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Inledning 
I höstens val fick den politiska majoriteten i Strängnäs kommun på nytt väljarnas 
förtroende. Vi ser det som ett tydligt kvitto på att invånarna delar vår starka tro på 
helhet och långsiktigt arbete. 

2018 präglades på många sätt av vår vilja att ta ett långsiktigt ansvar för utvecklingen 
av den plats som allt fler väljer att bo, leva och verka på. Tydligast märks det kanske i 
vårt fokus på våra två viktigaste och största utmaningar: den långsiktiga ekonomin och 
kompetensförsörjningen. I praktiken handlar det om att vi måste ha undersköterskor 
och förskollärare som utför den dagliga servicen, varje dag, året om. Och att vi måste 
ha pengar för att kunna anställa dem. Annars klarar vi inte vårt samhällsuppdrag. Om 
vi framgångsrikt kan möta dessa två utmaningar står vi väl rustade inför en framtid av 
stora förändringar, inte minst avseende befolkningsstrukturen, som kommer att sätta 
hård press på alla Sveriges kommuner. 

Under året genomförde vi en stor och delvis kontroversiell förändring av vår 
skolstruktur. Den handlade om att vi vill minska kostnaderna för våra skollokaler för 
att i stället kunna satsa de begränsade resurserna på våra medarbetare. Det måste vi 
göra för att på allvar kunna utvecklas mot den bildningsstad vi vill vara. 

Vi stärkte koncernperspektivet i vår organisation, och började allt mer fråga oss hur 
även våra kommunala bolag kan bidra till att uppfylla våra övergripande mål. 

Vi genomförde en rad viktiga utredningar, bland annat av hyresavtalen kring Thomas- 
och Campuskomplexen, och stärkte styrningen av kommunens investeringar och 
lokaler – allt i syfte att säkra vår utveckling på lång sikt. 

Allt fler väljer att flytta hit. 2018 var ett år av exceptionellt stark tillväxt i vår kommun. 
Befolkningen ökade med mer än 700 invånare, mer än två procent. Vi vet att det här är 
en attraktiv plats. Vi har god planberedskap och marknaden vill bygga bostäder av 
olika upplåtelseformer inom kommunens gränser.  

Under 2018 tog vi viktiga steg mot en förbättrad medborgarservice. Ett nytt 
kontaktcenter invigdes under året och kommunens nya webbplats lanserades under 
hösten. På så vis skapar vi tydliga vägar in till kommunen, erbjuder en snabbare och 
mer direkt service, samtidigt som vi vässar möjligheterna att själv utföra sina ärenden 
digitalt.  

 

/ Monica Lindell Rylén, Lars Ekström och Jacob Högfeldt  
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Så styrs Strängnäs kommun samt mandatfördelning i 
kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 
tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 
fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes 
förhållande beslutas av fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, 
främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och 
verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av 
revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige beslutar också om folkomröstning i kommunen. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, kommunalt ägda bolagen, 
gemensamma nämnder samt kommunalförbund kommunen är medlemmar i. 

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. 
Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och 
utvärderas. 

Årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till 
kommunfullmäktige. Enligt fjärde kapitlet i kommunala redovisningslagen skall 
kommunen upprätta en förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Den ska innehålla en 
översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Avsikten är att tillgodose 
informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, medborgare, anställda och externa 
intressenter. Materialet och mer information om kommunens verksamheter finns 
tillgängligt på kommunens hemsida www.strangnas.se (http://www.strangnas.se) 

Mandaten i Strängnäs kommun fördelades på följande vis under 2018, fram till nytt 
kommunfullmäktige efter valet. 

Mandatfördelningen i fullmäktige        
Parti Mandat  Parti Mandat 
Moderaterna 17   Sverigedemokraterna 6 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 14  Centerpartiet 4 
   Miljöpartiet 4 
     Vänsterpartiet 3 

   Liberalerna 2 
     Kristdemokraterna 2 

   Strängnäspartiet 2 
     Mariefredspartiet 1 
Totalt 31     24 
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Strängnäs kommuns organisation 2018 

 

Vision 
Visionen beskriver Strängnäs kommuns framtida tillstånd. Den är en gemensam 
målbild för hela vår kommun. De inspirerar oss och utmanar oss i det dagliga arbetet 
och när vi planerar för framtiden. Vision lyder: 

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, 

skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen 

Visionen antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2015. 

 

Styrmodell 
Styrningen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktige anger inriktningen 
för all kommunal verksamhet genom målsättningar på kort och lång sikt. Kommunens 
mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska kraftsamla kring det som är kommunens 
huvuduppdrag och stärka målkedjan från kommunfullmäktige till varje medarbetare. 

Den kommunala verksamheten styrs av lagar och förordningar. I årsplanen beskrivs 
kommunfullmäktiges övergripande målsättningar genom att politiken prioriterat vad 
som är viktigast att åstadkomma på ett till tre års sikt. 

Visionen anger färdriktningen i ett längre perspektiv. Tillsammans med 
majoritetsförklaringen formulerar kommunfullmäktige övergripande mål med 
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utgångspunkt från fem gemensamma områden: Samhälle, Utbildning, Vård och 
omsorg, Medarbetare och Ekonomi. 

En ny styrmodell för Strängnäs kommun har tagits fram under 2018 och används från 
2019. 

 

Brobygget 
Brobygget är det namn och den symbol Strängnäs kommun valt för att synliggöra och 
lyfta fram våra värderingar och principer. Dessa ska vi luta oss emot när vi utvecklar 
oss själva och verksamheten. 

 

Brobygget – våra värderingar och principer 

Principerna och värderingarna beskriver och lyfter fram det förhållningssätt som ska 
prägla mötena och samspelet både internt inom organisationen som i möten och 
kontakten med medborgare och brukare. Hur medborgarna och brukarna upplever 
bemötandet har en avgörande roll i bedömningen av kvalitén på tjänsterna. 

Principerna ska vara ett stöd för förvaltningen i utformningen av nya arbets- och 
förhållningssätt i syfte att förbättra resultat. Principerna kan fungera både som 
kompassriktning och checklista. 

Värderingarna utgår från ledorden utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet. 

Våra gemensamma principer och värderingar ska ha en tydlig koppling till arbetet och 
vårt uppdrag. Som medarbetare och representant för Strängnäs kommun vill vi att 
mötet med invånare, brukare och kunder alltid genomsyras av våra värderingar. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärlden och utvecklingen i Strängnäs kommun 
Sverige utgörs i allt högre grad av äldre befolkning, där nära en tredjedel av Sveriges 
befolkning är över 65 år runt 2035. Morgondagens äldre förväntas vilja leva ett aktivt 
och friskt liv högt upp i åldrarna och kan komma att ställa allt större krav på tjänster 
kopplade till detta med stora möjligheter till individuella val kring till exempel boende, 
mobilitet och fritid. 

För att finansiera den ökande efterfrågan på välfärdstjänster behövs fler 
förvärvsarbetande som betalar skatt. Samtidigt som andelen yngre och äldre ökar, 
minskar andelen i arbetsför ålder (20-64 år) framöver. Minskningen av den arbetsföra 
befolkningen förväntas ske parallellt som efterfrågan på arbetskraft ökar. En effekt blir 
då ökad konkurrens om arbetskraften inom såväl privat som offentlig sektor. 

Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången, som vi nu 
närmar oss slutet på, vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har 
den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som 
genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack 
vare en förvånansvärt lång period av sysselsättningsökning. 

Dessa år av hög tillväxt, vilka tog Sverige in i högkonjunkturen, ligger bakom oss. Att 
toppen på konjunkturen är förbi indikerar att en avmattning i tillväxten följer. Inte 
minst utgör den strama arbetsmarknaden en tydlig restriktion för fortsatt hög tillväxt i 
produktionen.  

Agenda 2030 och hållbarhet i Strängnäs kommun 
 

 
Globala målen för hållbar utveckling 

 

Arbetet med att förankra Agenda 2030 i organisationen har präglat 2018. Kommunen 
har sedan flera år tillbaka ett antal övergripande strategier och planer inom 
hållbarhetsområdet beslutade av politiken som ligger i linje med Agenda 2030.  

