort både gällande öppenvårdsinsatser och heldygnsvård. 

Beläggningsgraden på förvaltningens egna stödboende samt HVB har varit ojämn då tillgänglig plats 

inte alltid matchar med den ungdom som är i behov av placering. 

Under delåret har det varit fortsatt behov av skydd för ungdomar och deras familjer till följd av en 

kriminell livsstil. Arbetet med Social Insats Grupp för samverkan kring ungdomar med kriminell livsstil 

är en viktig insats, liksom förvaltningens särskilt kvalificerade kontaktpersoner och behovet av dessa 

insatser har ökat något. 

Vård och stöd för vuxna 

Kvinnor och män ska erbjudas jämlika insatser, vård, stöd och behandling. Arbetet med att stärka 

samverkan mellan olika verksamheter fortsätter i syfte att utveckla tidiga, samordnade och 

hälsofrämjande metoder och arbetssätt. Teamsamverkan vid utredning, genomförande och 

uppföljning av insatser ska bidra till säkrare bedömningar och att rätt insats utförs i ett tidigare 

skede. 

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

vård och boende samt köp av externt boendestöd. Analysen visar att placering externt till stor del 

gjorts med anledning av skyddsbehov på grund av kriminalitet. Det har även skett på grund av våld i 

nära relation eller på grund av allvarligt missbruk och då ofta med samsjuklighetproblematik i 

gruppen unga vuxna. Samsjuklighetsproblematik kräver fortsatt utveckling av arbetssätt och 

metodval. Det gemensamma mobila teamet är fortfarande i en uppstartsfas. Ytterligare åtgärder har 

vidtagits för att möta behoven på ett ännu effektivare sätt, bland annat översyn av öppenvården, 

ökad samverkan med socialpsykiatrin och fler platser i satellitlägenheter. 

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

anskaffning av bostad arbetas fram tillsammans med den kommunövergripande 

bostadsförsörjningsplanen. En ny samverkansöverenskommelse med polismyndigheten har 

undertecknats för att tydliggöra samverkan och underlätta samarbete kring personer som vill lämna 

en kriminell livsstil. 
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I samverkan 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 

insatser för att motverka hemlöshet. 

Vård och stöd för äldre 

Ett nytt vård- och omsorgsboende, Villa Stallgången, startade i maj. Verksamheten bedrivs i privat 

regi och kommunen köper platser efter behov. En samordnad dagverksamhet och växelvård 

utvecklas på Oxen. Målsättningen är att stärka personal- och lokalkontinuiteten för de gäster som 

vistas inom växelvård och som har behov av dagverksamhet. Nya arbetssätt utvecklas som syftar till 

att kunna bo kvar hemma trots omfattande behov av vård och omsorg. Som ett resultat av det 

utvecklingsarbetet har antalet korttidsplatser minskat från 54 till 32. Målsättningen är att reducera 

antalet platser med ytterligare 12 vilket ska vara verkställt till sommaren 2022. 

Nya digitala mötesplatser har utvecklats vilka kompletterar de fysiska mötesplatser som finns sedan 

tidigare. De digitala mötesplatserna har uppmärksammats och uppskattas av seniorer i Eskilstuna 

kommun. Därtill utvecklas både fysiska och digitala aktiviteter inom vård- och omsorgsboende för 

äldre. 

Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår tillsammans med Region Sörmland inom ramen för Nära vård. Ett 

gemensamt Nära vårdteam startade i december 2019 och verksamheten har utvecklats kontinuerligt 

för ökad effektivitet och kvalitet. Därtill har utvecklingsarbete inletts inom ett geografiskt område för 

att pröva konceptet Nära vårdteam inom hemtjänst och hemsjukvård. Inom ytterligare ett 

geografiskt område utvecklar kommunen och Region Sörmland tidiga och förebyggande insatser för 

seniorer och äldre i området. 

Fördjupad brukarnöjdhetsundersökning har genomförts under året och utifrån resultatet har ett 

utvecklingsarbete påbörjats med fokus på bemötande och förhållningssätt. 
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1-årigt åtagande Status Färdiggrad 

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

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Arbetet med att ytterligare utveckla samintegrerade insatser för vuxna med samsjuklighetsproblematik 
pågår. Ett nytt gemensamt mobilt team bedöms vara i drift innan årets slut. Utveckling av en ny modell för 
återfallsprevention till personer med funktionshinder pågår. Projekt om en mer jämställd missbruksvård, där 
kvinnors behov av missbruksvårdvård utforskas, har startat. 

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

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Med utgångspunkt från samarbetet i SOG (Social Operativ Grupp) där socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt barn- och 
utbildningsförvaltningen ingår, pågår ett gemensamt arbete 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. Arbetet 
med gemensamt styrningsdokument gällande målgruppen 0-6 år är påbörjat. 

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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Två kvalitetssäkringssamordnare har anställts och kvalitetsombud på alla enheter har frigjord tid för 
uppdraget. Förändringsledare har utsetts på varje enhet och rollens uppdrag har tydliggjorts. 
Förändringsledare och enhetschefer har deltagit i workshops om Vision 2035 och genomför aktiviteter på 
sina enheter. Alla medarbetare blir involverade och har avsatt tid under året, planering pågår. Projektledare 
är anställd för att hålla ihop aktiviteter på vård- och omsorgsboenden, både fysiskt och digitalt. Den nya 
digitala enheten har startat upp och medarbetare är under rekrytering. 
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Berikande kultur och fritid 

Bedömning Trend 

  

 

Säkra och trygga anläggningar 

Arbetet med trygga och säkra idrottsanläggningar fortsätter utifrån framtagen plan för 

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

Arbete med att förbättra attraktivitet, tillgänglighet och trygghet i Vilsta friluftsområde pågår. Även 

utvecklingen av Torshargs idrottsplats pågår för att höja attraktiviteten och standard på området. För 

Ekängens idrottsområde har arbetet påbörjats med att ta fram en utvecklingsplan för att höja 

områdets trygghetskänsla, tillgänglighet och attraktivitet. Utvecklingen av Tunavallen fortsätter 

under året med renovering av omklädningsrum för att ge de båda elitlagen jämställda förutsättningar 

samt en VIP-avdelning för att möta kraven från Svensk elitfotboll/Fotbollförbundet. 

Stöd till föreningar 

Översynen av det samlade stödet till föreningslivet pågår. Efter en remissomgång bearbetas nu 

synpunkterna på policy och riktlinjer för det nya föreningsstödet samt stödet till studieförbunden. 

Nya styrdokument förväntas vara klart i december 2021. 

Ett omfattande arbete har lagts ner på arbetet med stödpaket för föreningslivet kopplat till effekter 

av coronapandemin. 

Aktiv fritid 

Arbetet med ökad ungdomsdelaktighet sker genom insatser som exempelvis, Ungt ledarskap, 

projektet UNIK samt ungdomsproducerad verksamhet. En stor del av den ungdomsproducerade 

verksamheten har utgått från arbetssättet ”Boka din gård”, där ungdomar själva ges möjlighet att 

exempelvis boka musikstudio, dansrum och kök i den egna verksamheten. 

69 aktiviteter har genomförts via ungdomspotten under året med 1 585 st deltagare. 

Ungdomspotten möjliggör för ungdomar att själva arrangera, leda och skapa aktiviteter som fysisk 

aktivitet, utflykter och social samvaro. 

Arbetet med Ungt ledarskap fortsätter att utvecklas genom att ungdomar blir aktivitetsledare, goda 

förebilder och ungdomsambassadörer. 

Det totala besöksantalet på fritidsgårdarna har första halvåret uppgått till 36 021 st varav 39 procent 

flickor och 61 procent pojkar vilket visar på en jämnare könsfördelning jämfört med 2020 (33 procent 

flickor, 67 procent pojkar) och i stort sett på nivå med jämställdhetsmålet med en könsfördelning på 

40/60. 

Mötesplatserna i Fröslunda, Nyfors och Skiftinge (Palatzet) har fortsatt att bedriva anpassad 

verksamhet genom att arbeta uppsökande, begränsa antalet deltagare vid aktiviteter samt ordna 

digital verksamhet. 
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Sommarens lovaktiviteter har genomförts och totalt har 4,5 miljoner kronor fördelats och 55 

föreningar har beviljats bidrag. Totalt har det genomförts 1 717 aktiviteter med en geografisk 

spridning över hela Eskilstuna. Deltagande i dessa aktiviteter uppgick till 35 802 stycken, varav 43 

procent flickor och 57 procent pojkar. 

Utöver dessa lovaktiviteter har sommartorgen i Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Torshälla 

(Krusgårdsparken) lockat många besökare i alla åldrar. Verksamheten har genomförts med 

kommunala verksamheter och föreningslivet. Aktiviteterna inkluderar samhällsinformation, 

skapande och rörelse samt utflykter för boende i områdena. Sommartorgsverksamheten har varit 

mycket uppskattad och bidragit till aktivitet, trivsel och trygghet under sommaren. 

Kulturen tar kliv 

Arbetet med kulturkliv fortsätter. Kulturverksamheterna arbetar vidare med att nå invånare i hela 

Eskilstuna genom exempelvis mobila konstmuseet som förflyttas till olika platser och den nya 

biblioteksbussens besök i prioriterade stadsdelar, vid köpcentrum och andra platser där människor 

vistas på sin fritid. Arbetet med kongress- och kulturhus utifrån principöverenskommelsen med 

fastighetsbolaget Klövern är i sitt slutskede. Under arbetet har volymskisser och lokalprogram visat 

på möjligheten till placering i kvarteret Vestalen. En kulturmiljöanalys har genomförts liksom 

ekonomiska beräkningar på eventuella framtida investeringar och kapitalkostnader. Beslut om 

fortsatt arbetet väntas fattas i november i kommunfullmäktige. 

Coronapandemin har haft stor påverkan på kulturlivet. Kulturverksamheterna har ställt om och 

aktiviteter och program har genomförts digitalt där det varit möjligt. Kultur har genom detta gjorts 

tillgängliga för invånare som kanske inte tidigare haft möjlighet att besöka exempelvis biblioteket 

eller museerna. 

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

staden. 17 juni var det invigning av fasadmålningen ”Gränslösa drömmar” i Nyfors av Hue Huyhn. I 

Årbytunneln pågår ett konstnärligt gestaltningsarbete där konst och belysning ska göra gångtunneln 

till en mer trygg plats. Kontrakterad konstnär är Stanislaw Lux. Ytterligare flera projekt är under 

uppstart. Exempel är uppdrag till grundskolan Forskaren, förskolan Hattmakaren och grundskolan 

Skogsängskolan, Skiftinge vård- och omsorgsboende och Trumslagargårdens vård- och 

omsorgsboende. Eskilstuna konstmuseum har även ansökt om bygglov om att få uppföra en 

fasadmålning på Skjulstahallen. 

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 

Eskilstunas evenemangsportfölj har en bra bredd och allt fler evenemang värvas till Eskilstuna. Under 

2021 har ett stort arbeta lagts ner för att planera och genomföra alla framflyttade evenemang och 

tävlingar när Corona restriktionerna släpper. Samtidigt behöver detta samordnas med den vardagliga 

idrotten, såväl föreningslivets verksamhet för elit och bredd samt skolornas idrottsundervisning. 
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Större evenemang som genomförts är SM Dans 2021, SM/RM OCR och Prins Carl-Philips Racingpokal. 

SM-veckan Bordtennis ställdes tyvärr in. 

1-årigt åtagande 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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Arbetet med att fullfölja kulturklivet sker löpande och flera parallella aktiviteter och processer pågår. 
Plattformen inkluderar de beslut som är fattade, de åtgärder som pågår samt en kommunikationsplan för att 
synliggöra kulturklivet. 

 

  



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2021 29 (88) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

 
Hållbar samhällsbyggnad 

Bedömning Trend 

  

 

Kommunstyrelsen har antagit den reviderade översiktsplanen för Eskilstuna 2030. Bostadsbyggandet 

fortsätter i god takt med 416 byggstarter och 437 färdiga bostäder. Arbetet med planprogram för 

Sundbyholm och Odlaren pågår. 

Mark för näringslivsetableringar börjar ta slut så mycket kraft läggs på att utreda förutsättningarna 

för Gunnarskäl och ELP Norra som möjliga områden. 

Arbetet med konceptbyggnader har kommit vidare och byggnation pågår av förskolor och LSS-

boenden. Vissa förseningar i projekt på grund av få eller inga anbud kan ge en indikation om att 

marknaden är het i Eskilstuna. 

Stadsdelsvandringar med fokus på drift och underhåll har startat i prioriterade stadsdelar för att 

snabbt kunna åtgärda klotter och trasiga lampor etcetera De här insatserna har betydelse för 

attraktiviteten och trivseln i stadsdelarna. 

Produktionen av el, värme och dricksvatten har fungerat bra under perioden. Insatser har inletts för 

att göra det möjligt för kraftvärmeverket att producera mer el. Stora investeringar pågår vid Ekeby 

reningsverk för att klara nya miljökrav och öka kapaciteten liksom satsningar på ett inledande 

reningssteg i dricksvattenproduktionsanläggningen för att förlänga livslängden på åsen som renar 

vattnet. Eskilstuna Energi och miljö AB har även tagit fram förslag på reservvattentäkt som beslutats i 

kommunföretag och är på väg till kommunstyrelsen. 

Analys av de mätpunkter som finns för cykel och biltrafik i Eskilstuna visar att båda trafikslagen 

minskat sedan både 2020 och 2019. Även bussresande och tågåkandet har minskat. Detta innebär att 

alla trafikslagen har minskat i omfattning. Det kan vara en pandemieffekt men behöver följas noga. 

Arbetet med att öka återvinning och minska avfall som går till förbränning fortsätter. Den rosa påsen 

för textilier har fallit väl ut, IKEA förlängde sitt engagemang i ReTuna och satsningen på 

återbruksmaterial i förskolan fortsätter. 
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1-årigt åtagande Status Färdiggrad 

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

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Kontaktpersoner och verksamheter är utsedda och planering inför hösten är genomförd. De verksamheter 
som omfattas har kommit olika långt i genomförandet av åtagandet, fokus skiftar generellt från planering 
under våren till genomförande under hösten. Stöd i form av statistik och kommunikationsmaterial har tagits 
fram av uppdragsledaren. 

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

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Koncept/Typbyggnader har införts som ett förstahandsval vid lokalisering och projektering för förskolor och 
gruppboenden (LSS). Konceptbyggnader redovisas i volym- och förstudier och om tomten ej passar för 
koncept så redovisas detta och avsteg motiveras. För förskolor har Eskilstuna kommun även tagit fram ett 
eget koncept utan kök där intilliggande kök i grundskola finns, detta koncept bygger på samma ritningar som 
Gredby förskola som byggdes för ca 5 år sedan. För närvarande pågår två förskoleprojekt med 
konceptbyggnader. Det första är Fogdegatans förskola som pilotprojekt där förskolan anpassas i Fas 1 och 
därefter planeras att byggnationen kan beställas. Evakuering och rivning av den gamla förskolan planeras 
starta vid årsskiftet och varefter byggnationen startar. Det andra projektet som är aktuellt är förskolan i 
Skogstorp (Backa) där samma underlag (Fas 1) avses att användas för att spara pengar och tid. Fler projekt 
med konceptbyggnader utreds. En utmaning är att köken i konceptbyggnaderna är små. 
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Samhällsskydd och beredskap 

Bedömning Trend 

  

 

Krisberedskap 

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

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

aktiverad till och med sommaren 2021 med anledning av pandemin covid-19. 

En samordnare för civilt försvar har anställts, vilket ska säkerställa arbetet med det kommunala 

ansvaret inom civilförsvaret och försörjningsfrågor. Plan för att säkerställa kommunens hantering av 

allvarliga och extraordinära händelser beslutas i oktober. Kommande kompletterande anvisningar 

och rutiner kopplade till remissvar från förvaltningar och bolag kommer att tas fram under 2021. 

Beredskapsfunktionen kommunikatör i beredskap (KiB) infördes inför sommaren 2021. Ny plan för 

kriskommunikation håller på att tas fram med syftet att stärka medborgarnas förmåga att hantera en 

krissituation och samtidigt beskriva hur kommunkoncernen hanterar en händelse eller kris. 

Kommunrevisionen har granskat krisberedskapsförmågan och de insatser som gjorts under 

pandemin covid-19. Revisionsrapporten tillsammans med andra utvärderingar ger underlag inför 

kommande utvecklingsarbete med planer och styrdokument inom krisberedskapsområdet. 

Trygghet och brottsförebyggande arbete 

Arbetet med Trygga Unga där Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) arbetar förebyggande och 

uppsökande mot flickor och pojkar med målet att motverka kriminalitet och missbruk och främja 

framtidstro och egenmakt. Det mobila teamet som består av fritidsledare och förebyggande 

socialsekreterare har varit ut i stadsdelar regelbundet under dagar, kvällar och helger. Arbetet är 

fortfarande i uppstartsfas och kommer fortsätta att skalas upp med rekryteringar under höst/vinter. 

Arbetet har kompletterats 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. SSPF samverkan finns på sju skolor 

och dialoger med fristående skolor ska ske under hösten. 

I Fröslunda och Årby pågår fortsatt samlokaliseringen av bibliotek, fritidsgård, Öppen förskola och 

Jobbcentrum. Mötesplatserna fungerar också som viktiga plattformar för uppsökande arbete i 

prioriterade stadsdelar. Verksamheten har bedrivits i begränsade former på grund av pandemin. 

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. 
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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 och kontrollskulden inom livsmedelskontrollen har minskat. Räddningstjänstens 

tillsynstakt ligger lägre än planerat och prognosen är att verksamheten inte når målen. 

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

komplicerade ärenden. Under våren och sommaren har vi haft fokus på tillsynen på trängsel på 

serveringsställen. Arbetet har medfört flera kommunikationsinsatser för att säkerställa att krögare 

fått den senaste informationen om vilka regler som gäller. 

Utvecklingsarbete pågår för att öka företagens nöjdhet med myndighetsutövningen. Översyn av 

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

alkoholområdet 

Förebygga och minska konsekvenserna av olyckor 

Ny Lag om skydd mot olyckor (LSO) har trätt i kraft och ny tillsynsmyndighet för kommunens 

skyldigheter är nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB har beslutat om två 

nya föreskrifter; 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. Båda 

föreskrifterna kräver anpassning i kommunens verksamhet. En analys av vilka förutsättningar som 

finns för utökat samarbete med en eller flera räddningscentraler har påbörjats. 

Antalet bränder i byggnader är fram till sista augusti fler än verksamhetens mål och en person har 

omkommit i samband med brand. Trafikolyckorna är fler än under samma period förra året. 

Det viktiga förebyggande arbetet har återupptagits. Den nya webbutbildningen i grundläggande 

brandskydd för medarbetare fortsätter och de digitala utbildningarna till skolelever har fått mycket 

god respons. Bostadsbesök i syfte att informera om brandskydd i hemmet har inte kunnat startas 

upp av hänsyn till pandemin. 

Det finns ännu inte en samordnare för det förebyggande arbetet med drunkningsolyckor. Förändrade 

föreskrifter (LSO) har medfört att frågan om suicideprevention har flyttats till vårdverksamheterna. 
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1-årigt åtagande Status Färdiggrad 

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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Långsiktigt och samordnat arbete i prioriterade stadsdelar som utgår från Orten bortom våldet. Flera 
aktiviteter pågår så som stadsläkning, utveckling av mötesplatserna med jobbcentrum i Årby och Fröslunda, 
trygghet i skolor, utveckling av arbete för ökat inflytande för alla som bor och verkar i stadsdelarna samt 
arbete med gemensamma lägesbilder tillsammans med polisen, kommunala verksamheter och andra 
aktörer. 

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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Infört nytt krisledningssystem och kommunikatör i beredskap (KiB). Utbildningar i stabs- och 
ledningsmetodik för olika funktioner är inplanerade under hösten. Plan för hantering av extraordinära och 
allvarliga händelser beslutas i höst, kompletteras med anvisningar utifrån remissvaren från förvaltningar och 
bolag samt utvärderingarna av covid-19. POSOM får utökat uppdrag. ITiB planeras att införas i november. 

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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Uppbyggnaden av Trygga unga med fokus på förebyggande och uppsökande med fokus på flickor och pojkar 
13 år och äldre som riskerar hamna i utanförskap och kriminalitet. Uppbyggnad av samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid pågår och har utökats från tre till sju skolor. Den mobila verksamheten med 
socialsekreterare och fritidsledare har arbetat i stadsdelar under sommaren. Fortsatt utbyggnad sker under 
hösten. 
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Näringsliv och arbete 

Bedömning Trend 

  

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Utfallet av arbetsmarknadsinsatserna är 26 procentenheter sämre än för motsvarande period 2020. 

Exakt vad detta beror på är inte helt analyserat, delvis har pandemin med restriktioner och den 

inverkan det haft på arbetsgivarnas inställning och möjligheter att såväl anställa som att ha 

människor i insats påverkat. Dels är arbetsförmedlingens reformering med saktfärdiga beslut om 

arbetsmarknadsanställningar en påtaglig faktor. Urvalet, det vill säga vilka som erbjuds 

arbetsmarknadsinsatser, och hur väl förberedda de är på vad arbetsmarknaden kräver är en annan 

faktor. Djupare analyser kommer ske under hösten. 

Främja företag och organisationer 

Med anledning av pandemin har kommunen fattat beslut om ett antal lättnader till näringslivet. 

Exempelvis har företag fått möjlighet att skjuta fram fakturor och markupplåtelser är avgiftsfria. 

Utöver stödpaketet har beslut tagits om att kommunens medarbetare ska tilldelas ett presentkort 

som kommer kunna användas hos det lokala näringslivet. 

För att stärka dialogen med det befintliga näringslivet har dialogmöten med olika teman genomförts 

mellan kommunkoncernen och näringslivet. Inom Affärsplan Eskilstuna har ett tillväxtråd etablerats 

med företagare från olika branscher. Även en intern styrgrupp för fler jobb är under uppstart och 

kommer bemannas av olika ledande funktioner från förvaltningar och bolag. Ett arbete pågår med att 

stärka de befintliga företagen i att lämna anbud. NKI-resultatet visar på att det sammantagna nöjd 

kund index fortfarande ligger på en godkänd nivå och även för alla myndighetsområden enskilt. 

Svenskt näringslivs ranking ligger också kvar på ett godkänt totalt resultat med det finns några 

områden som ligger under godkänt, bland annat upphandling. Ett nytt processteam har startats med 

fokus på myndighetsutövning och upphandling. Samordningsmöten har genomförts digitalt där 

företagare fått vägledning i sina ärenden av tjänstepersoner. Affärsutvecklingsprogram har 

genomförts efter de behov som företagen har och det finns en utlysningsgrupp som arbetar med att 

identifiera och förmedla utlysningar riktade till företagare och verksamheter/aktörer. 

Attrahera etableringar 

De gångna årens gedigna etableringsarbete i logistikparken fortsätter att ge stort resultat och många 

etableringar bygger för full kraft i logistikparken. Det finns även många förfrågningar från 

fastighetsutvecklare som letar mark för att bygga vårdboenden, studentbostäder och förskola/skola. 

För att säkra verksamhetsmark på sikt är ett nytt område ”Gunnarskäl” i ett tidigt planeringsstadium. 

I etableringsarbetet samarbetar förvaltningar och bolag för att få till så effektiva processer som 

möjligt för den kommande etableringen. Exempel på det är bygg och markärenden, kompetensbehov 

som etableringarna har samt att vara en attraktiv kommun att flytta till. 

 



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2021 35 (88) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

 
Försörjningsstöd 

Trots de olika satsningar som gjorts för att utbilda människor, få fler människor i arbete, utbudet av 

arbetsmarknadsinsatser, rättssäker myndighetsutövning, fokus på mötet och brukaren som 

medskapare av de tjänster som produceras, är situationen i Eskilstuna fortfarande sådan att många 

hushåll har behov av ekonomiskt bistånd i kortare eller längre perioder. Varje månad är det också 

nya hushåll som behöver hjälp med sin försörjning och tiden man behöver ekonomiskt bistånd 

förlängs successivt. Arbetslösheten är fortfarande mycket hög ungefär 5 procent högre än riket och 

det är svårt för utrikes födda och människor med låg utbildning att komma in och etablera sig på 

arbetsmarknaden i och utanför Eskilstuna. Att det i kommunen finns ett stort antal människor som är 

utrikes födda med låg utbildning förenklar inte heller problematiken. 

Stimulera entreprenörskap 

Entreprenörskap stimuleras i hög grad genom olika samarbeten mellan kommunen och 

näringslivsaktörer. Samarbetet med Nyföretagarcentrum har pågått länge och under året har ett 

extra stöd betalats ut med anledning av pandemin, då Nyföretagarcentrum sett behov av att inrätta 

en jourtelefon. Ett samarbete med Företagarna Eskilstuna-Torshälla har resulterar i att 75 ungdomar 

som sommarjobb startat egna företag genom konceptet ”UNG-drive”. Samarbetsavtalet med Ung 

företagsamhet är under revidering och det nya avtalet kommer även omfatta insatser för 

grundskolelever. För att stärka unga företagare finns ett affärsutvecklingsprogram som går under 

namnet ”Young Executive Program”. 

Yrkesutbildningar 

Fyra planerade starter av utbildningar under året som totalt kommer att omfatta drygt 900 

utbildningsplatser. Det stora antalet platser beror delvis på att vi har kunnat utökat antalet platser 

när det funnits behöriga sökanden och utbildningsanordnarna har kunnat ta emot fler elever än 

överenskommet. Det är mycket få avbrott från dessa utbildningar och av de fåtal som avbrutit är i 

princip alla av förklarliga skäl såsom arbete, sjukdom, föräldraledighet eller flytt från kommunen. 

Av de personer som avslutade en yrkesutbildning under perioden sep-dec 2020 hade vid 

uppföljningen efter 6 månader 77,1 procent arbete och 9,6 procent studerade vidare. 66,7 procent 

arbetade inom det område de utbildat sig. Resultatet är bra inte minst utifrån den situation som 

råder på arbetsmarknaden på grund av den pågående pandemin, detta ser dock ut att förbättras 

successivt och flera branscher som har varit återhållsamma med nyanställningar börjar nu att 

anställa igen. 
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1-årigt åtagande Status Färdiggrad 

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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Ett nytt stödpaket för näringslivet har arbetats fram. Digitala möten har arrangerats för att stärka dialogen 
med näringslivet. Arbetet med UpphandlingsEvolution fortlöper och en strategi är framtagen. Syftet är att 
fler lokala företag ska stärkas i att lämna anbud. ByråkratiEvolution har formerats till en Evolutionsgrupp, 
hittills har detta främst varit ett arbete internt inom Eskilstuna kommun så som utbildningen 
Näringslivskunskap och service. Företagsbesöken har varit färre på grund av pandemin. 
Affärsutvecklingsprogram pågår utifrån näringslivets olika behov, exempelvis Women Executive Program & 
Network och Young Executive. För att stödja företag i att hitta och söka finansieringsmöjligheter som 
möjliggör deras utveckling och tillväxt har en struktur skapats för det löpande arbetet inom Projekttorget 
och en arbetsprocess för Ansökningsfabriken. 

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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Språkpraktikåtagandet är redo att starta från och med september månad, anledningen till att inga 
språkpraktikanter ännu är ute i verksamheterna är pandemins restriktioner. Fokus har varit på extratjänster 
och bland annat har 60 platser skapats inom AMA med särskilda lag som arbetar i samarbete med andra 
förvaltningar. Jobbcentrum arbetar med extratjänster och arbetar med att matcha individer till de olika 
arbetsplatserna. Pandemin har gjort det svårt för externa arbetsgivare att ta emot extratjänster i samma 
utsträckning som tidigare. Arbetsförmedlingens förändringar i arbetssätt och långa handläggningstider 
gällande beslut har också påverkat utfallet. 

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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Uppföljning görs mot elever och mot utbildningsanordnare. Ingen uppföljning har hittills gjorts direkt riktad 
mot arbetsplatserna. Frågan om skillnad i engagemang ska fortsatt ställas till utbildningsanordnarna i första 
hand då det är de som har kontakterna utåt. Utbildningsanordnarna har ofta kontakt med både kommunala 
och privata aktörer vilket kan göra det svårt för dem att särskilja just engagemanget hos de kommunala 
aktörerna. Under perioden har det varit långt ifrån alla som kunnat erbjudas en normal apl-plats men 
utbildningsanordnarna har arbetat med apl-liknande moment och inslag i undervisningen och Skolverket har 
lättat lite på kraven utifrån pandemisituationen. 
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Processkvalitet 

Bedömning Trend 

  

 

Perspektivet Processkvalitet bedöms delvis uppnå resultatmålen. Pandemin har stärkt kommunens 

förmåga att ställa om till nya arbetssätt och digitala lösningar. Förändringstakten är väsentlig för 

att klara välfärdsuppdragen. Arbetet med digital transformation fortsätter och stöd i 

förändringsarbetet implementeras under hösten. En effektivare administration fortsätter utvecklas 

och servicewebben gör det enklare för invånare att hitta information, utföra tjänster och påverka. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering 

En programorganisation är etablerad för att driva och stödja kommunkoncernen i att ha en samlad 

inriktning och realisera programmet för digital transformation. Inom programmet tas planer fram för 

respektive programområde samtidigt som nämnder och styrelser arbetar med att ta fram en plan för 

hur verksamheterna ska arbeta för att bidra till koncernens digitala transformation. 

Parallellt etableras ett strategiskt projektkontor liksom en process för portföljstyrning med målet att 

ha en utvecklingsportfölj på plats för 2022. Implementering av nya styrande dokument inom IT pågår 

och är även del av pågående arbete med effektivare administration IT. Underlag för ett 

ställningstagande i kommunfullmäktige gällande användning av molntjänster som lyder under 

lagstiftning från tredje land är framtaget. 

För att öka förändringstakten och stärka arbetet med att utveckla och ständigt förbättra 

kommunkoncernens service och tjänster pågår ett arbete med att ta fram en ny 

verksamhetsutvecklingsprocess och riktlinje. Underlaget ska vara klart för beslut under kvartal 1 

2022. Verksamhetsutvecklingsprocessen ska ge verksamheterna en helhetsbild över styrning och 

stöd som finns att tillgå. Det nya stödmaterialet i förändringsledning och förändringskommunikation 

kommer att implementeras under hösten. 

Effektivare administration 

För att frigöra resurser till välfärden och för att ge ett mer professionellt och likvärdigt stöd till 

verksamheterna effektiviseras och samordnas kommunens administrativa stödprocesser (HR, 

ekonomi, IT, säkerhet, kommunikation, nämndadministration och registratur och lokalförsörjning) till 

serviceförvaltningen och kommunledningskontoret. Inom ramen för programmet Effektivare 

administration var målsättningen att identifiera effektiviseringspotentialer motsvarande 50 miljoner 

kronor. Programmets samlade potentialbedömning uppgick till 68 miljoner kronor vilket innebär att 

målet överträffades. 

Arbetet fortsätter nu med att utveckla standardiserade processer som möjliggör en digitalisering och 

automatisering med serviceförvaltningen som plattform. De administrativa rollerna ska renodlas och 

professionaliseras för att på så sätt höja kvaliteten i det stöd som levereras. En styrmodell för det 

administrativa stödet har beslutats och ett utvecklingsråd har etablerats där den fortsatta 

utvecklingen kommer följas upp. 
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Service och tillgänglighet genom självservice 

I april lanserades en ny servicewebb, eskilstuna.se, utifrån användares behov att kunna hitta 

information, utföra tjänster och påverka. Invånare, brukare och kunder kommer i mycket högre grad 

kunna utföra sina ärenden hos kommunen själva, oavsett geografisk plats eller tid på dygnet. Utifrån 

Eskilstuna kommuns servicemodell pågår utvecklingsarbete för att förbättra service och 

tillgänglighet. De vanligaste tjänsterna utifrån kunders och brukares livshändelser och behov 

prioriteras. Tjänsterna ska tydliggöras och kommuniceras så att användare vet vad de kan förvänta 

sig i innehåll, handläggningstid och kostnader. 