Under året har en ny styrmodell för kommunorganisationen arbetats fram där Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen fått en uttalad roll. I och med kommunens 
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flerårsplan 2019-2021 som också arbetats fram under året finns nu bättre 
förutsättningar för att göra kommunens verksamheter mer socialt-, miljömässigt- och 
ekonomiskt hållbara som en naturlig del av det ordinarie arbetet, då kopplingar görs 
till Agenda 2030-målen i samtliga av kommunfullmäktiges mål. Kommunen kommer 
under 2019-2021 fokusera på att fortsätta integrera målen genom 
kommunfullmäktigemålen i respektive verksamhetsplan, kontorsplan och arbetsplan.  

Inom ramen för kommunens övergripande strategier inom hållbarhetsområdet har 
kompetenshöjande insatser genomförts under året. Insatserna har erbjudits och 
genomförts som ett stöd vid förfrågan på olika nivåer och sätt inom 
kommunorganisationen. Detta för att öka medvetenheten om vad respektive 
verksamhet kan påverka för att bidra till de globala hållbarhetsmålen bland annat med 
stöd av de nationellt identifierade utmaningarna. Som en del av dessa 
kompetenshöjande insatser har samtliga kontorschefer erbjudits möjlighet att spela in 
korta informationsfilmer. Under året kunde tre filmer färdigställas, som på ett modernt 
sätt informerar om kommunens bidrag till Agenda 2030-målen, med konkreta exempel 
från verksamheterna. 

Digitalisering och IT 
Arbetet med att etablera den nya IT- och digitaliseringsavdelningen påbörjades under 
året. Fokus har varit att skapa goda förutsättningar för att det digitala digital 
transformering stödjer och utvecklar kommunens befintliga verksamheter. På så sätt 
skapas effektivitet och användningsområdet svarar upp mot de utmaningar som 
kommunen har.  

IT- och digitaliseringsavdelningen, kommunikationsavdelningen och Kontaktcenter 
har under året påbörjat ett samarbete som syftar till att med gemensamma krafter 
skapa bättre och effektivare service som omfattar digitala gränssnitt gentemot 
invånarna. Den nya webben är en viktig del för att skapa bättre service t ex genom e-
tjänster. 

Flera större projekt har påbörjats under perioden t ex en utvecklings- och 
förvaltningsmodell och Socialkontorets FAS-projekt (förbättrat arbetssätt ekonomiskt 
bistånd) är först ut att robotisera processer inom verksamheten, och kommunens 
första robot kommer att tas i drift under 2019. 

Demokrati och medborgardialog 
En öppen och transparant kommunikation med kommunens invånare är en viktig del i 
att skapa förtroende. Kommunens webbplats är ett verktyg för detta. I slutet av oktober 
lanserades nya www.strangnas.se efter knappt ett års utvecklingsarbete. Strängnäs 
kommun har fyra mål med den nya webbplatsen, erbjuda våra invånare en bättre 
service, bidra till effektivisering, stärka varumärket samt stärka arbetsgivarvarumärket.  

Barnrättperspektivet ska vara en självklarhet vid beslut och åtgärder som rör barn. I 
flera frågor som rör barn och unga får de delta i processen i tidigt skede t ex genom 
elevråd och vid möten med olika kommunala verksamheter. Under 2018 har det rört 
sig om t ex äventyrsparken Skogskullen där barn aktivt deltagit i både planeringen och 
utformandet av lekparken.  

Under 2018 har flera av de politiska nämnderna haft sina sammanträden på olika 
platser runt om i kommunen och bjudit in till dialog. De kommunala mötesplatserna i 
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Stallarholmen, Mariefred och Åker fortsätter att utvecklas som plats för aktiviteter, 
evenemang och möten. Dialogmöten har ägt rum under 2018 på Fogdön, i Härad, 
Mariefred, Stallarholmen, Strängnäs och Åker kring det kulturpolitiska programmet. 

Strängnäs kommuns ungdomsråd (SKUR) består av ungdomar från 13 år. SKUR kan 
väcka egna frågor, bjuda in beslutsfattare till möten och anordna egna evenemang för 
ungdomar i kommunen. Ungdomsrådet är också rådgivande i olika ärenden. 

Råden för Seniorfrågor och Rådet för funktionshinderfrågor har flera möten per år där 
de två kommunalråden är ordförande för ett råd var. Råden är samrådsinstanser för 
information och dialog och utgörs av representanter från olika föreningar i kommunen. 
Under 2018 genomfördes en Seniordag med aktiviteter och information och en 
bussresa för att belysa tillgängligheten till kommunala fastigheter. 

Samhällsplaneringen berör alla åldersgrupper. En utvecklad medborgardialog har 
under åren blivit ett naturligt sätt för att i ett tidigt skede inhämta synpunkter och idéer 
från olika grupper av medborgare. 

Näringslivsutveckling 
Under 2018 har fokus för näringslivsutvecklingsarbetet i första hand gällt två 
huvudområden; förbättrad myndighetsservice samt kompetensförsörjning och 
rekrytering; att finna och kunna rekrytera medarbetare är inom vissa branscher svårt 
och ett tillväxthinder. 

Genom att starta upp ett samarbete för att förenkla för företag att hitta nya 
medarbetare tillsammans med organisationen Företagarna Strängnäs-Mariefred och 
bland annat Nyföretagar-centrum och vårt egna DUA projekt (delegationen unga och 
nyanlända till arbete) har de första stegen tagits för att arbeta med frågan tillsammans; 
offentlig verksamhet och privata näringslivet och organisationer. Samarbetet beräknas 
fortgå även under 2019. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla servicen inom de sex 
myndighetsområden företagare ofta har kontakt med; bygglov, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedel, brandskydd, markupplåtelse och serveringstillstånd.  
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Tabellen ovan visar nöjd-kund-index hos de förtagare i kommunen som nyttjat 
kommunens tjänster år 2017 och 2018. Nöjdheten har sjunkit något men är fortfarande 
hög.  

Verksamhetsutveckling inom myndighetsutövningen sker också genom deltagande i 
SKL:s pilotprojekt Serverat - digital tjänst för serveringstillstånd där samarbete nu sker 
med några av Fyra Mälarstäder; Västerås, Strängnäs och Eskilstuna. Ytterligare e-
tjänster planeras kunna startas upp när Serverat har kommit på plats i skarpt läge. 

Arbetsmarknad 
En utvärdering av Strängnäs kommuns arbetsmarknadsstrategi, som gällt sedan 1 
januari 2014 har genomfördes under perioden september 2017 till juni 2018. 
Arbetsmarknadsstrategin har haft en positiv inverkan på kommunens möjligheter att 
lyckas med att utveckla insatser och åtgärder för att nå målsättning att minska 
kostnaden för ekonomiskt bistånd genom att få fler individer i arbete och egen 
försörjning. Ett nytt förslag till strategisk inriktning för Strängnäs kommuns 
arbetsmarknadspolitiska verksamhet har tagits fram av socialkontoret och är underlag 
för kommande behandling: 

Under 2018 har antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökat successivt över 
året, vilket har förutspåtts i de prognoser som gjorts. För att hålla kostnadsökningen 
låg och möta omvärldsutmaningar som konjunkturförändringar och nå dem som står 
långt från egen försörjning pågår ett omställningsarbete. Processen för att ansöka om 
försörjningsstöd ska digitaliseras för att frigöra resurser för att jobba individbaserat 
med stöd mot långsiktig egen försörjning.  

Arbetsmarknaden är god och Strängnäs har en arbetslöshet på 5,9 procent (3,1 procent 
arbetslösa samt 2,8 procent i aktivitet) i december 2018, se diagram nedan. 
Tillsammans med Arbetsförmedlingen Norra Sörmland har Strängnäs kommun 
bestämt att arbeta mot ett gemensamt mål om att nå Sveriges lägsta arbetslöshet i 
riket. Arbetsmarknaden förväntas fortsätta vara god men avta i intensitet. För att 
arbetsgivare ska kunna hitta den efterfrågade arbetskraften krävs att utbildningsnivåer 
hos dem som står långt från arbetsmarknaden höjs.
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Om utvecklingen av arbetslösheten i Strängnäs följer mönstret under de senaste åren, 
så bör den totala arbetslösheten i kommunen hålla sig ungefär en procentenhet lägre 
än den prognostiserade arbetslösheten för riket, det vill säga strax under 6 procent. 

Arbetsförmedlingens prognos visar att sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland 
både inrikes och utrikes födda. Under 2018-2019 väntas omkring sju av tio nya jobb gå 
till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns.  

Bostadsmarknad 
Enligt bygglovsenhetens preliminära statistik har 457 bostäder färdigställts år 2018, 
vilket ses som ett mycket högt tal för Strängnäs kommun. Över tid har också antalet 
färdigställda bostäder i Strängnäs ökat på årsbasis. Under perioden 2012-2014 och till 
viss del även för år 2015, var byggnationstalen låga och därför även långt ifrån gällande 
måltal i bostadsförsörjningsprogram. 

 

Under de senaste åren har äganderätt och bostadsrätt blivit de mest framträdande på 
marknaden. Samtliga tre upplåtelseformer uppvisar ett starkt år 2018. Ett trendbrott 
har skett under 2018, då hyresrätten ökar i andel jämfört med övriga. Det kan påverka 
rörligheten på den lokala bostadsmarknaden i positiv riktning. 

 
Färdiga bostäder 2018 

 
 

 Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 
Alla 

ägandeformer 
 

     
 

Strängnäs 123 70 31 224  
Mariefred 58 58 40 156  
Åker, Länna 0 4 1 5  
Stallarholmen 0 24 28 52  
Vårfruberga, 
Härad 0 0 6 6  

Totalt 181 156 106 457*  
*Boendeform saknas för 14 bostäder 
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Den geografiska spridningen av byggnationstalen för 2018 redovisas i tabellen ovan. I 
förhållande till översiktsplanens (ÖP) rekommenderade fördelningstal vid 1 procents 
tillväxt (50 procent i Strängnäs, 30 procent i Mariefred-Läggesta-Åker och 10 procent i 
Stallarholmen och 10 procent på landsbygden) innebär den faktiska fördelningen högre 
för Mariefred och Stallarholmen.  

För ökad lokal rörlighet och möjlighet att tillgodose bostadsbehoven för ungdomar, 
utsatta grupper och individer med flera bedöms det finnas ett fortsatt stort behov av 
fler hyresrätter och bostadsrätter. Om generationsväxlingen i befintliga småhus går 
långsamt i Strängnäs stad samtidigt som äganderätter tillkommer snabbare i andra 
delar av kommunen, som statistiken visar, kan konsekvensen bli att familjebildande 
hushåll minskar sin andel i Strängnäs stad, och att underlag för kommunal service 
därför får ett mer utspritt mönster än planerat. 

Kommunen har under året förberett en mycket god planberedskap, runt 3000 
byggrätter finns färdigplanerade och outnyttjade, varav en del har antagits av 
kommunen men inte vunnit laga kraft än. 

Befolkningsutveckling 
År 2018 ser ut att bli ett år med mycket stark befolkningstillväxt. Kommunens 
invånarantal har ökat med 716 personer, motsvarande två procent, vilken är en 
ovanligt stark tillväxt för kommunen. Det har inte skett sedan början av 1970- och 
1990-talen.  

Strängnäs har fler personer över 40 år än landet i övrigt, särskilt personer i 
åldersgruppen 65-74 år. Att samhället har fler pensionärer och att mindre andel av 
befolkningen som yrkesarbetar, innebär ett minskat skatteunderlag för kommunerna. 
Kommunen behöver göra Strängnäs attraktivare för 25-35 åringar, där attraktiva 
bostäder och snabbare kommunikationer inom och runt regionen, kan vara viktiga 
delar. 

Åldersstruktur Strängnäs i jämförelse med riket, per 1 november år 2018 
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Fem år i sammandrag 
 

 

Kommunens inkomster 

  

Kommunens kostnader 

  

Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018
Antal invånare 31 dec 33 878 34 102 34 609 35 045 35 761
Skattesats, kommun 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73
Skattesats, kommun och landsting 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
Resultatet enl riktlinjer för god ekonomisk hushållning , mkr* -3 35 71 77 75
Nettoinvesteringar, mkr 70 34 72 111 62
Investeringarnas självfinansieringsgrad 63% 100% 100% 100% 100%
Soliditet inkl pensionsåtag, Strängnäs kommun (%) -5,8 -2,9 -0,1 2,2 3,7
Soliditet inkl pensionsåtag, Strängnäs kommunkoncern (%) -1,1 1,7 4,9 7,6 9,4
Nämndernas bruttokostnad, mkr** 2 032 2 099 2 604 2 692 2 812
Nämndernas budgetavvikelse -29 10 33 8 13
Antal årsarbetare, inkl timavlönade 2 067 2 066 2 132 2 436 2 415
* Enligt riktlinjerna justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare års avsättningar för särskilda ändamål
**Från och med 2016  ingår BUN:s nämndinterna poster avseende elevpeng i driftredovisningen, totalt 385 mkr.
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Så används 100 kr av din kommunalskatt 

  

God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning 
Strängnäs kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser. Det ekonomiska målet väger 
tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning. En ekonomi i balans är en 
grundförutsättning för att kunna möta den demografiska utvecklingen. 

God ekonomisk hushållning 
Av kommunfullmäktiges fem mål bedöms tre mål, Samhälle, Vård och omsorg samt 
Ekonomi vara helt uppfyllda. Målen Utbildning och Medarbetare bedöms vara delvis 
uppfyllda. Kommunens resultat överstiger målet om 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, låneskulden per invånare minskar och soliditeten förbättras. 
Med hänsyn till detta är den samlade bedömningen att kommunen når upp till 
begreppet god ekonomisk hushållning. 

God ekonomisk hushållning är en förutsättning och restriktion för vår långsiktiga 
planering. De närmaste åren förväntas bli finansiellt ansträngande för Strängnäs 
kommun på grund av lägre skatteintäkter än tidigare skatteprognoser. En långsiktig 
ekonomisk analys visar också att kommunen står inför framtida stora utmaningar på 
grund av lägre skatteunderlagsökningar, den demografiska utvecklingen och 
kommande investeringsbehov. Detta innebär att kostnaderna för välfärdstjänster 
kommer att öka snabbare än tidigare. En utmaning blir hur mycket av investeringarna 
som ska finansieras via skatteintäkter, i form av lån eller på annat sätt. Detta kan i sin 
tur påverka utrymmet att finansiera kommunens löpande drift i form av löner, lokaler 
med mera. För att kunna klara av att även fortsättningsvis uppfylla kommunens mål 
för god ekonomisk hushållning krävs en fortsatt hög måluppfyllelse av 
verksamhetsresultaten och en mycket aktiv ekonomistyrning. 

Balanskravet 
Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett 
verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. Om resultatet blir negativt 
måste det enligt kommunallagen beslutas om en åtgärdsplan för att återställa resultatet 
inom tre år. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs 
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en balanskravsutredning i årsredovisningen. När resultatet enligt 
balanskravsutredningen räknas fram räknas realisationsvinster bort. 

 

Bedömning: Resultatet enligt balanskravet, när realisationsvinster om 7,7 miljoner 
kronor räknats bort, är 57,4 miljoner kronor. Kommunen uppfyller därmed det 
lagstadgade balanskravet om ett positivt resultat. 

Öronmärkning av resultat 
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
framgår att om resultatet i årsbokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar 
öronmärkas inom eget kapital för att användas till särskilda ändamål. 

Balanskravsutredning, mkr 2014 2015 2016 2017 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen -7,2 36,4 69,7 68,9 65,1
Reducering av samtl iga  rea l i sationsvinster 0,0 0,0 -3,8 -1,5 -7,7
Justering för vissa  rea l i sationsvinster enl igt undantagsmöjl ighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för vissa  rea l i sationsförlust enl igt undantagsmöjl ighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oreal i serade förluster i  värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för återföring av orea l i serade förluster i  värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -7,2 36,4 65,8 67,4 57,4
Reservering av medel  ti l l  resul tatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Användning av medel  från resul tatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat -7,2 36,4 65,8 67,4 57,4
Synnerliga skäl 
Avgående poster, kommunens  ba lansenheter samt pol i ti ska  bes lut -1,3 -1,5 1,2 -0,1 -0,6
Ti l lkommande poster, uti från pol i ti ska  bes lut 5,6 0,0 0,0 8,2 10,6
Resultat efter synnerliga skäl och andra interna justeringar -2,9 35,0 67,0 75,5 67,4

Återställning av balanskravsunderskott 2014 2015 2016 2017 2018
Kvar att åters tä l la  från tidigare år, ingående värde 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0
Återstä l l t -2,9
Kvar att återställa från tidigare år, utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Återläggning av rea l i sationsvinster 0,0 0,0 3,8 1,5 7,7
Resultat enligt god ekonomisk hushållning -2,9 35,0 70,8 77,0 75,1
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Resultatbalansering görs, enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, med - 0,7 
miljoner kronor för måltidsservice, säkerhetsfonden, fordonsenheten och 
vinterväghållningen. 