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. Utvecklingsarbete för 

”Mina sidor" pågår. 

Analysera resultat, lära av andra och systematiskt införa nya arbetssätt 

Verksamhet med sämre resultat behöver lära av framgångsrika verksamheter. Ledningen kan stärka 

lärandet mellan verksamheter ytterligare och på den kommunala budgetupptakten i mars 

uppmärksammades verksamheter som lyckats få nöjda brukare, nöjda medarbetare (HME) och en 

ekonomi i balans. En handledning för analys har introducerats inför uppföljning delår 2. 

Förvaltningar och bolag har synliggjort om tjänster varit jämställda och systematiskt lärt av varandra 

utifrån en metodik kallad modellförvaltning. I maj genomfördes en lyckad 

modellförvaltningskonferens i Eskilstuna. 

Kommunledningskontoret har initierat ett projekt för att stärka det interna systematiska 

miljöarbetet. Inledningsvis genomför förvaltningarna miljöutredningar utifrån en gemensam metodik 

för att kunna bedöma verksamhetens negativa och positiva miljöpåverkan. Utifrån resultaten ska 

förbättringsområden prioriteras. 

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. 

Ny informationssäkerhetsriktlinje med anvisningar är beslutad och ska implementeras. Ett förslag på 

ny dataskyddsorganisationen presenteras i mitten av september för att möjliggöra att 

dataskyddsförordningen efterlevs. 
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1-årigt åtagande 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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Arbete pågår med att skapa förutsättningar för att realisera programmet för digital transformation. 
Nämnder/styrelser arbetar nu med att ta fram en plan för hur verksamheterna ska arbeta för att bidra till 
koncernens digitala transformation och inom programmet tas planer fram för respektive programområde. 

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

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Ny servicewebb, eskilstuna.se, lanserades i april och kommer att följas upp utifrån 3 mål; minskad 
administration, ökad självservice och ökat förtroende. En instruktion är under framtagande för att sätta 
informations- och kvalitetskrav på de digitala tjänster som byggs in i servicewebben. Det för att kunna följa 
leverans, men också hur processen fungerar. 
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Medarbetare 

Bedömning Trend 

  

 

Perspektivet Medarbetare bedöms delvis uppnå resultatmålen trots utmaningen att samtidigt 

hantera pandemin. Covid–19 har påverkat verksamheterna med en sjukfrånvaro som ligger över 

förväntat resultat vid delår 2. Prioriteringar har gjorts och vissa frågor parkerats för att klara 

verksamheterna och kunna ge rätt stöd till chefer och medarbetare. 

Under andra kvartalet har arbetet inom kommunkoncernen fortsatt fokusera på att hantera 

pandemin. Målet har varit att klara verksamheterna och upprätthålla ett hållbart arbetsliv med rätt 

stöd till chefer och medarbetare. Fokus nu är på det nya normala såväl som på tillitsbaserad styrning 

och chefers förutsättningar i det som genomförs och bedrivs framåt. Samtidigt har arbetet med att 

stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare och verka för en stabil 

kompetensförsörjning fortsatt. 

Effektiv administration har bedrivits i stor omfattning. Styrgruppen och delprojekt HR avslutades i 

juni och har övergått i fortsatt förvaltning och utveckling i enlighet med huvudprojektets planering. 

Inom delprojekt HR har prioriteringar gjorts av förbättringsinitiativ. En övergripande HR-strategi 

håller bland annat på att tas fram. Den ska utgöra riktning och ram, en guideline som ger stöd till HR-

funktionen för att nå den strategiska inriktningens mål till nytta för invånare, brukare, kunder och 

näringsliv. 

Projektet för Heltidsresan och heltid som norm har avslutats och övergår i förvaltning med 

förväntade resultat. Regelverk och övergripande bemanningsprinciper är framarbetade. 

Arbetsmiljöåtgärder är identifierade och ligger som grund för införandet som pågår 2021 och vidare. 

Beslutsunderlag för förmånen 80-90-100 och planering för höstens införande har påbörjats såväl som 

utveckling av den långsiktiga lönebildningsstrategin. Kommunens förmåner ses över. Upphandling av 

arbetsskor är i slutfas. 

Fortsatta insatser sker med syfte att stärka ett aktivt medarbetarskap och ett tillitsfullt ledarskap. 

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

uppföljning och dialog genomförs. Uppföljning samt utvärdering av vissa delar av åtagandet görs 

under hösten. 

Utifrån tidigare ställningstaganden i kommunledning har upplägg och innehåll i höstens 

medarbetarundersökning bearbetats. Syftet är att ha mer fokus på att följa upp aktivt 

medarbetarskap i organisationen. Andra frågeområden är bland annat upplevelser av kränkande 

särbehandling/sexuella trakasserier samt förutsättningar för återhämtning. 

I kommunkoncernen var sjukfrånvaron till och med juli 8,3 procent varav i kommunen 8,8 procent. 

Kvinnors sjukfrånvaro var fortsatt högre än männens. Fokusområde Hållbart arbetsliv och 

systematiskt arbetsmiljöarbete har fortgått med mål att lägga grund för ett strategiskt arbete med 

aktiva insatser. Fördelning av arbetsmiljöuppgift, och Trygg arbetsmiljö, fri från hot och våld har 

fortsatt verkställas 2021 medan Säker arbetsbetsmiljö, tillbud, olyckor och arbetsskador har flyttats 

till 2022 utifrån Effektiv administration.  
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Trygg/säker/Samverkan friskare arbetsplatser och nya utbildningar genomförs. HLR-utbildningar 

genomförs. Likabehandlingsarbetet med aktiva åtgärder pågår som del av SAM. Eskilstuna 

kommunkoncerns arbete med hållbart arbetsliv har uppmärksammats av nationella myndigheter 

vilket medfört positiv publicitet i riket. 

Kompetensförsörjningsarbetet sker löpande med kartläggning, lärande och analys av kompetens- och 

rekryteringsbehov samt av strategiskt angelägna insatser mot behov. Insatser pågår kontinuerligt 

bland förvaltningarna som möter upp SKR:s 9 kompetensstrategier för attraktiv arbetsgivare, nya 

lösningar och hållbart arbetsliv. Analys av behov av språkutvecklingsinsatser är planerat under 

hösten. Detta som underlag till kommunkoncernens arbete med att stödja språkutveckling och Fler i 

jobb. 

Införandet av ett digitaliserat anställningsavtal är klart. En utredning för e-signering, elektroniskt 

personalarkiv och digital avslutshantering har genomförts. Upphandlingen av Digitala verktyg för 

lärande och kompetensutveckling är i slutfas. Planering för succesiv implementering med 

förvaltningarna utifrån behov är gjord. Målet är en effektivare utbildningsadministration och ett 

modernt och flexibelt LMS. Det ska ge stöd till chefers förutsättningar att kompetensplanera och till 

medarbetares lärande, kompetensutveckling/växling med olika lärformer direkt i arbetet samt ge 

möjlighet till uppföljning. Det handlar om att stödja till lärande som ger engagemang och resultat. 

Alla lär sig på olika sätt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunkoncernens arbete utifrån processområde 

Medarbetare fortsätter i rätt riktning vid delår 2, i förhållande till den strategiska inriktningen. 

Planeringen och genomförande följs och anpassas till omgivande faktorer som pandemi, demografi, 

ekonomi, arbetslöshet med flera. 

1-årigt åtagande 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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

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. En arbetsgrupp har bildats med syfte att arbeta fram och genomföra en samlad 
uppföljning och utvärdering av vissa delar av åtagandet 2021. Resultaten är tänkt att användas som lärande 
och förbättring i fortsatt långsiktig implementering och hållbarhet av policyarbetet. 
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Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda 

 Kvinnor 
aug 

2020 - 
jul 2021 

Män 
aug 

2020 - 
jul 

2021 

Totalt 
aug 

2020 - 
jul 

2021 

 Kvinnor 
aug 

2019 - 
jul 

2020 

Män 
aug 

2019 
- jul 

2020 

Totalt 
aug 

2019 - 
jul 

2020 

Förändring 
2020-2021, 

procent-
enheter 

Total sjukfrånvaro %, 
kommunkoncernen 

9,5 4,9 8,3  9,6 5,3 8,5 -0,2 

- varav kommunen 9,8 5,3 8,8  9,8 5,5 8,9 -0,1 

Kort sjukfrånvaro % (0-14 
dgr), kommunkoncernen 

4,5 2,9 4,1  4,4 2,9 4,0 0,1 

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

Lång sjukfrånvaro % (15 - 
dgr), kommunkoncernen 

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

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

Antal anställda 

 Kvinnor 
juli 

2021 

Män 
juli 

2021 

Totalt 
juli 

2021 

Kvinnor 
juli 

2020 

Män 
juli 

2020 

Totalt 
juli 

2020 

Förändring 
totalt 
antal 

Förändring 
i procent 

Totalt antal 
anställda, 
kommunkoncernen 

9 165 3 522 12 687 8 711 3 333 12 044 643 5,3% 

- varav kommunen 8 662 2 750 11 412 8 229 2 564 10 793 619 5,7% 

Tillsvidareanställda 
antal, 
kommunkoncernen 

6 623 2 331 8 954 6 485 2 251 8 736 218 2,5% 

- varav kommunen 6 224 1 683 7 907 6 106 1 613 7 719 188 2,4% 

Visstidsanställda 
antal, 
kommunkoncernen 

1 363 582 1 945 1 135 475 1 610 335 20,8% 

- varav kommunen 1 344 549 1 893 1 115 440 1 555 338 21,7% 

Visstidsanställd 
timavlönad antal, 
kommunkoncernen 

1 216 629 1 845 1 119 627 1 746 99 5,7% 

- varav kommunen 1 129 538 1 667 1 032 530 1562 105 6,7% 
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Ekonomi 

Bedömning Trend 

  

 

Perspektivet Ekonomi bedöms uppnå resultatmålen. Prognosen pekar på att resultatmålet 

avseende årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag blir 2,3 procent för år 2021 och 

även det långsiktiga fyraårsmålet bedöms bli 2,3 procent vilket är över det tillfälligt sänkta målet 

på 2,0 procent. Fyra nämnder och ett bolag lämnar en prognos som avviker negativt från budget 

vilket gör att målet att alla nämner och bolag ska ha en ekonomi i balans inte uppnås. 

Självfinansieringsgraden i kommunen under den senaste fyraårsperioden bedöms landa på 47 

procent vilket understiger målet på 50 procent. Avtalstroheten bedöms bli 90 procent vilket är hela 

sex procentenheter över målet. Den sammantagna bedömningen lägger stor vikt vid att det viktiga 

resultatmålet uppfylls. 

Kommunkoncernens resultat efter åtta månader uppgår till 405 miljoner kronor. I 

kommunkoncernens resultatet ingår reavinster med 59 miljoner kronor. I koncernen har 

elimineringar gjorts bland annat för utdelning. 

Kommunens resultat efter åtta månader uppgår till 405 miljoner kronor inklusive reavinster om 65 

miljoner kronor vilket gör att balanskravsresultatet för perioden är 340 miljoner kronor. I resultatet 

ingår också övriga jämförelsestörande poster utöver reavinster på 84 miljoner kronor, vilket ger ett 

resultat exklusive reavinster och jämförelsestörande poster på 256 miljoner kronor. Det kan jämföras 

med resultatet exklusive jämförelsestörande poster för samma period föregående år på 309 miljoner 

kronor. Skatteprognosen har stärkts betydligt jämfört med budget vilket ger en resultatförstärkning 

på 125 miljoner kronor för de första åtta månaderna. Nettokostnaderna har ökat med 4,1 procent 

under det första åtta månaderna 2021 jämfört med samma period föregående år, samtidigt har 

skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökat med 3,6 procent. Obalansen förklaras av 

utökade satsningar inom speciellt riktade mandatperiodsprojekt och trygghetssatsningar som 

finansieras med utdelning från bolagskoncernen. 

Prognosen pekar på ett positivt balanskravsresultat på helårsbasis på 164 miljoner kronor vilket är 30 

miljoner bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 87 miljoner kronor, det är 

främst köp av extern vård på Socialnämnden och behovet av försörjningsstöd på Arbetsmarknads- 

och vuxenutbildningsnämnden som förklarar avvikelsen. 15 av 20 nämnder och bolag prognostiserar 

en ekonomi i balans så arbetet fortsätter för att klara målet med att alla nämnder och bolag ska ha 

en ekonomi i balans. Trots att nämnderna lämnar en negativ prognos bedöms balanskravet uppfyllas. 

Skatteintäkterna avviker positivt med hela 156 miljoner kronor och engångsintäkter i form av 

exploateringsintäkter lämnar en positiv prognos på 120 miljoner kronor vilket är 63 miljoner mer än 

budgeterat. 
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Investeringar 

Kommunens investeringar uppgår till 645 miljoner kronor för de första åtta månaderna, där utgörs 

625 miljoner av anläggningsinvesteringar, varav 129 miljoner kronor avser finansiell leasing av 

fastigheten Väpnaren 4. Prognosen för helåret avseende anläggningsinvesteringar beslutade av KSKF 

uppgår till 1 306 miljoner, att jämföra med budgeterade 1 658 miljoner kronor, vilket är en avvikelse 

på 352 miljoner kronor. 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 306 miljoner kronor och prognosen för helåret är 2 

243 miljoner, en avvikelse mot budget med 927 miljoner kronor. Bolagens investeringar är 

budgeterade till 1 975 miljoner kronor och här förväntas en positiv avvikelse på 551 miljoner kronor. 

Det är i huvudsak förskjutningar i tidplanen som orsakar avvikelserna. Både kommunen och de 

kommunala bolagen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket dels förklaras av att staden växer 

men till relativt stor del också av upprustning av befintligt bestånd. 

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 drevs genomförandet av de åtgärdsförslag som 

levererades från den fördjupade analysen inom projektet Effektivare administration. Från och med 

juli månad drivs leveransen av stödprocesserna från Serviceförvaltningen. Mer information finns att 

läsa under 1-åriga åtagandet. 

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. Arbetet 

under året har också varit att få med bolagen i användningen av personalmodulen. Ytterligare 

nyutveckling har påbörjats inom skolmodulen. Det är Barn- och utbildningsförvaltningen som 

bestämt sig för att integrera system för närvaro och omdömen mot Hypergene. Dessutom kommer 

en rapport för att följa elevens väg genom utbildningssystemet utvecklas. Dessa kommer innebära 

stora tidsbesparingar för förvaltningen. 
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1-årigt åtagande 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)  

  

Senaste kommentar (2021-08-31): 

Programmet Effektivare administration avslutades per 210630 och de olika delprojekten levererade sin 
slutdokumentation som bland annat innehöll den långsiktiga målbilden, uppdaterade besparingspotentialer, 
förslag på organisering av stödprocesserna, föreslagna roller inom respektive process, förslag på 
utvecklingsinitiativ samt identifierade framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet. Serviceförvaltningen är 
mottagare och från och med 210701 ansvarig för leverans av stödprocesserna. Delprojekt SEF som plattform 
drivs vidare under hösten för att säkerställa en lyckad implementering. Ett utvecklingsråd är etablerat med 
representation från SEF, KLK och kärnförvaltningar. Där styrs och följs stödprocesserna på övergripande nivå 
och prioriteringar som behöver göras över processgränser omhändertas där. Utifrån programmet för digital 
transformation arbetar respektive nämnd och bolag fram planer för sin digitaliseringsverksamhet. Detta ska 
bidra till en mer effektiv organisation där teknikens möjligheter nyttjas i syfte att skapa välfärdstjänster av 
hög kvalitet. 

Projektet Effektivare inköp med tre delprojekt har levererat sin slutrapport innehållande en rad olika 
förbättringsåtgärder. Arbetet med att öka samordningen inom koncernen fortsätter med införandet av en 
modell för kategoristyrning. Två piloter drivs under hösten avseende två kategorier för att sedan utvärderas 
inför införandet för samtliga kategorier. 

Finansiella mål 

Organisationsindikatorer Utfall aug 
2021 

Prognos helår Mål 2021 

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

7,2 2,3 2,0 

Soliditet inkl. pensionsåtaganden kommunkoncern, 
andel (%) * 

21,2 21,2 15,8 

Investeringarnas självfinansieringsgrad i genomsnitt 
under de fyra senaste åren, andel (%) ** 

86 47 50 

Avtalstrohet, andel (%) 90 90 84 

Nämnder och bolag med ekonomi i balans, antal 18 av 20 15 av 20 Alla 

* Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse, dividerat med 

tillgångar. 

** Investeringarnas självfinansieringsgrad i utfallskolumnen avser årets första månader. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
  Aug 2021 Aug 2020 Aug 2019 Aug 2018 Aug 2017 

Allmänt       

Antal invånare per 1/11  107 061 106 733 105 727 104 616 103 295 

       

Totalt skattesats % 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 

• varav kommunen % 22,0 22,0 22,0 22,1 22,1 

Total skattesats, rikssnitt % 32,3 32,3 32,2 32,1 32,1 

Andel av medelskattekraften i 
riket 

% 86,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

       

Årets resultat       

Koncernen mnkr 405 471 320 379 443 

Kommunen mnkr 405 465 281 247 293 

Balanskravsresultat, kommunen mnkr 340 452 271 235 276 

       

Verksamhetens intäkter och 
kostnader (kommunen) 

      

Verksamhetens intäkter mnkr 1 206 1 075 1 188 1 133 1 138 

Verksamhetens kostnader (exkl. 
avskrivningar) 

mnkr -5 445 -5 239 -5 249 -5 035 -4 835 

       

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

      

Skatteintäkter, kommunen mnkr 3 244 3 166 3 087 3 001 2 909 

Generella statsbidrag & 
utjämning, kommunen 

mnkr 1 461 1 373 1 282 1 207 1 171 

Jämförelsestörande statsbidrag 
och utjämning 

mnkr - 93 - - - 

       

Nettoinvesteringar       

Koncernen mnkr 1 306 1 419 700 859 937 

Kommunen mnkr 645 772 268 362 430 
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  Aug 2021 Aug 2020 Aug 2019 Aug 2018 Aug 2017 

       

Avskrivningar       

Koncernen mnkr -408 -383 -363 -334 -311 

Kommunen mnkr -213 -183 -158 -143 -133 

       

Nettolåneskuld, inkl finansiell 
leasing 

      

Koncernen mnkr 9 520 9 139 8 215 7 482 7 460 

Kommunen (exkl. vidareutlåning 
till bolagen) 

mnkr 3 125 3 031 2 332 1 777 1 797 

- varav skuld för finansiell leasing mnkr 881 708 116 103 107 

       

Finansnetto       

Koncernen mnkr -48 -44 -41 -48 -66 

Kommunen mnkr 153 180 91 85 43 

       

Finansiella nyckeltal       

Nettokostnadsandel, exkl. 
jämf.störande poster, kommunen 

% 94,7 93,5 96,2 95,2 93,4 

Soliditet, koncernen (inkl. 
pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998) 

% 21,2 17,7 17,3 17,0 14,3 

Soliditet, kommunen (exkl. 
vidareutlåning och inkl. 
pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998) 

% 24,7 23,4 23,7 22,3 19,3 

Självfinansieringsgrad, kommunen % 85,7 82,3 160,0 104,5 95,0 
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Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt prognosen, mnkr 241 

Reducering av samtliga realisationsvinster, mnkr -77 

Årets balanskravsresultat enligt prognosen, mnkr 164 

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

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

augusti pekar på att Eskilstuna kommun uppfyller balanskravet för 2021. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Kostnads- och intäktsutvecklingen 

Exklusive jämförelsestörande poster Jan - aug 2021 Jan - aug 2020 Förändring 

Verksamhetens nettokostnader -4 589 -4 410 4,1% 

Skatteintäkter och generella statsbidrag & 
utjämning 

4 704 4 539 3,6% 

Finansnetto 141 180  

Resultat 256 309  

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

löpande intäkter och kostnader är god. Under de första åtta månaderna har nettokostnaderna ökat 

med 4,1 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 3,6 procent vilket visar på 

en viss obalansen mellan kostnads- och intäktsutvecklingen. Det förklaras främst av stora satsningar 

inom de olika mandatperiodsprojekten som finansieras av utdelning från bolagskoncernen. 
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Kontroll 

Avvikelse mot budget 

Budgeterat resultat, miljoner kronor Avvikelse 
utfall vs 

budget jan 
- aug 

Budget helår, 
beslutat i 
juni 2021 

Avvikelse 
prognos vs 

budget helår 

Skatteintäkter och generella statsbidrag & utjämning 125 6 869 156 

Finansnetto 11 256 -44 

Nämnderna 22 -6 552 -87 

Övriga kommungemensamma kostnader 81 -439 81 

Resultatavvikelse inklusive kostnader finansierade av 
resultat från tidigare år, inkl reavinster 

238 134 107 

Avgår reavinster -65 0 -77 

Resultatavvikelse inklusive kostnader finansierade av 
resultat från tidigare år, exkl. reavinster 

173 134 30 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att nämndernas ramar justeras ner med totalt 11,9 

miljoner kronor vilket motsvarar vakanser som realiseras inom programmet effektivare 

administration från år 2021. Delårsrapporten bygger på den justerade budgeten. Skatteintäkter och 

generella statsbidrag är prognostiserade med en positiv avvikelse på 156 miljoner kronor jämfört 

med budget, det förklaras av att skatteintäkterna bedöms öka till följd av fler arbetade timmar och 

högre uppräkning av löner. Nämnderna lämnar tillsammans en prognos på ett underskott på 87 

miljoner kronor, det är främst köp av extern vård på Socialnämnden och behovet av försörjningsstöd 

på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som förklarar avvikelsen. 

Bland de kommungemensamma kostnaderna kan nämnas följande större prognosavvikelser i miljoner 

kronor: 

Reavinster 65 

Exploateringsvinster 63 

Mandatperiodsprojekt 20 

Högre kapitalkostnader 12 

Pensionskostnader 10 

Finansiering av skolan 3 

Finansiell leasing och vindkraft -6 

Statsbidrag Migrationsverket -10 

Minskad administration -29 

Över/underskott -51 
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Nämndernas budgetföljsamhet, inklusive över- eller underskott tidigare år 

Ansvar, miljoner kronor Avvikelse utfall 
vs budget jan-

aug 

Budget helår, 
beslutat i juni 

2021 

Avvikelse 
prognos vs 

budget helår 

Avvikelse prognos 
vs budget helår i % 

Kommunstyrelsen 22,0 400,2 9,7 2,4 % 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden 

-25,7 451,7 -26,9 -6,0 % 

Förskolan 20,3 622,7 3,8 0,6 % 

Grundskolan 22,4 1 301,9 8,9 0,7 % 

Gymnasiet 4,6 388,3 -2,6 -0,7 % 

Kommunrevision 0,2 3,1 0,0 0,0 % 

Kultur- och fritidsnämnden 9,0 316,7 3,0 0,9 % 

Miljö- och 
räddningstjänstnämnden 

3,1 93,8 2,6 2,8 % 

Servicenämnden*) 5,8 668,1 0,8 0,1 % 

Stadsbyggnadsnämnden 12,0 384,3 13,9 3,6 % 

Socialnämnden -62,0 558,3 -91,0 -16,3 % 

Torshälla stads nämnd 4,1 48,9 1,0 2,0 % 

Valnämnden 0,7 1,8 0,0 0,0 % 

Vård- och omsorgsnämnden 4,5 1 955,0 -10,0 -0,5 % 

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

Summa Nämnder 22,1 7 207,9 -86,8 -1,2 % 

*) Det som anges som helårsbudget är nämndens intäkter 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens redovisar ett överskott med 22,0 miljoner kronor för perioden januari till augusti 

vilket framför allt beror på ej periodiserade kostnader. Helårsprognosen uppgår till 9,7 miljoner 

kronor i överskott som vilket förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser och 

utvecklingsmedel som inte kommer att användas under året. 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott med 25,7 miljoner kronor 

för perioden januari till augusti. Helårsprognosen uppgår till ett underskott med 26,9 miljoner 

kronor. De två största avvikande posterna för prognosen är underskott på ekonomiskt bistånd med 

33,8 miljoner kronor som ligger i nivå med föregående år och på Vuxenutbildningen med 3,8 miljoner 

kronor som förklaras av ökade externa utbildningar. 
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Förskolenämnden 

Nämndens resultat under perioden visar ett överskott på 20,8 miljoner kronor, i resultatet ingår 

överskott som Förskolenämnden fått med sig från tidigare år på 19,3 miljoner kronor. Avvikelsen 

mellan budget och prognos för helåret 2021 beräknas till ett överskott på 3,8 miljoner kronor med 

tidigare års överskott inkluderat. Prognosen för den skolpengsfinansierade delen är ett överskott på 

0,9 miljoner kronor men då ingår ett överskott från tidigare år på 17,3 miljoner kronor vilket innebär 

att årets resultat utan tidigare års överskott prognostiseras ett underskott på 16,4 miljoner kronor. 

Prognosen för den anslagsfinansierade delen är 2,9 miljoner kronor, här ingår ett överskott från 

tidigare år med 2 miljoner kronor. 

Avvikelsen mellan utfall och budget förklaras främst av lägre sjuklönekostnader kopplat till 

sjuklöneersättning från staten och tidigare års överskott. Förskolan har för 2021 varit tvungna att 

överbudgetera med 16,4 miljoner kronor för att få ihop sin budget. Detta innebär att det överskott 

som förskolan fått med sig delvis användas för att täcka överbudgeteringen. 

Grundskolenämnden 

Nämndens resultat efter åtta månader är positivt med 53,4 miljoner kronor, vilket avviker positivt 

mot budgeterat resultat med 22,4 miljoner kronor. I resultatet ingår överskott som 

Grundskolenämnden fått med sig från tidigare år med 13 miljoner kronor, avvikelsen förklaras delvis 

även av ersättningar från staten för sjuklönekostnader och lägre lokalkostnader än budgeterat 

Prognos för helåret 2021 beräknas till ett överskott på 8,9 miljoner kronor med tidigare års överskott 

inkluderat, som fördelas med en positiv avvikelse på skolpengsfinansierade delen med 13,1 miljoner 

kronor och ett underskott på anslagsfinansierade delen med 4,6 miljoner vilket främst förklaras av 

fler elever och då ett större behov av tilläggsbelopp. Grundsärskolan avviker positivt med 0,4 

miljoner kronor. 

Gymnasienämnden 

Nämndens redovisar ett resultat för de första åtta månaderna på 14,9 miljoner kronor vilket är en 

positiv avvikelse mot budget på 10,3 miljoner kronor. I resultatet ingår ett överskott från tidigare år 

med 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget förklaras av ersättning från staten för sjuklön och 

lägre lokalkostnader. 

Nämnden lämnar en prognos för helåret som är negativ på 2,6 miljoner kronor. Den 

skolpengsfinansierade delen lämnar en negativ prognos på 3,2 miljoner kronor som främst beror på 

minskat statsbidrag och för lågt antal elever på Zetterbergsgymansiet. Den anslagsfinansierade delen 

en positiv prognos på 0,3 miljoner kronor och gymnasiesärskolans skolpengsdel en positiv prognos på 

0,4 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott med 4,5 miljoner kronor för perioden. På helår 

prognostiseras ett underskott om 10,0 miljoner kronor som främst orsakas av merkostnader till följd 

av pandemin Covid-19 för förbrukningen av personlig skyddsutrustning i vård- och 

omsorgsverksamheterna. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar ett underskott med 62,0 miljoner kronor för perioden. Detta orsakas av 

fortsatt höga kostnader för köp av externvård på grund av ett större behov av insatser. På helår 

prognostiseras ett underskott om totalt 91,0 miljoner kronor. Det är kostnaderna för externvården 

som befaras fortsätta att ligga kvar på en hög nivå resten av året. Kostnadsanalyser och jämförelser 

med likvärdiga kommuner visar att särskilt inom vuxenområdet är kostnaden per brukare alldeles för 

hög. Nämndens pågående åtgärdsprogram behöver kompletteras med ytterligare kraftfulla åtgärder 

för att nå en ekonomi i balans. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 9,0 miljoner kronor per delår 2. Prognosen för 

helåret är ett positivt resultat om 3,0 miljoner kronor. Detta trots minskade intäkter kopplat till 

Coronautbrottet. Minskade intäkter kopplas framförallt till avbokade arrangemang och 

efterskänkning av hyra i kommunens anläggningar. Pandemin har även bidragit till minskade 

kostnader när programverksamheter och programpunkter ställts in. Vakanser inom förvaltningen har 

också bidragit till lägre kostnader 2021. 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 

Nämnden redovisar ett överskott på 4 miljoner kronor per delår 2. Prognosen för helåret är ett 

positivt resultat om 2,7 miljoner kronor, där räddningstjänsten står för 1,5 miljoner kronor och 

miljökontoret för 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till lägre personalkostnader 

än budgeterat. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat per delår 2 på 28,8 miljoner kronor. För helåret räknar 

nämnden med ett överskott mot budget med 13,9 miljoner kronor. Den allmänna kollektivtrafiken 

svarar för 8,8 miljoner kronor av överskottet. I huvudsak beror det på att leverantören inte har nått 

de krav på punktlighet och NKI-tal som satts upp i det incitamentsystem som styr ersättningen. 

Vidare förväntas personalkostnaderna bli 5,7 miljoner kronor bättre än budget. 

Torshälla stads nämnd 

Torshälla stads nämnd redovisar ett resultat på 4,1 miljoner kronor för perioden och prognosen för 

helåret är 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av att projektet för hamnutbyggnaden 

lämnar en prognos på 0, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 1,3 miljoner kronor. Budgeten för 

projektet flyttas till 2022 och 2023. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott med 1,1 miljoner kronor för perioden, den största 

avvikelsen förklaras av lägre kostnader för arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare. På 

helår prognostiseras ingen avvikelse mot budget. 
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Servicenämnden 

Nämndens redovisar ett resultat för de första åtta månaderna på 22,9 miljoner kronor vilket är en 

avvikelse mot budget på 5,8 miljoner kronor. I resultatet ingår ett överskott från tidigare år med 4,5 

miljoner kronor vilket förklarar en stor del av överskottet. Servicenämnden lämnar en prognos för 

helåret som är 0,8 miljoner kronor högre än budget. Måltidsservice har en prognosticerad negativ 

budgetavvikelse med 4,9 miljoner kronor beroende på lägre beställda volymer från Vård- och 

omsorgsförvaltningen samt effekter av pandemin. Totalt har nämnden ett överskott från tidigare år 

på 6,7 miljoner kronor som ingår i prognosen. 

Bolagskoncernen 

Resultat 

Resultat, miljoner kronor Avvikelse utfall 
vs budget jan-

aug 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
prognos vs 

budget helår 

Eskilstuna kommunföretag AB 3,2 -13,4 -10,5 2,9 

Eskilstuna kommunfastigheter AB 6,9 53,3 53,7 0,4 

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen 11,7 200,0 205,8 5,8 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 11,5 0,1 0,0 -0,1 

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

Summa 34,3 239,8 248,9 9,1 

Koncernelimineringar mellan bolagen -10,0 -18,3 -14,3 4,0 

Resultat före reavinster 24,3 221,5 234,6 13,1 

Reavinster 0,0 0,0 18,0 18,0 

Resultat efter koncernelimineringar och 
reavinster 

24,3 221,5 252,6 31,1 

Eskilstuna Energi och Miljö koncernen 

Resultatet för perioden är 133,2 miljoner kronor, vilket är 11,7 miljoner kronor bättre än periodens 

budget. Prognosen för helåret indikerar ett resultat på 205,8 miljoner kronor vilket är 5,8 miljoner 

kronor bättre än årets budget. Den positiva prognosavvikelsen är framförallt en följd av att priset på 

utsläppsrätter är klart högre än budget samt förändrad redovisningsprincip avseende 

anslutningsavgifter för elnät som numera behöver intäktsredovisas vid anslutning. 