Tidigare fattade beslut om öronmärkning i eget kapital har under året genererat 
kostnader på 8,7 miljoner kronor för bland annat digitalisering, attraktiv arbetsgivare, 
långsiktig ekonomisk planering, tidiga insatser för barn och unga samt skolstruktur för 
en inkluderande lärmiljö. Av de inkomna tillfälliga kommunbidragen under 2018 har 
0,6 miljoner kronor redan nyttjats under året. 2,6 miljoner kronor avräknas det 
öronmärkta egna kapitalet för investeringar som är gjorda inom digitalisering och 
skolstruktur. 

Enligt tillägget till riktlinjerna föreslås nya avsättningar med 10,3 miljoner kronor, 
varav 0,6 miljoner kronor nyttjats under 2018 (netto 9,6 miljoner kronor föreslås 
avsättas). Engångsavsättning görs genom öronmärkning under eget kapital för ökat 
bostadsbyggande samt för de tillfälliga kommunbidrag gällande ensamkommande 
asylsökande unga samt extratjänster som erhållits under året. 

  

Öronmärkt eget kapital, tkr

Tillgängliga 
medel 

IB 2018

Nyttjat 
2018/ 

Förändring

Nyttjat för 
investering 

2018 1)

Nya 
avsättningar

ÅR 2018

Tillgängliga 
medel UB 
2018 för 

beslut
Balansenheter:
Måltidsverksamheten -597 -1 021 -1 618
Fordonsverksamheten 731 435 1 166
Säkerhets fond 392 152 544
Vinterväghål lnings fond (KS/2017:43) 1 336 -261 1 075
Övrigt öronmärkt kapital:
Strängnäs  utveckl ingsarena, fd P10, (KS:2012:248) 938 0 938
Övers iktsplan 1 145 0 1 145
Arbetsmarknadsfond (KS/2013:507) 454 -454 0
Projektmedel , E-arkiv, (KS/2013:126) 280 0 280
Projektmedel , hygienisera  avloppss lam (KS/2015:123) 80 0 80
Utveckl ings fond (KS/2016:126) 6 355 0 6 355
Digi ta l i sering/IT (KS/2017:43) 15 320 -3 901 -2 401 9 018
Attraktiv arbetsgivare (KS/2017:43) 5 000 -1 689 3 311
Långs iktig ekonomisk planering (KS/2017:43) 1 637 -337 1 300
Tidiga  insatser för barn och unga (KS/2017:43) 2 000 -1 060 940
Skols truktur för en inkluderande lärmi l jö, SUFIL 2 000 -1 231 -259 510
Ökat bostadsbyggande, Byggbonus  2017/2018 8 700 0 7 495 16 195
Ti l l fä l l igt komunbidrag 2018 -491 1 262 771
Ti l l fä l l igt komunbidrag extratjänst -137 1 503 1 366
Summa 45 771 -9 995 -2 660 10 260 43 376
Procent av skattenetto 2,37% -0,5% -0,1% 0,5% 2,2%
1)Öronmärkta medel använda för investeringar 2018 uppgår till 2 641 tkr i anskaffningsvärde samt 88 tkr i internränta, totalt 2 729 tkr för investeringarnas 
nyttjande period. Av dessa uppgår avskrivningar samt internränta för 2018 till 70 tkr, återstående 2 660 tkr avser kommande års avskrivningar och 
internränta.
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Måluppföljning 
I helhetsbedömningen av kommunfullmäktiges mål ingår flera delar i den samlade 
bedömningen för respektive mål. 

• Gemensam kontorsövergripande bedömning av måluppfyllelsen utifrån:  
o Kommunfullmäktiges indikatorer med målnivåer för 2018 och 

resultatjämförelse med tidigare år 
o Nyckeltal från Kolada som ger information om hur kommunens kvalitet 

och effektivitet utvecklads i jämförelse med föregående år och i 
jämförelse med andra kommuner. 

o Nämndernas bidrag till kommunfullmäktiges måluppfyllelse, se bilaga 1. 

Samhälle: Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för 
ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där 
ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.  

Bedömning 

Helt uppfyllt 

Sammanfattande bedömning 
Målet bedöms vara helt uppfyllt. Kommunens attraktivitet är hög vilket inflyttningen 
till kommunen visar. Befolkningen har under 2018 ökat med cirka 2 procent. 
Tryggheten i kommunen upplevs förbättrad. Brottsligheten sjunker. Medborgarunder-
sökningen visar att Strängnäs kommun är en bra plats att bo, leva och verka i och att 
man i hög grad rekommenderar andra att flytta hit. Kommunen har en god 
planberedskap och i dialog med privata aktörer hittas gemensamma lösningar som 
möjliggör en hållbar bostadsförsörjning. 

Miljöfrågorna får allt större påverkan i kommun. Agenda 2030 tar plats i Flerårsplanen 
och i nämndplaner. Strängnäs kommun klättrar allt högre i miljörankingen.  

Svenskt Näringslivs ranking har sjunkit under 2018 medan SKLs undersökning Insikt 
som mäter Företagsklimatet visar att kommunen placerar sig bland 25 procent bästa 
kommunerna. 

Attraktiv kommun 
Strängnäs kommun arbetar tillsammans med andra aktörer för att skapa en plats som 
är attraktiv att bo, leva och verka i. Attraktivitet skapas av många faktorer, till exempel 
ett rikt kulturliv, goda fritidsmöjligheter, bra etableringsmöjligheter, attraktiva 
boenden, bra skolor och barnomsorg, bra vård och omsorg till de som behöver, att 
vägar och cykelbanor är i trim, att tryggheten är god och mycket mer. 

SCB:S Medborgarundersökning visar att invånarna upplever att Strängnäs kommun är 
en bra plats att bo och leva i. Samma undersökning visar även att kommunens 
invånare, i högre grad än andra kommuner, rekommenderar vänner och bekanta att 
flytta hit.  

Fysisk planering och samhällsbyggnad 
Kommunen har en god planberedskap som tar stöd i Översiktsplan 2014. 
Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska utvecklas och växa fram till år 2040. 
Under 2018 har Samhällsbyggnadsnämnden godkänt två stora detaljplaner och 
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detaljplan för flerbostadshus vid flera platser. Även en detaljplan som möjliggöra 
byggnation av trygghetsbostäder har antagits under året. Kommunen och privata 
aktörer har dialoger med avsikt att hitta gemensamma lösningar för en hållbar 
bostadsförsörjning. 

För Strängnäs kommun är bra kommunikationer viktiga. Dubbelspåret och nya 
Resecentrum samt utbyggnad av gator, vägar, gång- och cykelvägar är viktiga för 
attraktionskraften i kommunen. Större investeringar har gjorts i hamnarna i Mariefred 
och Strängnäs för att stärka läget vid vattnet. 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 
Strängnäs hamnar på plats 38 av 290 i årets miljörankning, vilket är en förbättring 
med hela 54 placeringar mot förra året, då kommunen hamnade på plats 92 av 290. 
Enkäten, som är en del av miljörankingen, görs för att påvisa ambition och aktivitet 
inom miljöområdet hos kommunerna och visa att miljöarbetet är en ständigt aktuell 
och viktig fråga. 

I årets enkät kan man utläsa att Strängnäs har några områden att fortsätta utveckla. 
Det handlar till exempel om skapandet av klimatmål och klimatanpassning. 
Kommunfullmäktige har pekat ut bland annat energi och klimat som ett av sju 
fokusområden i kommunens miljöstrategi och här finns ny energiplan under 
framtagande där utrymme för klimatmål finns. Frågan om klimatanpassning har 
identifierats som ett av flera områden att utveckla vid en kommande översyn av 
kommunens översiktsplan.  

Genom kommunens nya styrmodell kommer hållbarhetsfrågorna, genom Agenda 
2030, få en allt större betydelse för kommunens fortsatta arbete. 

Trygghet 
Genom att upprätthålla en aktuell lägesbild kring säkerhet och trygghet arbetar 
kommunen för att skapa en trygg och säker plats för våra invånare. Arbetet drivs i 
samverkan med polisen, näringslivet och lokala initiativ. Invånare i kommunen har 
beretts möjlighet att delta vid trygghetsvandringar. Interna utbildningar har förbättrat 
kommunens krisledningsorganisation samt ökat chefer och medarbetares 
säkerhetsmedvetenhet. 