Stadsnätsverksamheten brottas samtidigt med effekter av coronapandemin där villakampanjer och 

uppsökande marknadsaktiviteter har behövt skjutas framåt i tid vilket negativt påverkar 

anslutningsaffären. 
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Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

Resultatet för perioden är 55,8 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 6,9 miljoner kronor 

bättre än periodens budget. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 53,7 miljoner kronor före 

reavinster, vilket är i linje med budget. Reavinster från markförsäljningar tillkommer på cirka 18 

miljoner kronor. 

Övriga bolag i bolagskoncernen 

Helårsprognosen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB och Destination Eskilstuna AB är i linje med 

budget. Eskilstuna Kommunföretag AB redovisar en positiv budgetavvikelse för helåret på 2,9 

miljoner kronor vilket är en konsekvens av att kostnader för att utreda och genomföra ett eventuellt 

förvärv av fjärrvärmeverksamheten samt försäljning av vindkraftverken inte sker. 

Kommunkoncernens nettoinvesteringar 

Investeringar, miljoner kronor Utfall Budget Prognos Prognos 
avvikelse 

mot budget 

Fastigheter 528 1190 912 278 

- varav förskola 20 117 38 79 

- varav grundskola 128 373 262 111 

- varav gymnasieskola 9 207 248 -41 

- varav Vård och omsorg 121 302 219 83 

- varav övrigt fastigheter 249 191 145 46 

Gator och vägar 51 129 118 11 

Medfinansiering till statlig infrastruktur 6 15 6 9 

Övrigt 16 70 70 0 

Affärsverksamhet inklusive exploatering 25 255 201 54 

Summa anläggningsinvesteringar 626 1 659 1 307 352 

Inventarier beslutade av nämnden 19 85 61 24 

Summa kommunen 645 1 744 1 368 376 

Energi och Miljö-koncernen 262 735 549 186 

Kommunfastigheter AB 394 1220 857 363 

Övriga kommunala bolag 6 20 18 2 

Summa inklusive bolagskoncernen 1 307 3 719 2 243 927 

Kommunkoncernjusteringar     

Summa kommunkoncernen 1 307 3 719 2 243 927 
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Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 306 miljoner kronor och prognosen för helåret är 2 

243 miljoner, en avvikelse mot budget med 927 miljoner. Både kommunen och de kommunala 

bolagen har en historiskt hög investeringsnivå, vilket förklaras av att staden växer men till relativt 

stor del också av renovering/upprustning av befintligt bestånd. 

Kommunens anläggningsinvesteringar uppgår till 645 miljoner kronor per delår 2. Prognosen för 

helåret är 1 307 miljoner kronor, vilket ska jämföras med budget på 1 744 miljoner. I utfallet och 

prognosen ingår ett finansiellt leasingavtal avseende Väpnaren 4 om totalt 219 miljoner. 

Verksamhetslokaler beräknas stå för merparten av de beräknade investeringarna i kommunen, 912 

miljoner (inklusive de leasade objekten). Här är budgeterat 1 190 miljoner kronor. Flera stora projekt 

är igång, bland annat renovering av Skiftingeskolan som förväntas bli drygt 40 miljoner kronor dyrare 

än budgeterat. Om- och tillbyggnad av Björktorpskolan samt nybyggnad av Skogsängsskolan 

förväntas dra stora resurser under året. Inom äldreomsorgen är de största projekten nybyggnation av 

Skiftinge äldreboende samt Trumslagargården korttidsboende. 

Större avvikelser under året kan noteras på Munktellskolan där upphandling gjorts om. Byggstart är 

beräknad till kvartal fyra 2021. För Fristadsskolan har upphandlingens anbudstid förlängts. Även Kjula 

skola, Fogdegatans förskola samt Tegelvikens förskola visar större avvikelser mot årets budget. 

Stadsbyggnadsinvesteringar förväntas uppgå till 118 miljoner, 10 miljoner mindre än budget. Bland 

de större projekten kan nämnas Drottninggatan som pågår enligt plan. Första kvarteret mellan 

hamngatan och Rademachergatan öppnades för trafik i juli. Större avvikelser från årets budget finns 

för projektet Grundvattenskydd vid Borsöknavägen/Hattranvägen där det är en försening på ungefär 

ett år. 

Övriga investeringar (i huvudsak Kultur- och fritidsinvesteringar) är budgeterade till 70 miljoner 

kronor och här förväntas ingen budgetavvikelse för året. Utfallet per delår 2 är dock bara 15 miljoner 

kronor. De största projekten är Idrottens infrastruktur och Skatepark med allaktivitetsplats. 

Kommunen har också budgeterat för att investera i strategiska markinköp och utbyggnad av 

exploateringsområden med 255 miljoner kronor, här prognosticeras 201 miljoner kronor. Avvikelsen 

är hänförlig till förseningar i exploateringsprojekt. 

Utöver ovanstående har nämnderna investerat knappt 20 miljoner kronor i inventarier. 

Helårsprognosen är 60 miljoner kronor. 

Bolagens investeringar är budgeterade till 1 975 miljoner kronor och här förväntas en positiv 

avvikelse med 551 miljoner kronor mot budget. Det är i huvudsak förskjutningar i tidplaner som 

orsakar avvikelsen. Kommunfastigheter investerar i nyproduktion till följd av att staden växer, men 

även underhåll av befintliga fastigheter. Därtill investerar Energi och miljö i infrastruktur, i huvudsak 

inom vatten och avlopp, för att ansluta nya områden men även i ett nytt vattenverk i Österby och 

utbyggnad av avloppsreningsverket i Bälgviken. 
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Större avvikelser mot investeringsbudgeten 

Projekt Total-
budge

t 

Total-
progno

s 

Av-
vikels

e 

Års-
budge

t 

Års-
progno

s 

Av-
vikels

e 

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNGEMENSAM
T 

      

Övergripande fastighetsprojekt       

UPMEFF 2 105 105 0 35 20 15 

Gymnasie       

Rekarne idrott och hälsa-profil 47 47 0 44 1 43 

Zetterbergsgymnasiet, leasing 125 219 -94 125 219 -94 

Grundskola       

Domaren 3, GSK Skiftinge 240 282 -42 70 73 -3 

Ny F-9-skola, Munktellskolan 198 198 0 60 8 52 

Forskaren 1, Om- och tillbyggnad 191 164 27 65 65 0 

Hövligheten 1, Skogsängsskolan, nybyggnad 185 160 25 75 65 10 

Vård- och omsorg       

Domaren 3, Skiftinge Äldreboende 246 209 37 122 100 22 

Specialisten, Trumslagargården 
korttidsboende 

230 230 0 120 102 18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN       

Medfinansiering GC Kvicksund 15 29 -14 15 0 15 

Kunskapsstråket MDH-platsen 30 36 -6 30 16 14 

Gredbyvägen 33 39 -6 0 5 -5 

Markexploatering 

De totala försäljningarna per delår 2 uppgår till 113 miljoner kronor och exploateringsresultatet 

uppgår till 75 miljoner kronor, där Eskilstuna logistikpark, Olofslund bostäder och Eskilshem bostäder 

är de projekt som bidragit mest. Prognosen för exploateringsresultatet är 120 miljoner kronor för 

helåret 2021, vilket är 63 miljoner bättre än budgeterat. Försäljningarna förväntas generera 200 nya 

bostäder samt småhus och ungefär 100 nya jobb 

Investeringarna beräknas bli 30 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det 

beror på att investeringarna i flera projekt, bland annat Torshälla/Gjutaren, Hyndevad 22:85, 

Torshälla Granbacken, har blivit förskjutna. 
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Trots det rådande läget med minskad befolkningstillväxt är efterfrågan på mark för bostäder och 

bostadsprojekt i kommunen fortsatt god. Däremot kan noteras att det nu tar längre tid för säljare av 

färdiga bostäder att finna köpare. Efterfrågan på mark för småhusbebyggelse är fortsatt mycket stor i 

kommunen, småhustomter i populära områden som till exempel Slagsta och Djursta är mycket 

eftertraktade. 

Efterfrågan på industrimark är fortsatt mycket god. Under året har flera etableringar för lager och 

industri skett i Eskilstuna logistikpark, Svista och Källsta. Etableringarna är mycket viktiga då de 

skapar arbetstillfällen. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

Ett viktigt nyckeltal för investeringarna är självfinansieringsgraden. En självfinansieringsgrad över 100 

procent innebär att kommunen inte behöver låna för att finansiera investeringarna. Per delår 2 ligger 

självfinansieringsgraden på 86 procent, vilket är över målet på 50 procent. Det starka resultatet 

bidrar till att hålla självfinansieringsgraden på en hög nivå. För helåret beräknas 

självfinansieringsgraden sjunka till 35 procent och rullande fyra års självfinansieringsgrad förväntas 

sjunka till 47 procent, vilket är under målet. Nedgången beror på att helårsresultatet försämras 

jämfört med delårsresultatet och att investeringstakten stiger under det sista tertialet. 

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 verksamhets 

förutsättningar utformat en strategi för räntebindning, där en förfallostruktur för räntebindningen 

anges, samt utformat en strategi för kapitalbindningen. Riskmandaten anger tillåtna avvikelser. 

Med operativa risker avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel 

orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas inom 

kommunkoncernen genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering. 
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Skulder 

Den totala upplåningen i kommunkoncernen uppgick till 9 010 miljoner kronor per delår 2. Det är en 

ökning om 700 miljoner kronor jämfört med utgången av 2020. Hela ökningen är hänförlig till 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Den bedömda nyupplåningen för kommunkoncernen för 2021 

förväntades vara 3 450 miljoner kronor. 

Kommunens nettolåneskuld, kommunens upplåning minskat med vidareutlåningen till 

bolagskoncernen, var per andra kvartalet 2021 till 2 244 miljoner kronor. Det innebär att 

nettolåneskulden har minskat med 90 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den bedömda nyupplåningen 

för Eskilstuna kommun för 2021 i budgeten var 1 300 miljoner kronor. Skillnaden beror på att 

investeringarna varit lägre än budgeterat och att resultatet per delår 2 är bättre än budgeterat. 

Skulder (miljoner kronor) 31/8 2021 31/12 2020 

Eskilstuna kommuns 
nettolåneskuld 

2 244 2 332 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 3 757 3 057 

Eskilstuna Energi och Miljö AB 2 155 2 030 

Eskilstuna Kommunföretag AB 659 659 

Eskilstuna Vindkraft AB 133 135 

Eskilstuna Logistik och Etablering 
AB 

50 60 

Tunavallen, Gröndal och Ekängen 
AB 

0 0 

Avgår koncernjustering 12 -25 

Summa 9 010 8 273 

Finansnetto 

Kommunkoncernens finansnetto uppgår till -89 miljoner kronor. 

Kommunens finansnetto, exklusive ränta på finansiella leasingavtal och finansiella kostnader för 

pensionsfinansiering, uppgår till 160 miljoner kronor per delår 2, vilket är en avvikelse mot budget 

med 17 miljoner kronor. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till en finansiell reavinst om 12 miljoner 

kronor och att räntenettot var 7 miljoner kronor bättre än budgeterat, vilket beror på lägre räntor 

och lägre nyupplåning än budgeterat. 
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Prognosen för helåret 214 miljoner kronor, en negativ avvikelse mot budget med 43 miljoner kronor. 

Förutom reavinsten om 12 miljoner kronor så förväntas räntenettot bli 11 miljoner kronor bättre än 

budgeterat. Utdelningen förväntas bli 66 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 2 miljoner 

kronor avser utdelning från Kommuninvest och resten avser utdelning från kommunala bolag. Den 

lägre utdelningen är ett aktivt beslut till följd av att kostnaderna för mandatperiodsatsningarna inte 

blir fullt så stora som planerat och att medel för resultatförstärkning inte behövs. 

Kommunens snittränta för de egna lånen har under året varit 0,74 procent, jämfört med 0,84 procent 

under 2020. Kommunens egna lån har minskat med 90 miljoner kronor, förväntat var en ökning. 

Finansnetto (miljoner kronor) Avvikelse jan-
aug 

Prognos helår Avvikelse mot 
budget 

Finansiella intäkter 15 282 -45 

- varav aktieutdelning från 
bolagskoncernen 

0 192 -64 

Finansiella kostnader 2 -68 2 

Summa 17 214 -43 

Pensionsåtaganden 

Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsrätter 

intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och belastar resultatet i takt med att 

pensionsutbetalningarna sker, medan pensionsrätter intjänade från och med 1998 belastar resultatet 

i takt med intjänandet. Bolagskoncernen redovisar sina pensionskostnader i takt med intjänandet. 

Kommunen har under de resultatmässigt goda åren under 2000-talet gjort så kallad partiell inlösen 

med totalt cirka 280 miljoner kronor inklusive löneskatt för att minska ansvarsförbindelsen för 

pensioner. Detta bidrar till lägre pensionskostnader kommande år än vad som annars skulle ha varit 

fallet. Ansvarsförbindelsen har ökat med 5 miljoner kronor under de första åtta månaderna under 

2021 och uppgår till 1 767 miljoner kronor. Att ansvarsförbindelsen ökat beror på ändrade 

livslängdsantaganden, vilket har påverkat ansvarsförbindelsen negativt med 50 miljoner kronor. 

Årets pensionskostnad 

Den totala kostnaden för pensioner inklusive löneskatt uppgick per 31 augusti till 270 miljoner 

kronor, där kostnaden för utbetalning från ansvarsförbindelsen uppgår till 70 miljoner kronor 

inklusive löneskatt. Prognosen för helåret är 418 miljoner kronor, där pensionsutbetalning från 

ansvarsförbindelsen uppgår till 105 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Resterande del avser 

kostnad för intjänade pensionsrätter inklusive förändring av avsättning. Denna del finansieras via 

interna personalomkostnadspåslag från förvaltningarna. Här förväntas ett överskott mot budget på 

10 miljoner kronor. Avsättningen avser främst garantipensioner, särskild ålderspension, 

efterlevandepensioner samt intjänade politikerpensioner enligt OPF-KL. 
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Intern styrning och kontroll 
Alla nämnder och bolag har rapporterat status för genomförandet av internkontrollplanerna, 

avvikelser och vad som återstår. Kommunstyrelsen har genomfört en kommungemensam kontroll av 

investeringsprocessen, att mallar använts, är rättvisande och tillräckligt ifyllda för att ge välgrundat 

beslutsunderlag. För kommunstyrelsen (fastigheter) har det gällt projektinvesteringar överstigande 

25 miljoner kronor och 5 miljoner kronor för övriga förvaltningar. Kontrollen visar en god följsamhet 

mot riktlinjen. Under året har ett förslag på en reviderad riktlinje för intern styrning och kontroll med 

tillämpningsanvisningar tagits fram. Beslut fattas i oktober. 

Redovisningsprinciper för Eskilstuna kommunkoncern 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag för 
finansiell leasing och gatukostnadsersättningar till gator i exploateringsområden. Av administrativt 
praktiska skäl redovisas enbart finansiella leasingkontrakt överstigande 20 prisbasbelopp. Det är ett 
avsteg från RKR R5 som bedöms minska anläggningstillgångar med cirka 50 miljoner kronor och 
minska finansiella leasingskulder med samma belopp. Påverkan på resultaträkningen bedöms vara 
nära 0. 

Kommunkoncern och sammanställd redovisning 

Eskilstuna kommun upprättar sammanställd redovisning. Syftet med den sammanställda 

redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i 

vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den kommunala koncernen ingår bolag med ett 

kommunalt ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse.    

Kommunkoncernen bestod under 2021 av följande kommunala koncernföretag: 

Bolag Ägd andel 

Eskilstuna kommunkoncern  

Eskilstuna kommun  

ELP 4 AB 100 % 

Kommunföretagkoncernen  

Eskilstuna kommunföretag 100 % 

Eskilstuna kommunfastigheter AB 100 % 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB 100 % 

Destination Eskilstuna AB 100 % 

EEM-koncernen  

Eskilstuna Energi och Miljö 100 % 

EEM Elnät AB 100 % 

Eskilstuna Ekeby 2:30 AB 100 % 

ESEM 75 % 

Eskilstuna Vindkraft AB 100 % 

ESEF-koncernen  

ESEF AB 63 % 

EEM Försäljning AB 100 % 

SEVAB Energiförsäljning 100 % 

 



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2021 61 (88) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

 
Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande betraktas poster av väsentligt värde som sällan är förekommande men 

viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan perioder. Exploatering och rearesultat tas upp som 

jämförelsestörande poster. 

Driftsredovisningen 

Lönekostnader har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,2% som inkluderar sociala 

avgifter och pensionskostnader.  

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har belastats med verklig avskrivningskostnad och 
en intern kalkylränta på 2% för årets kapitalbindning.  
 

Internhyror och externa hyror debiteras respektive verksamhet. Omkostnader tillhörande lokal 
debiteras utifrån verklig förbrukning/nyttjande. 
 
Kommunen innehar en central IT-enhet varvid IT-kostnader debiteras internt utifrån självkostnad. 
 
Kommunen innehar en central måltidsorganisation varvid måltidspriser debiteras internt utifrån 
självkostnad. 
 
Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunkoncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Periodiseringar 

har skett enligt god redovisningssed.  

 
Skatteintäkter 

Innevarande års preliminära skatteinbetalningar, den preliminära slutavräkningen för innevarande år 

samt korrigeringen av avräkningen avseende föregående år redovisas som intäkt innevarande år. 

 
Utdelningar 

Utdelningar redovisas enligt kontantprincipen.  

Anslutningsavgifter 

Elnätsverksamhet 

För anläggningar större än 63 A har kommunkoncernen ett ej tidsbegränsat åtagande att underhålla 

och vid behov ersätta investeringar i elnätsanslutningar. Anslutningsavgifter intäktsförs med 14,5 

procent år 1 och 4,5 procent år 2-20. 

VA-verksamhet:  

Anläggningsavgifter i VA-verksamheten periodiseras i enlighet med utvecklad praxis, vilket innebär 

att år 1 intäktsförs 11,8 procent medan 1,8 procent intäktsförs årligen under år 2-50. 
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Bidrag 

Prestationsbaserade bidrag som relaterar till om vissa mål uppnåtts eller handlingar genomförts 

periodiseras till den period då prestationen har utförts.  

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

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

Bidrag från staten som är hänförbara till en investering redovisas som en skuld och intäktsförs i en 
takt som återspeglar anläggningens nyttjande och förbrukning. 

Gatukostnadsersättningar till gator i exploateringsområden 

Bidrag eller ersättningar som är direkt hänförliga till gator och andra allmänna tillgångar i 

exploateringsområden redovisas som en skuld och löses upp under den relaterade tillgångens 

nyttjandetid i de fall Eskilstuna kommun bedömer att förpliktelsen att tillhandahålla gatan eller den 

allmänna tillgången i realiteten kvarstår även efter att investeringen är genomförd.  

Det skulle kunna tolkas som en avvikelse mot RKR R2. Om bidragen i stället skulle intäktsföras direkt 

när investeringen är färdigställd skulle det ha ökat eget kapital med 84,1 miljoner kronor samt 

minskat långfristiga skulder med 84,1 miljoner kronor. Utöver det skulle 2021 års resultat förbättrats 

med 6,6 miljoner kronor. 

Bidrag till statlig infrastruktur 

Bidrag som ges till staten och uppfyller kraven enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter redovisas som tillgång i balansräkningen. Upplösningen av bidraget sker med lika stora 

belopp under tiden för upplösningen, dock högst 25 år. 

Kostnader 

Löner och semesterlöneskuld 

Lönekostnad redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden. Kommunens semesterlöneskuld till den 

anställde är de intjänade semesterdagar och okompenserad övertid som ännu inte tagits ut. Därpå 

ingår också upplupna arbetsgivaravgifter. Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld 

och belastar det år de intjänas. 

Aktivering av egen tid 

Kostnaden för egen personal som arbetar med investeringsprojekt ingår i tillgångens 

anskaffningsvärde. Kostnaden beräknas utifrån internt timpris och nedlagd tid. Tidsredovisning ska 

göras och användas som grund för aktivering. 
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Avskrivningar 

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

linjärt och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 

Avskrivningstiden anpassas till den aktuella anläggningens eller komponentens speciella 

förutsättningar. 

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Uppskrivningar är inte tillåtet för materiella 
anläggningstillgångar. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas i normalfallet: 

 

Immateriella anläggningstillgångar Kommunen Koncernen 

System/Plattformsutveckling 3 år  

Programvara 3-5 år  

Systemlicenser 
Får ej överstiga 
kontraktstiden 

 

   

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

   

Mark   

Mark 
Obegränsad 
livslängd 

 

   

Kommunala verksamhetsfastigheter och övrig mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 
  

För komponentuppdelade fastigheter används följande 
komponenter: 

  

Markanläggning 60 år 10-60 år 

Stomme och grund 100 år 50-100 år 

Stomkompletteringar 50 år 50 år 

Värme/sanitet 50 år 40-50 år 

El 40 år 40 år 

Fasad 50 år 40-50 år 

Fönster/dörrar 40 år 40-50 år 

Köksinredning 30 år 25-30 år 

Yttertak 40 år 25-40 år 

Ventilation, styr, övervakning 25 år 25 år 

Transport (hiss mm) 25 år 25 år 

Restpost/övrig byggnation  25-50 år 

Sanitet  15 år 
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För icke-komponentuppdelade kommunala fastigheter och övrig 
mark, byggnader och tekniska anläggningar används följande 
avskrivningstider: 

  

Exploateringsmark som ej ska avyttras 
Obegränsad 
livslängd 

 

Civilförsvarsanläggningar 33 år 7-100 år 
Bostadshus 50 år 7-100 år 
Kajer, stenbryggor, broar, slussar 50 år 50 år 

Stationsbyggnader, parkeringshus, industrispår 50 år 50 år 
Hallar 33 år 33 år 
Master, parkeringsplatser 20 år 20 år 

Kommunala verksamhetsfastigheter, bättre kvalitet 50 år 50 år 

Kommunala verksamhetsfastigheter, sämre kvalitet 5-10 år 5-33 år 
Förbättringsutgifter på fastigheter ägda av annan (får inte 
överskrida avtalstiden) 
    

   
Publika fastigheter     

Komponentuppdelade Publika fastigheter:   

   
Gator   
Gatukropp 50-100 år 50-100 år 

Ytskikt exkl. toppbeläggning (plattor, sådd, kantstöd, skyltar etc.) 10-30 år 10-30 år 

Ytskikt, toppbeläggning (asfalt) 10-50 år 10-50 år 

Belysning m.m. exkl. armaturer 40 år 40 år 

Övrigt 30 år 30 år 

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

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

Belysning m.m. exkl. armaturer 40 år 40 år 

Övrigt 30 år 30 år 

   
Övriga Publika fastigheter   

Naturreservat, parkmark, kulturreservat 
Obegränsad 
livslängd  

Trafikleder, belysning 33 år 33 år 

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

Konstgräs 10 år 10 år 

   
Maskiner och Inventarier     

Maskiner   
Maskinstegar, slussportar, pråmar, tekniska anläggningar 33 år 33 år 

Övriga maskiner 3-10 år 3-10 år 

   
  



 

Kommunstyrelsen Delårsrapport 2 januari – augusti 2021 65 (88) 

Kommunledningskontoret   

   

   

   

 

Inventarier   
Möbler och inredningsartiklar med måttligt slitage 3 år 3 år 

Möbler och inredningsartiklar med större slitage 4-15 år 4-15 år 

Bilar och andra transportmedel 5-15 år 5-15 år 

Konst 
Obegränsad 
livslängd  

 

Leasingavtal 

Inga hyresavtal kortare än 20 år redovisas som finansiell leasing. För anläggningstillgångar som 

omfattas av finansiell leasing har tillgången och skulden vid leasingavtalets ingående redovisats till 

det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna av hela 

kontraktstidens leasingavgifter. Endast kapitaldelen av leasingavgiften har använts vid beräkningen. 

Övriga icke uppsägningsbara hyresavtal och inventarier redovisas som operativa leasingavtal. 

Säsongsvariationer 

Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld och ej ännu 

kompenserad övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och 

belastar det år de intjänas. Generellt minskar semesterlöneskulden under vissa perioder när 

anställda tar ut sina semesterdagar och belastar resultaträkningen när de tas ut. 

Andra säsongsvariationer är utdelning som redovisas enligt kontantprincipen.  
 
Finansiella tillgångar 

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som anläggningstillgång. Innehav ej avsedda för 

stadigvarande bruk redovisas som omsättningstillgång. 

Utlåning till kommunala bolag redovisas som anläggningstillgång. Den del som förfaller inom ett år 
redovisas som omsättningstillgång.  
 
Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde, som väsentligt 
överstiger bokfört värde får skrivas upp till högst detta värde. Beloppet får inte tas upp i 
resultaträkningen. 
 
Anläggningstillgångar 

Som investeringsutgift för både immateriella och materiella tillgångar räknas anskaffningar med en 

varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ett prisbasbelopp. 

Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar i enlighet med RKR R4.  

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
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Immateriella anläggningstillgångar 

För immateriella anläggningstillgångar ska utgifterna beräknas på ett tillförlitligt sätt och uppgå till 

ett väsentligt värde. Därtill ska tillgången ge upphov till framtida ekonomiska fördelar som sannolikt 

tillfaller kommunen.  

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde och tas upp som en tillgång när de 

sannolikt kommer att medföra framtida ekonomiska fördelar eller servicepotential. Tillägg för 

värdehöjande investeringar ingår också i anskaffningsvärdet.  

Omsättningstillgångar 

Exploateringsverksamhet 

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas mot 

resultaträkningen tillsammans med matchande (schablonkostnad enligt kalkyl) kostnader när 

äganderätten övergår till köparen.  

Lager av tomter i exploateringsverksamheten som avses att förädlas och avyttras redovisas som 
omsättningstillgång. 

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

Skuld för överskott i VA-verksamhet 

VA-verksamheten regleras i Vattentjänstlagen, där självkostnadsprincipen anges som styrande. Om 

kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett 

”överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag, fonderas för 

framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. I förekommande fall är den i VA-

särredovisningen redovisade investeringsfonden och ackumulerade skulden för övrigt överuttag 

legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet. 

Avsättningar och ansvarsförbindelse 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen till följd av en inträffad händelse har en 

förpliktelse som härrör sig från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund och det är troligt att 

ett utflöde av resurser kommer att krävas samt att utgiften är tillförlitligt uppskattad i storlek. Om 

förfallotid eller beloppets storlek är osäkert så redovisas förpliktelsen som ansvarsförbindelse. 

Fordringar 

Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 5§ ska omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För kundfordringar innebär det att 

fordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta. 
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Osäkra kundfordringar 

Inom de flesta områdena görs schablonmässiga uppbokningar av osäkra kundfordringar. I enskilda 

fall görs individuella bedömningar av förfallna fakturor av väsentligt belopp. 

Varulager 

Lager inventeras, värderas och tas upp till det lägsta av anskaffningspris och återanskaffningsvärde.  

Finansiella skulder 

Finansiella skulder delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. Skulder som förfaller till betalning 

inom tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Övriga finansiella skulder redovisas som långfristig 

skuld. 

Pensioner 

Kommunen: 

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade 

till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Vid beräkning av pensionsskulden 

används Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell (RIPS19). Utbetalning av 

pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i 

resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. 

Den avgiftsbaserade delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL utbetalas i sin helhet till 

kommunens anställda för individuell placering.  

Bolagens pensioner intjänade före 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. 
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Resultaträkning         

         

  Kommunkoncernen Kommunen   

         

Belopp i mnkr   202108 202008   202108 202008 
Helårs- 
prognos Årsbudget 

         

         
Verksamhetens intäkter Not 1 2 206 2 133  994 952 2 145 1 759 

Jämförelsestörande intäkter Not 2 180 107  211 124 - - 

Verksamhetens kostnader Not 3 -6 155 -5 923  -5 370 -5 178 -8 835 -8 471 

Jämförelsestörande kostnader Not 4 -73 -50  -74 -61 - - 

Avskrivningar Not 5 -408 -383  -213 -183 -310 -280 

Skatt   -1 -0   - - - - 

  
       

Verksamhetens nettokostnader  -4 251 -4 117  -4 452 -4 347 -7 000 -6 992 

  
       

Skatteintäkter Not 6 3 244 3 166  3 244 3 166 4 855 4 756 

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 1 461 1 373  1 461 1 373 2 170 2 114 

Jämförelsestörande statsbidrag och 
utjämning Not 7 

- 93   - 93 - - 

  
       

Verksamhetens resultat  453 515  252 285 25 -122 

  
       

Finansiella intäkter Not 8 7 14  196 239 273 327 

Jämförelsestörande finansiella intäkter Not 8 -0 -  12 - 12 - 

Finansiella kostnader Not 9 -54 -58  -55 -59 -69 -70 

Jämförelsestörande finansiella kostnader Not 9 - -   - - - - 

  
       

Resultatet efter finansiella poster  405 471  405 465 241 135 

  
       

Extraordinära intäkter  - -  - - - - 

Extraordinära kostnader  - -  - - - - 

Årets resultat Not 10 405 471  405 465 241 135 

  
       

Årets resultat enligt balanskravet  - -  340 452 164 135 

  
       

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster  

298 321  256 309 241 135 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr   202108 202012  202108 202012 
       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar Not 11 21 25  8 8 

Materiella anläggningstillgångar       
        Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 12 15 153 14 236  7 136 6 685 

        Maskiner och inventarier Not 13 418 453  298 316 

Finansiella anläggningstillgångar Not 14 116 101  4 595 4 563 

Summa anläggningstillgångar  15 708 14 814  12 037 11 571 
       
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15 135 135  135 135 

Summa bidrag till statlig infrastruktur  135 135  135 135 
       

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
       Förråd, lager och exploateringsfastigheter Not 16 264 233  166 145 

       Fordringar Not 17 745 886  2 161 1 596 

       Kortfristiga placeringar Not 18 - -  - - 

       Kassa och bank   385 374  382 371 

Summa omsättningstillgångar  1 394 1 493  2 709 2 113 
       

Summa tillgångar  17 238 16 442  14 881 13 819 
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH       
SKULDER       
Eget kapital       
       Ingående eget kapital   5 010 4 200  3 531 3 293 

       Direkt mot eget kapital  - -50  - -50 

       Årets resultat   405 860  405 288 

Summa eget kapital  Not 19 5 415 5 010  3 936 3 531 

Avsättningar       
       Avsättningar för pensioner Not 20 144 140  136 133 

       Andra avsättningar Not 21 280 330  28 22 

Summa avsättningar  424 470  164 155 

Skulder       
      Långfristiga skulder Not 22 7 772 7 344  7 392 6 999 

      Kortfristiga skulder Not 23 3 627 3 618  3 389 3 133 

Summa skulder  11 398 10 962  10 781 10 133 
       

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  17 238 16 442  14 881 13 819 
             
       
Ställda panter Not 24 14 14  - - 

Ansvarsförbindelser Not 25 2 229 2 224  2 953 2 935 

       
Leasingåtaganden  833 2 082  2 260 2 151 
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Kassaflödesanalys      

 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i mnkr 202108 202012   202108 202012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN            
Årets resultat 405 860  405 309 

Justering för ej likvidpåverkande poster 289 -413  153 70 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 694 447  558 379 
      

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 141 2  -564 757 

Ökning/minskning förråd och varulager -31 39  -21 47 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 9 -431  256 -480 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 813 58  228 703 
      