Att kommunens invånare känner sig trygga är viktigt för att människor vill bo, leva och 
verka i kommunen. Den nationella trygghetsundersökningen som publiceras av BRÅ 
visar att fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig mer än män, i 
synnerhet kring bostadsbrott, överfall eller misshandel. SCB:s medborgarundersökning 
visar att tryggheten upplevs marginellt bättre än 2017 men fortfarande under snittet 
bland deltagande kommuner. I Strängnäs har antal anmälda brott minskat något i 
motsatts till Sverige i stort där antal anmälda brott ökat. 

Företagsklimat 
Strängnäs kommun ska ha en samordnande funktion och underlätta det lokala 
näringslivets kontakter med kommunen. Kommunen arbetar aktivt med bland annat 
Dukat bord-möten som är en mötesform för att ge företagare en samlad rådgivning och 
stöd kring bland annat myndighetsfrågor vid ett och samma tillfälle. 
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Strängnäs business park, som tidigare varit mötesplatsen för företagsutveckling, 
stängde sin verksamhet i december 2018. Sedan dess ansvarar 
samhällsbyggnadskontoret för stödet till företagare i myndighetsfrågor och i 
fortsättningen även tillväxtfrågor och affärsutvecklingsstöd. Det sker genom bland 
annat samarbetsaktörer för det lokala näringslivet som Nyföretagarcentrum och ALMI. 

För att bli än mer tillgängliga för invånare och företagare har en del av nya 
Resecentrum börjat utvecklas till en tillgänglig mötesplats för att kunna erbjuda 
effektiv service. Under januari 2019 beräknas den planerade ombyggnationen 
färdigställas. 

Fritid och kultur 
Strängnäs kommun erbjuder ett attraktivt och tillgängligt kultur- och fritidsutbud. 
Biblioteken i kommunen ligger långt fram i digitaliseringsarbetet där e-böcker och e-
ljudböcker blir allt viktigare för utlåning. Kulturhuset Multeum har varit platsen för 
många SFI-grupper och språkcaféer under året. Runt om i kommunens delar har 
program och evenemang för barn och vuxna ägt rum. Ett kulturpolitiskt program 2018-
2021 har antagits. 

Utvecklingen av kommunens friluftsområden och utbyggnaden av motions- och 
idrottsanläggningar skapar stor mångfald och möjlighet att aktiv fritid och idrottande i 
alla åldrar. Under 2018 påbörjades arbetet med en fritidsbank med gratis utlåning av 
idrotts- och motionsutrustning. Fritidsbanken öppnar under våren 2019. Flera nya 
platser för idrotts- och fritidsutövande har öppnat som t ex gymnastikhallen i 
Larslunda och Skateplazan vid Kulturskolan i Strängnäs och Åker. 

Indikatorer 

Titel Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 2018 Bedömning 

Kommunen som en bra plats att bo 
och leva på. Nöjd region index, NRI. 

62 61 60 
 

Trygghet, del i Nöjd Region-Index 
 

53 54 64 
 

Företagsklimat, Svenskt Näringslivs 
ranking, plats. 

105 109 50 
 

Miljöranking, plats. 
 

92 38 85 
 

 Uppfyllt   Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

 

Utbildning: I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga 
insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter 
till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. 

Bedömning  

Delvis uppfyllt  

Sammanfattande bedömning 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt trots de ej uppfyllda indikatorerna nedan. 
Förbättringar av kunskapskraven kan ses för elever i årskurs 6 men är sämre i årskurs 
9. Lusten att lära har sjunkit för årskurs 5 men ökat för årskurs 9. Gymnasieelever som 



 
 
 
 
 
 
 

20 

tar examen inom fyra år har ökat från 55 till 61 procent och andel elever som är 
etablerade på arbetsmarknaden eller i studier inom två år ligger bland de högsta i 
landet. Då resultatet för grundskola inte visar någon direkt entydig bild med både 
förbättrade och försämrade resultat samt överlag förbättrade resultat inom 
gymnasieskolan blir den samlade bedömningen delvis uppfylld. 

Förskola 
Ett av förskolans övergripande mål är en god miljö för lärande och lärmiljöer för alla 
barn. Resultatet av de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för att nå målet 
visar bland annat att de språkutvecklande lärmiljöerna har utvecklats och att den 
specialpedagogiska satsningen gällande lågaffektivt bemötande ger effekt i 
verksamheterna. Kompetensutveckling inom förskolan kring digitalisering har gett 
resultat även om fortsatta insatser behövs. Ett digitaliseringslyft planeras. 

Det nationella utbildningsuppdraget har genomgått förändringar de senaste åren. 
Förskollärarens roll har stärkts och den reviderade läroplanen för förskolan innebär ett 
förtydligande av undervisningsbegreppet. 

Grundskola 
Uppföljningen av kunskapsresultaten för de kommunala skolorna visar ingen entydig 
bild. En jämförelse av nationella prov för årskurs 3 har gjorts som visar på att 
resultaten i svenska och svenska som andraspråk har sjunkit och ligger under riket.  

Andel elever i årskurs 6 som klara kunskapskraven har ökat från 63 procent till 66 
procent. Friskolornas resultat är högre på 85 procent. För elever i årskurs 9 har 
andelen som klarat kraven sjunkit från 68 procent till 65 procent. Motsvarande siffra 
för friskolorna är 83 procent. Sett till samtliga niondeklassare i Strängnäs är snittet 73 
procent. För samtliga niondeklassare i Sverige knappt 76 procent. Brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet genom att elevernas resultat inte följs upp regelbundet 
samt att lärarna inte gjorts delaktige i uppföljningen. Uppföljningsarbetet i 
grundskolan visar att kunskapen om det systematiska kvalitetsarbetet förbättrats men 
även att inte samtliga enheter inom Barn- och utbildningsnämndens område har ett 
fungerande kvalitetsarbete. 

Lusten att lära har sjunkit för grundskolan årskurs 5 och ökat något för årskurs 9. Ett 
identifierat problem är elevernas låga motivation att lära. Orsaker till det uppges vara 
brister i lektionsstruktur, ej anpassad undervisning och bristande arbetsro. 
Skolinspektionens skolenkät under hösten 2018 visar att resultaten för studiero har 
försämrats. Insatser inom skolan pågår där arbetsro är det prioriterade 
förbättringsområdet under 2019. 

Utbildningskontoret har under läsåret 2017/2018 inlett ett omfattande arbete kring 
systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Årligen levereras kvalitetsrapporter 
till barn- och utbildningsnämnden. Genom Samverkan för bästa skola får Strängnäs 
kommun stöd i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet de närmaste åren. 
Detta förväntas leda till förbättrad hälsa och förbättrade kunskapsresultat. 

Gymnasieskola 
För ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och/eller vidare studier 
är en gymnasieexamen viktig. Målet är att nå en gymnasieexamen inom tre år. Ibland 
behövs ett extra år i form av introduktionsprogram eller byte av program. Andelen 
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ungdomar som tar sin examen inom tre år har ökat marginell medan andelen 
gymnasieelever med examen inom fyra år har stigit från 55 procent till 61 procent. 

Den kommunala gymnasieskolan har liknande utmaningar som grundskolan med 
brister inom exempelvis studiero samt lägre resultat än riksgenomsnittet. Elever inom 
gymnasieskolan upplever att stöd och stimulans har försämrats. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar tillsammans med Jobbtorg för att skapa mer 
"sömlösa övergångar” för unga och vuxna. Andelen elever som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar inom två år efter avslutad gymnasieutbildning var vid 
senaste mätningen (2017) cirka 85 procent. Resultatet är bland de bästa i landet. 

Indikatorer 

Titel Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 2018 Bedömning 

Elever i åk 3 som klarat alla delprov i 
SV, Sv2, MA, andel (%). 

79% 74% 100% 
 

Meritvärde i åk 9, lägeskommun (16 
ämnen). 

224 216 230 
 

 Uppfyllt   Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

 

Vård och omsorg: Vården och omsorgen utvecklar och stärker 
individens välbefinnande och självbestämmande. 

Bedömning 

Helt uppfyllt 

Sammanfattande bedömning 
Målet bedöms vara helt uppfyllt. Arbetet med barn och unga har fungerat väl under 
året. Ungdomar som ej återaktualiserats vid socialtjänsten har ökat markant. Barn i 
familjer med ekonomisk (samt långvarigt) bistånd har sjunkit.  

Andelen nyanlända som kommer till arbete eller studier efter etableringsuppdraget har 
ökat och Strängnäs kommun placerar sig som sjätte bästa kommunen i landet. 

De äldres trygghet för hemtjänsten är god. 

Barn och unga 
Tidiga insatser för barn och unga för att förebygga risk för utanförskap/ogynnsam 
utveckling är ett prioriterat område. Beroende på behoven ser insatserna olika ut. Det 
kan handla om förebyggande arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och 
tobak), studie- och yrkesvägledning mm för en enklare behoven. För tyngre behov 
bistår kommunen med insatser som elevhälsoteam, lovskola, Komet, kommunalt 
aktivitetsansvar, särskilt stöd, särskola, familjehemsvård, externa placeringar mm. 
Samverkan mellan olika aktörer är viktigt för barn och ungdomars bästa. Sedan några 
år pågår samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Även om enkäter 
visar att några anser att effektiviteten av samverkan kan fungera bättre så upplevs den 
som meningsfull och ger goda förhoppningar inför kommande år. Tillsammans har 
utbildningskontoret och socialkontoret arbetat fram en barn- och ungdomsstrategi 
under 2018. Den kommer att läggas fram för beslut under våren 2019. 
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En av kommunens målsättningar med insatser för ungdomar är att barn och unga inte 
behöver fortsatt stöd ett år efter insatser. Måttet som mäter ungdomar 13-20 som ej 
återaktualiserats inom ett år har förbättrats från 52 procent 2017 till 80 procent 2018. 

Äldreomsorg 
Trygghet och bemötande är viktiga faktorer inom äldreomsorgen oavsett om det sker i 
hemmet med hemtjänst eller på ett särskilt boende. Socialstyrelsen genomför 
brukarundersökningar som visar att helhetssynen på hemtjänsten är något mer positiv 
än snittet bland kommuner medan synen på särskilt boende upplevs som sämre än 
snittet bland kommunerna. En av aspekterna är tryggheten. Upplevelsen av tryggheten 
i att bo hemma med hemtjänst är ligger i snitt med rikssnittet. Tryggheten inom 
särskilt boende upplevs sämre jämfört med andra kommuner samt lägre än 2017. 

Under 2018 har äldreomsorgen fokuserat på att effektivisera och kvalitetssäkra 
verksamheten genom att se över arbetssätt, riktlinjer och rutiner för att göra dem 
gemensamma för kontoret.  

Funktionshinderomsorg 
Funktionshinderomsorgen är det område som ansvarar för stöd och assistans i boende. 
Ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som Socialstyrelsen har tagit fram. 
Tillsammans med landstinget Sörmlands öppenvårdspsykiatri har kommunen 
utarbetat processbeskrivningar kring utskrivning från slutenvård till insatser inom 
kommunal psykiatri och primärvård. 

Ett nytt serviceboende har startat dit brukare från Djäknen har flyttat. 
Brukarbedömningen kring trygghet med personal inom gruppbostäder har förbättrats 
från 60 procent till 89 procent. 

Arbetsmarknadsinsatser 
Genom Jobbtorg och Daglig verksamhet och sysselsättning arbetar kommunen aktivt 
med att stötta människor att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Det görs genom 
individuellt anpassade aktiviteter. Komvux, Arbetsförmedlingen, näringslivet och 
andra aktörer på arbetsmarknaden är viktiga samverkansparter.  

Kommunen har utifrån det Kommunala aktivitetsansvaret ansvar för de ungdomar 
mellan 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Under 2018 har ansvaret omfattat 
cirka 120 ungdomar. 41 procent har gått vidare till studier vilket ses som ett bra 
resultat utifrån förutsättningarna. 

Digitaliseringsprojektet Förbättrat arbetssätt Ekonomiskt bistånd (FAS) genomförs på 
Jobbtorg. Det ska ge förenklingar kring ansökan om försörjningsstöd och samtidigt ge 
medarbetare möjlighet att fokusera på arbetsmarknadsinsatser med fokus på varaktiga 
arbeten. 

Integration 
För nyanlända människor är det viktigt att inkluderas i samhället. Det underlättas 
genom att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Arbets-
förmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanlända under etableringstiden. 
Strängnäs kommun har god förmåga att få nyanlända till arbete eller studier. 
Kommunen placerar sig på en sjätte plats bland kommunerna i landet. 66 procent har 
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lämnat etablerings-uppdraget för att arbete eller studera. 74 procent av männen och 56 
procent av kvinnorna.  

Delaktighet och inflytande 
Brukarinflytande och delaktighet inom vård och omsorg vid utveckling av 
verksamheterna är av hög vikt. Flera aktiviteter har genomförts för att bjuda in brukare 
och inhämta brukarperspektivet i vad delaktighet och trygghet betyder för dem. Beslut 
togs i samverkan med berörda brukare att fortsätta utveckla brukarråd på samtliga 
nivåer inom området för att öka deras delaktighet och inflytande i utvecklande av 
verksamhetens innehåll. 

Indikatorer 

Titel Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 2018 Bedömning 

Hemtjänst helhetsbedömning, andel (%). 
 

93% 92% 92% 
 

Ungdomar 13-20 år, som inte kommit 
tillbaka till socialtjänsten ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%). 

52% 80% 78% 
 

 Uppfyllt   Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

 

Medarbetare: Strängnäs kommun är en lärande organisation med 
engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och 
verksamheten. 

Bedömning 

Delvis uppfyllt 

Sammanfattande bedömning 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Medarbetarundersökningen visar att engagemanget 
bland medarbetare ökar trots höga sjukfrånvarotal. Undersökningen visar att 
motivation, ledarskap och styrning har förbättrats och att kommunen nu ligger i nivå 
med landet totalt sett. Samma undersökning visar även att arbetsmiljön förbättrats på 
samtliga efterfrågade punkter.  

Sjukfrånvaron är fortsatt hög sett till totalen.  

Engagemang 
Strängnäs kommun genomför årligen medarbetarundersökningen Hållbart 
Medarbetarengagemang (HME). Resultatet för 2018 visar på en förbättring sedan 
2017. Index för motivation, ledarskap och styrning samtliga förbättrats. 
Undersökningen visar att kommunen ligger vid rikssnittet totalt sett.  HME-
undersökningen följer även upp frågor kring arbetsmiljö som även de förbättrats sedan 
2017. Framförallt är medarbetarna mer nöjda då förbättringar kan ses vid samtliga 
undersökningens delfrågor. Chefer är något mindre nöjda än tidigare, framförallt när 
det gäller sin ledning. Svarsfrekvensen var relativt hög på 76 procent. 

Sett till HME-undersökningen har Strängnäs kommun vissa utmaningar kring styrning 
och ledarskap. Med målet att förenkla styrning och kontroll har det under 2018 
skett ett arbete med översyn och förändring av kommunens styrmodell. Genom 
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styrning och ledning med tillit minskar kommunen sin detaljstyrning. Styrmodellen 
skapar även tydligare ansvarsfördelningen för politik och förvaltning. 

Strängnäs kommun arbetar kontinuerligt för att stärka ledarskapet genom ledarforum 
samt kompetensutveckling för chefer. Samtliga chefer erbjuds utbildning inom 
arbetsrätt, arbetsmiljö, juridik och upphandling. Hösten 2018 sjösattes ett 
ledarutvecklingsprogram "Jag som ledare" som samtliga chefer kommer att genomföra. 

Sjukfrånvaro 
Kommunen har stora utmaningar gällande sjukfrånvaron som för 2018 hamnar på 9,7 
procent. Det är samma nivå som 2017. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit något till 
56,4 procent. Sjukfrånvaron ligger över snittet bland kommuner i landet totalt samt för 
samtliga åldersindelningar, under 30 år, mellan 30-49 år samt över 50 år. 
Utbildningskontoret har en ökning på 0,3 procent framförallt inom förskolan (10,9% 
till 12,8% varav ca 9% långtidsfrånvaro). Grundskolans sjukfrånvaro har sjunkit med 
10,7 procent till 7,5 procent. Socialkontorets sjukfrånvaro har sjunkit med 0,2 procent. 
Teknik- och servicekontoret samt samhällsbyggnadskontoret har sänkt sin 
sjukfrånvaro med 0,5 respektive 1 procent. 

Indikatorer 

Titel Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 2018 Bedömning 

Hållbart medarbetarengagemang, HME, 
totalindex. 

78 79 80 
 

Sjukfrånvaro totalt, andel (%). 
 

9,7% 9,7% 9,0% 
 

 Uppfyllt   Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

 

Ekonomi: Kommunen har god ekonomisk hushållning som 
finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. 

Bedömning 

Helt uppfyllt 

Sammanfattad bedömning 
Målet bedöms som helt uppfyllt. Samtliga indikatorer pekar på att ekonomimålet 
uppnås. 