INVESTERINGSVERKSAMHET      
 - 0  -0 0 

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 -1  -1 -3 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - -  - - 

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 272 -1 918  -645 -1 126 

Investeringsbidrag - -  7 - 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 59 822  53 15 

Förvärv av finansiella tillgångar -16 -76  - -1 

Avyttring av finansiella tillgångar - 140  14 8 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 230 -1 033  -573 -1 107 
      

FINANSIERINGSVERKSAMHET      
Nyupptagna lån - -  - - 

Ökning av långfristiga skulder 428 1 218  387 1 173 

Minskning av långfristiga skulder - -  - - 

Minskning av långfristiga fordringar - -  2 - 

Ökning av långfristiga fordringar - -  -34 -526 
      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 428 1 218  356 647 

      
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur - -  - - 

      
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur - -25  - -25 

 - -25  - -25 
      

Årets kassaflöde 11 218  11 218 
      

Likvida medel vid årets början 374 156  371 153 

Likvida medel vid årets slut 385 374  382 371 

Förändring av likvida medel 11 218  11 218 
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Noter       

 Kommunkoncernen    Kommunen  
Not 1 Verksamhetens intäkter      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Försäljningsintäkter 871 983   128 133 

Taxor och avgifter 314 136   144 136 

Hyror och arrenden 543 560   249 240 

Erhållna statsbidrag och andra bidrag 474 447   474 443 

Aktiverat arbete för egen räkning - 5   - - 

Övriga intäkter 4 2   - - 

Summa  2 206 2 133   994 952    

  

  

   

  

  

Not 2 Jämförelsestörande intäkter       
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Reavinster vid försäljning av 
materiella anl.tillgångar 

59 13 

  

53 13 

Exploateringsintäkter 75 45   113 62 

Extra ersättningar pga Covid-19 46 49   45 49 

Summa  180 107   211 124  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

Not 3 Verksamhetens kostnader      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Personalkostnader 2 545 3 349   2 303 3 140 

Sociala avgifter 892 -   779 - 

Pensionskostnader 248 -   222 - 

Aktiverade personalutgifter -19 -17   -2 - 

Material och tjänster 1 435 1 540   1 004 979 

Köp av huvudverksamhet 683 670   685 671 

Lämnade bidrag 373 381   380 389 

Summa  6 155 5 923   5 370 5 178    

  

  

 

 

     
Not 4 Jämförelsestörande kostnader      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Exploateringskostnader 27 3   29 14 

Realisationsförlust/utrangering - 0   - 0 

Extra kostnader pga Covid-19 46 47   45 47 

Summa  73 50   74 61    
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Not 5 Avskrivningar       
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Avskrivningar enligt plan 408 383   213 183 

  - varav immateriella tillgångar 5 3   1 1 

  - varav fastighet och anläggningar 338 317   167 139 

  - varav inventarier 65 64   45 44 

Nedskrivning av fastighet och 
anläggningar 

- -1 

  

- - 

Summa 408 383   213 183    

  

  

 

 

     
Not 6 Skatteintäkter      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Kommunalskatt, preliminär 
skatteinbetalning 

3 169 3 170 

  

3 169 3 170 

Slutavräkningsdifferens föregående år 21 22   21 22 

Preliminär slutavräkning innevarande 
år 

54 -26 

  

54 -26 

Summa  3 244 3 166   3 244 3 166 

 

 

     

 

 

     
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning     
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 951 920   951 920 

Kostnadsutjämningsbidrag 148 170   148 170 

Strukturbidrag - -   - - 

Införandebidrag - -   - - 

LSS-utjämning 4 12   4 12 

Regleringsbidrag 212 73   212 73 

Kommunal fastighetsavgift 132 128   132 128 

Generella bidrag från staten 14 69   14 69 

Summa  1 461 1 373   1 461 1 373 

 

 

     
Covid-19 relaterade statsbidrag - 93   - 93 

Summa jämförelsestörande 
statsbidrag och utjämning  

- 93 

  

- 93 
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Not 8 Finansiella intäkter      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Räntor på lån till kommunala bolag - -   48 48 

Räntor på Förlagsbevis Kommuninvest 
ek.för. 

- - 

  

- - 

Övriga ränteintäkter 1 1   0 0 

Utdelning från kommunala bolag  - -   141 176 

Aktieutdelning i externa bolag 3 6   3 6 

Övriga finansiella intäkter 3 6   5 8 

Summa 7 14   196 239    

  

  

Rearesultat 0 0   12 - 

Summa jämförelsestörande 
finansiella intäkter 

0 - 

  

12 - 

   

  

  

 

 

 

  

  

Not 9 Finansiella kostnader      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Räntor på lån och finansiell leasing 53 56   55 57 

Ränta pensionsavsättning 1 2   1 2 

Övriga finansiella kostnader 0 0   0 0 

Summa 54 58   55 59 

       
Rearesultat - -   - - 

Summa jämförelsestörande 
finansiella kostnader 

- - 

  

- - 

       

       
Not 10 Mot balanskravet redovisat resultat     
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-08-31   2021-08-31 2020-08-31 

Årets resultat enligt resultaträkningen - -   405 465 

Årets justerade resultat enligt 
resultaträkningen 

- - 

  

- - 

Justering för realisationsresultat - -   -65 -13 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

- - 

  

340 452 

Balanskravsresultat - -   340 452    

  

  

   

  

  

Öronmärkta pengar (gäller endast 
kommunen) 

  

 

IB 
2021 

Förändring 
2021 

UB 202108 

Resultatbuffert - -  80 - 80 

Modern kommun - -  11 -1 10 

Byggbonus, marksaneringsfond - -  10 - 10 

Över-/underskott nämnderna - -  28 48 76 

Summa totalt - -  129 46 176 
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar     
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 70 54   16 13 

Ingående avskrivningar -45 -39   -8 -7 

Ingående nedskrivningar - -   - - 

Ingående bokfört värde 25 15   8 6 

Årets nyanskaffningar 1 4   1 3 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

-4 - 

  

- - 

Årets omklassificering av ansk.värde - 12   - - 

Årets avskrivningar -5 -6   -1 -2 

Årets utrangering av ackumulerade 
avskrivningar 

4 - 

  

- - 

Årets omklassificering av ack. 
avskrivningar 

- - 

  

- - 

Årets nedskrivningar - -   - - 

Årets återläggning av nedskrivning - -   - - 

Utgående anskaffningsvärde 66 70   17 16 

Utgående avskrivningar -45 -45   -10 -8 

Utgående nedskrivningar - -   - - 

Utgående bokfört värde 21 25   8 8    

  

  

Pågående immateriella 
 

  

  

Ingående nedlagda utgifter - 3   - - 

Årets nedlagda utgifter - 7   - - 

Årets omklassificering - -10   - - 

Årets utrangering och avyttring - -   - - 

Utgående bokfört värde - 0   - -    

  

  

Utgående bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 
  

21 25 

  

8 8 
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Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar    

       
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Kommunal markreserv  

 

  

  

Ingående anskaffningsvärde 258 241   258 241 

Ingående avskrivningar -25 -23   -25 -23 

Ingående nedskrivningar -7 -7   -7 -7 

Ingående bokfört värde 226 211   226 211 

Årets nyanskaffningar - 17   - 17 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

- - 

  

- - 

Årets omklassificering av ansk.värde -2 -   -2 - 

Årets avskrivningar -1 -2   -1 -2 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

- - 

  

- - 

Årets omklassificering av ack. 
avskrivningar 

- - 

  

- - 

Årets nedskrivningar - -   - - 

Årets återläggning av nedskrivning - -   - - 

Utgående anskaffningsvärde 256 258   256 258 

Utgående avskrivningar -26 -25   -26 -25 

Utgående nedskrivningar -7 -7   -7 -7 

Utgående bokfört värde 223 226 

  

223 226 
 
 
  

Kommunala verksamhetsfastigheter  

 

  

  

Ingående anskaffningsvärde 4 723 4 532   4 723 4 532 

Ingående avskrivningar -2 092 -1 995   -2 092 -1 995 

Ingående nedskrivningar - -   - - 

Ingående bokfört värde 2 631 2 536   2 631 2 536 

Årets nyanskaffningar 234 198   234 198 

Årets utrangering av 
anskaffnignsvärde 

-1 -6 

  

-1 -6 

Årets omklassificering av ansk.värde 2 -0   2 -0 

Årets avskrivningar -74 -102   -74 -102 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

1 5 

  

1 5 

Årets omklassificering av ack. 
Avskrivningar 

- 0 

  

- 0 

Årets nedskrivningar - -   - - 

Årets återläggning av nedskrivning - -   - - 

Utgående anskaffningsvärde 4 959 4 723   4 959 4 723 

Utgående avskrivningar -2 166 -2 092   -2 166 -2 092 

Utgående nedskrivningar - -   - - 

Utgående bokfört värde 2 793 2 631   2 793 2 631  
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Publika fastigheter (Gator, vägar, 
parker)  

 

  

  

Ingående anskaffningsvärde 1 961 1 883   1 961 1 883 

Ingående avskrivningar -712 -656   -712 -656 

Ingående nedskrivningar - -   - - 

Ingående bokfört värde 1 249 1 226   1 249 1 226 

Årets nyanskaffningar 6 78   6 78 

Årets utrangering av 
anskaffnignsvärde 

- - 

  

- - 

Årets omklassificering av ansk.värde - -   - - 

Årets avskrivningar -39 -55   -39 -55 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

- - 

  

- - 

Årets omklassificering av ack. 
avskrivningar 

- - 

  

- - 

Årets nedskrivningar - -   - - 

Årets återläggning av nedskrivning - -   - - 

Utgående anskaffningsvärde 1 967 1 961   1 967 1 961 

Utgående avskrivningar -751 -712   -751 -712 

Utgående nedskrivningar - -   - - 

Utgående bokfört värde 1 217 1 249   1 217 1 249 

 

  

  

  

Övriga byggnader och tekniska 
anläggningar 

  

  

  

Ingående anskaffningsvärde 12 045 11 449   1 859 1 545 

Ingående avskrivningar -3 966 -3 750   -205 -154 

Ingående nedskrivningar -58 -114   - - 

Ingående bokfört värde 8 020 7 584   1 654 1 390 

Årets nyanskaffningar 215 627   225 314 

Årets utrangering av 
anskaffningsvärde 

-63 -275 

  

- - 

Årets omklassificering av ansk.värde 273 244   - - 

Årets avskrivningar -223 -310   -53 -51 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

48 94 

  

- - 

Årets omklassificering av ack. 
avskrivningar 

- - 

  

- - 

Årets nedskrivningar - -10   - - 

Årets återläggning av nedskrivningar - 66   - - 

Utgående anskaffningsvärde 12 470 12 045   2 084 1 859 

Utgående avskrivningar -4 142 -3 966   -258 -205 

Utgående nedskrivningar -58 -58   - - 

Utgående bokfört värde 8 269 8 020   1 826 1 654  

 

 

  

  

Finansiella leasingavtal ingår med ett bokfört värde om 868,8 mnkr i kommunen och lika värde i koncernen.    
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Pågående ny-, till- och ombyggnad  

  

  

  

Ingående bokfört värde 2 109 1 227   925 494 

Årets nyanskaffningar 821 1 129   153 431 

Årets omklassificering -275 -247   - - 

Årets försäljning/utrangering, 
anskaffningar 

-5 - 

  

- - 

Utgående bokfört värde 2 650 2 109   1 078 925  

 

 

   

 

Avskrivningstider (genomsnittliga) 47 37   30 33  

 

 

  

  

Utgående bokfört värde Mark, 
byggnader och tekniska anläggningar 

15 153 14 236 

  

7 136 6 685 

   

  

  

Not 13 Maskiner och inventarier      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31  

 

 

  

  

Maskiner  

 

  

  

Ingående anskaffningsvärde 16 15   16 15 

Ingående avskrivningar -9 -8   -9 -8 

Ingående nedskrivningar - -   - - 

Ingående bokfört värde 7 8   7 8 

Årets nyanskaffningar 1 1   1 1 

Årets utrangering av ansk. värde -0 -   -0 - 

Årets omklassificering av ansk.värde - -   - - 

Årets avskrivningar -1 -1   -1 -1 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

0 - 

  

0 - 

Årets omklassificering av ack. 
avskrivningar 

- - 

  

- - 

Årets nedskrivningar - -   - - 

Årets återläggning av nedskrivningar - -   - - 

Utgående anskaffningsvärde 16 16   16 16 

Utgående avskrivningar -10 -9   -10 -9 

Utgående nedskrivningar - -   - - 

Utgående bokfört värde 7 7   7 7    
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Inventarier  

 

  

  

Ingående anskaffningsvärde 1 464 1 360   1 089 1 014 

Ingående avskrivningar -1 021 -957   -783 -727 

Ingående nedskrivningar -1 -1   -1 -1 

Ingående bokfört värde 442 402   305 285 

Årets nyanskaffningar 27 135   23 85 

Årets utrangering av ansk. värde -18 -33   -11 -9 

Årets omklassificering av ansk.värde - 2   - 0 

Årets avskrivningar -64 -96   -44 -64 

Årets utrangering av ack. 
avskrivningar 

17 32 

  

11 9 

Årets omklassificering av ack. 
avskrivningar 

- -0 

  

- -0 

Årets nedskrivningar - -   - - 

Årets återläggning av nedskrivningar - -   - - 

Utgående anskaffningsvärde 1 473 1 464   1 101 1 089 

Utgående avskrivningar -1 068 -1 021   -816 -783 

Utgående nedskrivningar -1 -1   -1 -1 

Utgående bokfört värde 404 442   284 305  

 

 

  

  

   

  

  

Pågående arbeten, maskiner och 
inventarier 

  

  

  

Ingående bokfört värde 4 3   4 1 

Årets nyanskaffningar 4 2   4 2 

Årets omklassificering - -2   - - 

Årets försäljning/utrangering, 
anskaffningar 

- - 

  

- - 

Utgående bokfört värde 7 4   7 4    

  

  

Avskrivningstider (genomsnittliga) 14 9   8 8    

  

  

Utgående bokfört värde maskiner 
och inventarier 
  

418 453 

  

298 316 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar     
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Aktier och andelar i kommunens 
koncernföretag 

  

  

  

E-a Kommunföretag AB - -   11 11 

Tunavallen Fastighetsförvaltning KB - -   - 1 

Ekängen Arena Fastighetsförvaltning 
KB 

- - 

  

- 0 

ELP4 - -   0 0 

Energikontoret i Mälardalen AB  - -   - 0 

Summa - -   11 13    
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Aktier och andelar i övriga företag 

  

  

  

Kommuninvest ekonomisk förening 57 -   57 57 

Gjutaren i Torshälla AB 3 -   3 3 

Bostadsrätter 17 -   17 17 

Create Business Incubator Mälardalen 
AB 

0 - 

  

0 0 

Energikontoret i Mälardalen AB  0 -   0 - 

Övriga långfristiga 
värdepappersinnehav 

16 77 

  

0 - 

Summa 93 77   77 77 

 
Utlåning via internbank till 
kommunala bolag 

  

  

  

E-a Kommunfastigheter AB - -   2 667 2 567 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö 
AB 

- - 

  

40 40 

Eskilstuna Energi & Miljö AB  - -   1 490 1 505 

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB - -   200 200 

Eskilstuna Vindkraft AB - -   78 129 

Eskilstuna Logistik AB - -   32 32 

Summa  - -   4 507 4 473    

  

  

Förlagslån 
  

  

  

Kommuninvest ekonomisk förening - -   - -    

  

  

Övriga långfristiga fordringar 
  

  

  

Övriga långfristiga fordringar 24 24   - - 

Summa totalt 116 101   4 595 4 563 

Not 15 Bidrag till statlig infrastruktur     
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Ackumulerat bidrag 178 144   178 144 

Ackumulerad upplösning -43 -37   -43 -37 

Ingående bokfört värde 135 107   135 107 

Årets bidrag till statlig infrastruktur 6 34   6 34 

Årets indexuppräkning - -   - - 

Årets upplösning -5 -7   -5 -7 

Summa 135 135   135 135 

 
varav 

  

  

  

Citybanan           

Totalt bidragsbelopp 123 -   123 - 

Totalt upplöst -43 -   -43 - 

(därav årets upplösning) -3 -   -3 - 

Utgående redovisat värde 80 -   80 - 
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Tågdepån i Eskilstuna         

Totalt bidragsbelopp 20 -   20 - 

Totalt upplöst -1 -   -1 - 

(därav årets upplösning) -1 -   -1 - 

Utgående redovisat värde 18 -   18 - 

 

  

  

  

GC Sundbyholm         

Totalt bidragsbelopp 21 -   21 - 

Totalt upplöst -4 -   -4 - 

(därav årets upplösning) -1 -   -1 - 

Utgående redovisat värde 17 -   17 - 

 

  

  

  

Väg 899 Kjula, GC Kvicksund , E-A (väg 53)*       

Totalt bidragsbelopp 20 -   20 - 

Totalt upplöst -4 -   -1 - 

(därav årets upplösning) -1 -   0 - 

Utgående redovisat värde 16 -   16 - 

Samtliga bidragen upplöses på 25 år. 
 