Resultatet enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2017:86) 
är 75,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. 

Kommunen har som mål att minska låneskulden för skattefinansierad verksamhet och 
utfallet visar att låneskulden per invånare minskat med 1 069 kronor per invånare 
under 2018. 

Strängnäs kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtagande uppgår till 9,4 
procent vid årets slut. Det innebär är en förbättring med 1,8 procentenheter jämfört 
med årsbokslutet 2017. Soliditeten har sedan 2013 förbättrats från negativ till positiv, 
men är fortsatt låg i jämförelse med snittet i riket som 2017 låg på 27,2 procent. 
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Indikatorer 

Titel Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 2018 Bedömning 

Resultat av skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag 

4,0 % 3,8 % 2,0 % 
 

Låneskuld, kronor per invånare. 
 

25 453 24 384 24 575 
 

Soliditet inkl. pensionsåtag. Strängnäs 
kommunkoncern, (%). 

7,6 % 9,4 % 8,4 % 
 

 Uppfyllt   Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

 

Verksamhet i kommunala bolag - kommunkoncern 
Strängnäs kommunkoncern inklusive intresseföretag består av två koncerner SEVAB 
Strängnäs Energi AB (SEVAB) och Strängnäs Fastighetsbolag AB (SFAB). 

 

Kommunala bolag inom Strängnäs kommun 

Kommunkoncernens resultat 
Resultatet 2018 i kommunkoncernen uppgår till 103,5 miljoner kronor, en minskning 
med 14,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen beror på lägre 
resultat för bolagen inom Strängnäs Fastighets AB.  

 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Omsättning1), mkr 2 840 2 752 407 383 329 322 2 373 2 310

Resultat efter bokslutsdisp o skatt, mkr 104 118 31 28 10 24 65 69

Soliditet inkl. pensionsåtaganden, % 9 8 12 10 15 14 4 2

Balansomslutning, mkr 4 838 4 769 1 791 1 738 1 596 1 677 3 905 3 968

Eget Kapital, mkr 988 899 209 178 244 234 677 627

Långfristiga skulder, mkr 2 765 2 812 1 221 1 216 1 277 1 362 2 534 2 642

Bruttoinvesteringar i  anläggningstil lgångar, mkr 3) 277 444 123 130 38 34 116 281
1) Omsättning inkl kommunens verksamhetsintäkter och skatteintäkter
2) Inkluderar elimineringsposter
3) Bruttoinvesteringar, enligt koncernens finansieringsanalys som  ev investeringar inom exploateringsverksamheten

SEVAB SFAB KommunKoncernen 2)



 
 
 
 
 
 
 

26 

Soliditeten, ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, uppgår till 9,4 
procent för 2018 vilket är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med föregående 
år. Det är viktigt att bolagen har en god soliditet för att undvika att kommunen som 
ägare få tillskjuta medel om bolagen får finansiella svårigheter. Koncernens långfristiga 
skulder uppgår till 2 764,5 miljoner, det är en minskning med 47,4 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Minskningen beror på amorteringar om nästan 100,0 
miljoner kronor samtidigt som investeringsbidrag har erhållits och skuldförts till ett 
värde av 52,4 miljoner kronor. Bidragen upplöses i samma takt som avskrivningar görs 
för aktuella anläggningar. 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 277,4 miljoner kronor. Merparten av 
årets investeringar, 123,1 miljoner kronor har genomförts av SEVAB. Kommunens 
aktiverade investeringar är 116,1 miljoner kronor, inklusive investeringar inom 
exploateringsverksamheten. 

SEVAB Strängnäs AB 
SEVAB Strängnäs energi AB producerar och distribuerar el, värme, stadsnät, vatten 
och renhållning. Tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB har SEVAB ett 
samägt driftsbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, ESEM och ett samägt 
elförsäljningsbolag, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. All personal återfinns i det 
gemensamt ägda driftsbolaget ESEM. 

Ekonomiska direktiv  
 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

SEVAB ska bedriva verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks av taxor och 
avgifter. Därutöver ska konkurrensmässiga pris- och taxenivåer eftersträvas med beaktande av gällande 
lagstiftning inom respektive verksamhet. 

För att stärka SEVAB långsiktiga betalningsförmåga ska 
SEVAB ha en soliditet på minst 10 % per 31 december 2018. 

8,8 10,2 10 11,7 

SEVAB ska ha en självfinansieringsgrad på 100 % för 
investeringar, exklusive VA-verksamheten. Undantag vid 
större strategiska investeringar kan göras efter beslut i 
kommunfullmäktige.  

100 100 100 100 

 
SEVAB uppfyller både självfinansieringskravet på 100 procent och målet på minst 10 
procent soliditet enligt de ekonomiska direktiven. 

Årets resultat och investeringar 
Koncernens resultat uppgår till 34,6 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och 
skatt. Till det positiva resultatet bidrar främst affärsområdena återvinning och elnät.  
Nätbolagets och värmerörelsens resultat blev svagare än förväntat.  

Totalt inom koncernen har investeringar skett med 123,1 miljoner kronor. Merparten 
av investeringarna avser VA och elnät. Större investeringar är utbyggnaden av VA vid 
Djupvik och inom elnät byggnation av Västra mottagningsstationen. Investeringar har 
även gjorts i stadsnätet. 

Väsentliga händelser 
Bland viktiga händelser under året märks att återvinning tagit emot stora mängder 
schaktmassor från främst Stockholmsområdet, vilket bidragit positivt till 
resultatet. Bränslepriserna har skjutit i höjden på grund av bränslebrist, vilket har 
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påverkat resultatet negativt för värmerörelsen. Under året har Amazon kommit i drift 
medan det fortfarande är oklart när vindkraftsparken i Kjula/Jäder kan starta. 

Förväntad utveckling - möjlighet och risker 
Inom återvinning bedöms även fortsättningsvis att stora mängder schaktmassor kan 
tas emot. Dock är sluttäckningen av Kvitten ”ändlig” och nya alternativ behöver tas 
fram. För värmerörelsen görs bedömningen är att de höga bränslepriserna kommer att 
kvarstå. Utbyggnaden av stadsnätet fortskrider. Effektproblematiken inom elnät kan 
förhindra möjlig utbyggnad inom nätområdet. Arbete pågår för att påverka 
överliggande nät såväl regionnät som stamnät. Utifrån en ny förordning för kommande 
reglerperiod finns det risk att intäktsramarna kommer att begränsas. Trots detta 
prognostiseras med goda resultat för SEVAB Elnät under kommande 5-årsperiod. 
Strängnäs kommun växer och det märks bland annat inom VA och Elnät som har stora 
investeringsbehov de närmaste åren. 

Strängnäs Fastighets AB 
Strängnäs Fastighets AB (SFAB) ska skapa möjligheter för kommunens verksamheter 
att arbeta i effektiva lokaler genom att förvärva, äga, förvalta, hyra, förädla, avyttra och 
optimera fastigheter. Bolaget ska genom sitt dotterbolag, Strängnäs Bostads AB 
(SBAB), främja bostadsförsörjningen genom att bygga och förvalta bostäder. 

Ekonomiska direktiv  Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Mål 
2018 

Resultat 
2018 

SFAB ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks av hyresintäkter. 
SFAB ska arbeta för att konsolidera SFAB för att minimera kommunens risktagande. 
SFAB ska uppnå en självfinansieringsgrad på minst 60 % för 
investeringar. 

100,0 % 100% 60% 100% 

För att stärka SFAB:s betalningsförmåga ska SFAB 
(moderbolag) ha en soliditet på minst 17 % år 2018.  

14,7 % 16 % 17% 16,4% 

SFAB ska ha ett rörelseresultat exklusive avskrivningar i 
förhållande till omsättning om minst 27 %. 

31,2 % 29 % 27% 24,2% 

SBAB ska uppnå en självfinansiering på 100 % för investeringar 
exklusive nyproduktion eller motsvarande större strategiska 
investeringar. 

94 % 100% 100% 100% 

 
Självfinansieringskraven uppnås i båda bolagen. Soliditeten i SFAB uppgår inte till 
kravet 17,0 procent med anledning av en förtidslöst ränteswap. En engångskostnad 
2018 som påverkar ekonomin positivt framåt. Resultatkravet om 27 procent har inte 
heller uppnåtts, främst till följd av en koncernintern justeringen för 
lokalvårdskostnader. 