  

  

*Väsentlighetsprincipen har använts. Väg 899=8 mnkr, GC Kvicksund=7,2 mnkr, Väg 53=5 mnkr  

Not 16 Förråd, lager och exploateringsområden     
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Förråd, lager  140 94   42 6    

  

  

Exploateringsområden 
  

  

  

Ingående värde 139 191   139 191 

Årets utgifter 16 33   16 33 

Omklassificering - -   - - 

Uttag exploateringsområden -31 -85   -31 -85 

Summa  124 139   124 139 

  
  

  

  

Summa totalt 264 233   166 145    

  

  

Not 17 Fordringar      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Kundfordringar 109 158   38 73 

Statsbidragsfordringar och andra 
fordringar på staten 

75 53 

  

75 53 

Skattefordringar 19 5   - - 

Förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter 

419 503 

  

358 442 

Kortfristig utlåning till kommunala 
bolag 

15 15 

  

1 588 809 

Övriga kortfristiga fordringar 109 152   102 219 

Summa 745 886   2 161 1 596 
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Not 18 Kortfristiga placeringar      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Obligationer, räntebärande - -   - - 

Aktier i marknadsnoterade företag - -   - - 

Summa - -   - - 

Marknadsvärde aktier och 
räntefonder 

- - 

  

- - 

 

 

     
Not 19 Eget kapital      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Ingående balans 5 010 4 200   3 531 3 293 

Justering IB  ändrad 
redovisningsprincip marknadsvärde 
och uppskrivning 

- -50 

  

 
-50 

Årets resultat 405 860   405 288 

Summa 5 415 5 010   3 936 3 531 

 
Not 20 Avsättningar för pensioner        
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

144 140 

  

136 133 

Justering avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 

- - 

  

- - 

Avsättningar för särskild 
avtalspension, visstidspension mm 

- - 

  

- - 

Summa 144 140   136 133  

 

 

  

  

Antal visstidspension 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Förtroendevalda 0 0   0 0 

Tjänstemän 0 0   0 0    

  

  

Förändring av Avsättning för 
pensioner 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 140 136   133 128 

Pensionsutbetalningar -5 -8   -5 -8 

Nyintjänad pension 7 12   7 12 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 3   1 3 

Förändring av löneskatten 1 1   1 1 

Justering förändring av löneskatten - -   - - 

Ändring av försäkringstekniska 
grunder 

- - 

  

- - 

Övrigt -1 -3   -1 -3 

Utgående avsättning 144 140   136 133    
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Not 21 Andra avsättningar      
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Uppskjuten skatt 253 308   - - 

Avsättning för bidrag till statlig 
infrastuktur 

11 5 

  

11 5 

Övrigt 17 17   17 17 

Summa  280 330   28 22    

  

  

  
  

  

  

Not 22 Långfristiga skulder   
 

  

  

Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Nordea koncernkonto 
  

  

  

Lån i banker och kreditinstitut 6 953 6 748   6 394 6 189 

Övriga långfristiga skulder 191 167   - - 

Kostnadsersättningar och 
investeringsbidrag 

118 112 

  

118 112 

Finansiell Leasing 510 316   881 698 

Summa 7 772 7 344   7 392 6 999  

 

 

  

  

Beviljad checkkredit 500 500   500 500 

 

 

   

 

 
Genomsnittlig ränta 0,85% 0,92%   0,83% 0,91% 
Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,94 3,00   2,94 2,94 
Lån som förfaller inom:  

 

   

 

 
1 år 2 145 1 525   1 945 1 425 
1-3 år 2 134 2 994   2 034 2 794 
3-5 år 2 299 2 034   2 040 1 875 
5< år 2 420 1 720   2 320 1 520 
 
Not 23 Kortfristiga skulder       
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut  2 057 1 554   1 945 1 425 

Leverantörsskulder 307 429   187 282 

Korfristig finansiell leasingskuld - -   - - 

Övriga kortfristiga skulder 418 538   591 455 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

844 1 098 

  

666 972 

Summa 3 627 3 618   3 389 3 133 
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Not 24 Ställda panter           

Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

För egna avsättningar och skulder           

Fastighetsinteckningar 14 14   - - 

Tomträttsinteckningar - -   - - 

Företagsinteckningar - -   - - 

Pensionsåtaganden - -   - - 

Övrigt - -   - - 

Summa 14 14   - -    

  

  

  
  

  
  

Not 25 Ansvarsförbindelser, eventualförpliktelser       

Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Pensionsförpliktelser  

 

  

  

Pensionsåtagande intjänade före 
1998 

1 405 1 402 

  

1 405 1 402 

Löneskatt på pensionsåtagande 
intjänade före 1998 

341 340 

  

341 340 

Pensionsavtal för förtroendevalda 
(Visstidspension) 

17 16 

  

17 16 

Löneskatt på pensionsavtal för 
förtroendevalda (Visstidspension) 

4 4 

  

4 4 

Summa 1 767 1 762   1 767 1 762    

  

  

   

  

  

Förändring av Pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Ingående ansvarsförbindelse 1 742 1 776   1 742 1 776 

Pensionsutbetalningar -57 -81   -57 -81 

Nyintjänad pension - -   - - 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 22 43   22 43 

Förändring av löneskatten 1 -7   1 -7 

Ändring av försäkringstekniska 
grunder 

41 - 

  

41 - 

Övrigt -2 11   -2 11 

Utgående ansvarsförbindelse 1 746 1 742   1 746 1 742    

  

  

   

  

  

Antal visstidspension 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Förtroendevalda - -   7 7    
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Borgensåtaganden 

  

  

  

Kommunala bolag - -   713 711 

Föreningar och kooperativ 2 2   2 2 

Egna hem (förlustansvar gentemot 
staten) 

0 0 

  

0 0 

Campus i Eskilstuna (hyresgaranti) 460 460   460 460 

Hjälmarens vattenförbund 
  

  2 - 

Summa  462 462   1 177 1 173  

 

 

  

  

Kommuninvest i Sverige AB  
Eskilstuna Kommun har den 20 februari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-06-30 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eskilstuna kommuns ansvar enligt ovan nämnda 
borgensförpliktelse, kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 
758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Eskilstuna kommuns andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 9 810 856 648 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 10 047 635 281 kronor.    

  

  

Övriga ansvarsförbindelser 
 

  

  

Övrigt - -   9 - 

Summa - -   9 -    

  

  

Summa totalt 2 229 2 224   2 953 2 935 

  
  

  

  

       
Not 26 Justering för ej 
likvidpåverkande poster       
Belopp i (mnkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Justering för av- och nedskrivningar 408 515   213 277 

Justering för avsättningar -47 40   9 -7 

Justering för utrangeringar 261 -   -2 1 

Justering för reavinst, materiella 
anläggningstillgångar 

-59 -639 

  

-53 -14 

Justering för reaförlust, finansiella 
anläggningstillgångar 

- - 

  

- - 

Justering för reavinst, finansiella 
anläggningstillgångar 

- - 

  

-12 -7 

Justering för bidrag till infrastruktur -1 -9   -6 -9 

Justering för upplösning av bidrag till 
infrastruktur 

- 7 

  

5 7 

Justering för nedskrivning av 
finansiella anläggningstillgångar 

- - 

  

- 49 

Justering för upplösning av 
investeringsbidrag 

- 
 

  

-2 - 
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Justering för omklassificeringar 
immateriella anläggningstillgångar 

- -12 

  

- - 

Justering för omklassificering 
finansiella anläggningstillgångar 

- - 

  

- - 

Justering för omklassificeringar 
materiella anläggningstillgångar 

-272 -246 

  

- - 

Justering för årets uppskrivning - -19   - - 
Justering för bokning direkt mot eget 
kapital 

- 
-50   

- 
-226 

Summa 289 -413   153 70 

       
Övriga tilläggsupplysningar 

 

      

 

 

    
Pensionsförpliktelser 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31    

  

  

Förmånsbaserad ålderspension (FÅP) 
tryggas genom försäkring hos KPA 
samt Skandia. 

  

  

  

Försäkringspremien för FÅP inkl. 
löneskatt (mnkr) 

584 584 

  

584 584 

   

  

  

Överskottsfond hos KPA samt 
Skandia, Utgående kapital (mnkr) 

16 16 

  

16 16 

   

  

  

Aktualiseringsgrad (%) 96 96   96 96    

  

  

  

     
Leasingåtaganden * 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

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

  

  

  

   

 

  

  

Finansiella leasingavtal: 
  

  

  

Fastigheter 
  

  

  

Totala minimileaseavgifter 38 -   1 258 - 

Nuvärde minimileaseavgifter 23 -   1 074 - 

Förfaller till betalning inom ett år 1 1   39 29 

Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem år 

3 3 

  

158 116 

Förfaller till betalning senare än fem 
år 

8 8 

  

680 553 

Summa 12 12   878 698    
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Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal: 

  

  

  

Förfaller till betalning inom ett år 160 297   217 198 

Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem år 

363 728 

  

510 470 

Förfaller till betalning senare än fem 
år 

298 1 044 

  

656 784 

Summa 821 2 070   1 383 1 453    

  

  

Summa totalt 833 2 082   2 260 2 151 

 
*Bolagen redovisar ingen finansiell 
eller operationell leasing vid 
delårsboksluten. 
  

  

  

  

 

 

     
Upplysning om kostnad för 
räkenskapsrevision (tkr) 2021-08-31 2020-12-31   2021-08-31 2020-12-31 

Total kostnad för räkenskapsrevision - -   - 349 

Varav kostnad för de sakkunnigas 
granskning av räkenskaperna 
 
Kostnaderna för räkenskapsrevision 

avser kostnader för granskning av 

bokföring, delårsrapport samt 

årsredovisning. 
 

- - 

  

- 200 
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Investeringsredovisning för Eskilstuna kommun 
     

KSKF-beslutade      

Nämnd/Förvaltning, belopp i mnkr Utgift Inkomst Nettoutgift Budget 

Avvikelse 
mot 

budget 

Kommunstyrelsen      

 Kommunledningskontoret -3  -3  3 

 Fastighets- och exploateringsenheten och centrala poster 561 -6 555 1 445 890 

 - varav förskoleverksamhet 20  20 117 97 

 - varav grundskoleverksamhet 129  129 373 244 

 - varav gymnasieverksamhet 228  228 207 -21 

 - varav gemensam skolverksamhet   -  - 

 - varav vård- och omsorgsverksamhet 121  121 302 181 

 - varav social   -   

 - varav räddningstjänstverksamhet   - - - 

 - varav stadsbyggnadsverksamhet   - - - 

 - varav Kultur- och fritidsverksamhet   -  - 

 - varav kök(serviceförvaltningen)   -   

 - varav övriga fastigheter och lokaler 30  30 191 161 

 - varav exploaterings- och markinvesteringar 34 -6 28 255 227 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden   - - - 

Kultur och fritidsnämnden 16  16 56 40 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 1  1 5 5 

Servicenämnden 0  - - - 

Socialnämnden   - - - 

Stadsbyggnadsnämnden 57 -1 56 137 81 

 - varav kommunala 57 -1 56 122 66 

 - varav medfinansiering till statlig infrastruktur   - 15 15 

Torshälla stads nämnd 1  1 15 15 

Summa 633 -7 626 1 658 1 032 
       

Nämnd/Förvaltning, belopp i mnkr Utgift Inkomst Nettoutgift Budget 

Avvikelse 
mot 

budget 

KS/Kommunstyrelsen -1  -1 - 1 

Arbetsmarknad och Vuxennämnden 2  2 3 1 

Kultur och fritidsnämnden 1  1 7 6 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 0  0 3 2 

Förskolenämnden 2  2 3 1 

Grundskolenämnden 4  4 12 8 

Gymnasienämnden 4  4 8 4 

Servicenämnden 4  4 31 28 

Socialnämnden 0  0 - -0 

Stadsbyggnadsnämnden 2  2 7 5 

Vård o omsorgsnämnden 1  1 20 20 

Torshälla stads nämnd 0  0 1 1 

Summa Nämnder 19 - 19 94  75 

Summa total 652 -7 645 1 752 1 107 
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Driftredovisning för Eskilstuna kommun  

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader 

Netto- 

kostnader 

Budget för 

perioden  

Budget 

helår 

Avvikelse 

inkl. över-

/underskott 

mot budget 

Kommunstyrelsen 39 -282 -243 -265 -400 10 

Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 134 -469 -335 -309 -452 -27 

Förskolenämnden 82 -489 -406 -427 -623 4 

Grundskolenämnden 139 -936 -797 -819 -1 305 9 

Gymnasienämnden 15 -258 -243 -248 -388 -3 

Kommunrevision - -2 -2 -2 -3 - 

Kultur- och fritidsnämnden 33 -239 -206 -215 -317 3 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 15 -73 -59 -62 -94 3 

Servicenämnden 436 -414 23 17 6 1 

Stadsbyggnadsnämnden 85 -328 -243 -255 -384 14 

Socialnämnden 52 -482 -430 -368 -558 -91 

Torshälla stads nämnd 2 -30 -29 -33 -49 1 

Valnämnden 0 -1 -1 -1 -2 0 

Vård- och omsorgsnämnden 295 -1 588 -1 293 -1 297 -1 955 -10 

Överförmyndarnämnden 3 -10 -7 -9 -13 -0 

SUMMA 1 331 -5 601 -4 271 -4 293 -6 538 -87 

Kommungemensamma kostnader     

  
Intäkter Kostnader 

Netto- 

kostnader 

Budget för 

perioden 

Budget 

helår 

Avvikelse 

mot budget 

Fastighetsenheten 128 -135 -7 -2 - 0 

Mark och fastighet 212 -74 138 36 0 129 

Kommunstyrelsen/ Centrala poster -0 -13 -13 -18 -62 -27 

Mandarperiodsprojekt -31 - -31 -47 -71 20 

Vindkraft 4 -5 -1 - - -3 

Finansiella leasingavtal - -2 -2 - - -3 

Facklig verksamhet 0 2 2 0 0 - 

Personalomkostnader - 2 2 - - - 

Pensionsfinansiering - -47 -47 -69 -104 10 

Försäkring/säkerhet 9 -11 -2 -5 -7 -0 

Budgetregleringsposter - -1 -1 -0 -4 381 0 

Friskolor och interkommunala 
ersättningar 53 -338 -285 -280 -420 - 

Skolpeng 35 -1 35 57 -2 051 3 

Interna räntor - 74 74 65 98 12 

Kommungemensamma statsbidrag -5 - -5 0 0 -10 

Över-/underskott - -45 -45   -51 

Eliminering finansnetto i driften - 8 8    
Justering av interna poster mellan 

nämnderna -529 529 -    
S:a övriga kommungemensamma 

kostnader -125 -57 -181 -263 -6 997 81 

S:a verksamhetens driftnetto 1 206 -5 658 -4 452 -4 556 -13 535 -6 

 