Årets resultat och investeringar 
Koncernens resultat för 2018 uppgår till 10,9 miljoner kronor före 
bokslutsdispositioner och skatt. Resultat är positivt i båda bolagen SBAB 7,8 miljoner 
kronor och SFAB 3,1 miljoner kronor. I SBAB är resultatet bättre än budget, vilket 
beror på lägre värmekostnader. SFABs resultat blev svagare än förväntat främst på 
grund av den förtidslösta ränteswappen och högre lokalvårdskostnad.  

Koncernen investeringar under 2018 uppgår till 37,7 miljoner kronor. Investeringar i 
SBAB omfattar nya lägenheter i kv. Vesslan, stamrenovering i kv. Moberg, 
markanläggningar i kv. Korpen och utredningar av nya trygghetsboenden. I SFAB har 
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investerats i nytt gruppboende kv. Svalan, i hemtjänstens nya lokaler i kv. Ugglan, 
kameraövervakning på Thomasgymnasiet, solceller i kv. Pressaren, lokalanpassningar i 
Paulinska skolan och i resecentrum i Strängnäs. 

Väsentliga händelser 
2018 är sista året då all personal är anställd i dotterbolaget SBAB. Personal som endast 
arbetar med bostadsförvaltning blir kvar i dotterbolaget medan övriga tjänster flyttas 
till moderbolaget SFAB. 

Under året har SBAB amorterat 85 mkr.  

Förväntad utveckling - möjligheter och risker 
Bolaget har goda förutsättningar för att uppfylla ägardirektiven framöver, trots de 
negativa avvikelser som uppstått i år. I båda bolagen har underhållsnivån under åren 
arbetats upp till en rimlig nivå, även om visst eftersatt underhåll fortfarande behöver 
hanteras. När investeringarna tar fart igen kommer ytterligare behov av extern 
finansiering inom båda bolagen.    

Organisationer och gemensamma nämnder där kommunen har 
inflytande  
Förutom koncernerna Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB samt den 
gemensamma Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs ÖFNES har Strängnäs 
kommun även inflytande i flera organisationer och nämnder.  

• Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (Sörmlandstrafiken) 
• Regionförbundet Sörmland 
• Landstinget Sörmland - Gemensam patientnämnd.  
• Landstinget Sörmland - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 
• Samordningsförbundet RAR (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) 
• Vårdförbundet Sörmland 
• Sörmlands turismutveckling AB 
• Lokalt Ledd Utveckling - Leader Södermanland 
• Fyra Mälarstäder 
• Energikontoret i Mälardalen AB 
• Mälardalsrådet 
• Mälarens vattenvårdsförbund 
• Stockholm Business Alliance (SBA) 
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
• SKL Kommentus AB 
• Inera 
• Kommuninvest i Sverige 
• Föreningen Sveriges Ekokommuner 
• Riksbyggens bostadsrättsförening Sidensvansen 

Mer information om dessa organisationer och nämnder finns i bilaga 2. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Strängnäs kommun arbetar kontinuerligt för att stärka ledarskapet. Ledarforum är 
tillfällen där kommunens chefer träffas för kompetensutveckling samt utbyte av 
erfarenheter. Under året har temat varit attraktiv arbetsplats, digitalisering, tillit och 
styrning samt tidiga insatser för barn och unga. 

För medarbetarskapet har kommunen tagit fram en medarbetarintroduktion för att 
skapa en bild vad medarbetarrollen innebär. 

Under hösten 2018 har ett nytt HR- och lönesystem har införts. Nya HR-systemet är 
ett modernt, digitalt, framtidssäkert system som är användarvänligt och tillgängligt via 
dator, surfplatta och mobil. Pappersflödet har minskat markant och från och med 2019 
skickas inga lönespecifikationer till medarbetare, då dessa finns i systemets 
självservice. Under 2019 digitaliseras anställningsprocessen in i HR-systemet. 

HR-avdelningen har under 2018 arbetat fram ”Plan för arbete med aktiva åtgärder” 
som syftar till att tydliggöra de aktiviteter som arbetsgivaren behöver vidta för att upp-
fylla kraven enligt de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen. Planen har under 
slutet av 2018 reviderats och innehåller aktiviteter för perioden 2019-2022.  

Jämställdhet och mångfald 
Kommunens personalpolitik utgår från ett antal styrande dokument där Brobygget och 
medarbetarpolicyn är den tyngsta. HR-avdelningen har under 2018 arbetat fram ”Plan 
för arbete med aktiva åtgärder” som syftar till att tydliggöra de aktiviteter som 
arbetsgivaren behöver vidta för att upp-fylla kraven enligt de nya bestämmelserna i 
diskrimineringslagen. Planen har under slutet av 2018 reviderats och innehåller 
aktiviteter för perioden 2019-2022. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för kommunen totalt, uppgår per sista december till 9,7 procent varav 
56,4 procent är långtidssjukfrånvaro. Jämfört med uppgiften för helår 2017 ligger 
sjukfrånvaron kvar på samma nivå. Det har varit små rörelser på alla kontor. 
Utbildningskontoret har en ökning motsvarande 0,3 procentenheter totalt. 
Långtidssjukfrånvaron (över 59 dagar har minskat), framförallt inom socialkontorets 
verksamheter. 

Sjukfrånvaron: 

Sjukfrånvaro 2015 2016 2017 2018 

 Sjukfrånvaro totalt, andel (%) 9,6 10,2 9,7 9,7 
 - kvinnor 10,6 11,1 10,5** 10,5 
 - män 5,6 6,5 6,8** 6,4 
Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (%) 59,2 59,1 57,8 56,4 
 Sjukfrånvaro anställda <30 år (%) 7,1 9,1 8,6** 7 
 Sjukfrånvaro anställda 30-49 år (%) 9,7 10 9,5** 8,9 
 Sjukfrånvaro anställda >50- år (%) 10,1 10,7 10,5** 11,2 
* Sjukfrånvaron exkl. timavlönade from år 2015 

**2017 har inte män och kvinnor samt åldersintervallen räknats om med ferieperiodens arbetstid därav 
olika siffror mellan åren men samma total 
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Åtgärder för att minska sjukfrånvaron och främja god arbetsmiljö 
Att sänka sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö är ett långsiktigt arbete på såväl 
kommunövergripande nivå som verksamhetsnivå. En övergripande handlingsplan har 
tagits fram 2018, och under året har följande aktiviteter genomförts; 

• Ändrade riktlinjer vid sjukfrånvaro och rehabilitering 

• Uppföljning av sjukfrånvaro sker nu från enhetschef hela vägen till 
kommundirektör. 

• Insatser via företagshälsovården Avonova där kartläggning av fem arbetsplatser 
med hög korttidsfrånvaro har gjorts.  

• Under höstens hälsovecka hölls föreläsning på temat Hälsa 

• I samarbete med Karolinska institutet pågår ett projekt inom grundskolan kring 
arbetsmiljö.  

• Ny arbetsmiljöpolicy har fastställts. 

• Uppdatering och revidering av ”Handlingsplan vid kränkande särbehandling 
och trakasserier”. 

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggjorts i Chefsportalen.  

• Projektledare för Heltid som norm har anställts.  

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning, både på lång och kort sikt, förutsätter såväl aktivt arbete för att 
attrahera och rekrytera nya medarbetare, som att utveckla och behålla engagerade 
medarbetare. Två avgörande områden är att minska personalomsättningen och att 
sänka sjukfrånvaron. Även ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete nödvändigt för 
att kunna behålla medarbetare och locka nya till Strängnäs kommun. Arbetet med det 
kommunövergripande kompetensförsörjningsarbetet knyts även samman med den 
långsiktiga ekonomiska planeringen. Under året har det bedrivits olika aktiviteter med 
syfte att behålla och utveckla medarbetare samt att rekrytera nya individer som vill 
vara med och förverkliga vår vision.  

Fördelning medarbetare 
Antalet månadsavlönade, timavlönade samt årsarbetare, kvinnor som män har minskat 
något i förhållande till samma period föregående år. Minskningen är i huvudsak inom 
förskolan (10 färre mot föregående år), grundskolan (48 färre mot föregående år) 
funktionshinderomsorg (10 färre mot föregående år) och äldreomsorg (18 färre mot 
föregående år).  
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Medarbetare 2015 2016 2017* 2018 

 Månadsavlönad personal, antal 2 232 2 327 2 409 2 361 
 - kvinnor 1 834 1 905 1 969 1 928 
 - män 398 422 440 433 
 Årsarbetare inkl timavlönade, antal 2 066 2 132 2 436 2 415 
          
Heltid tillsvidareanställningar totalt, antal 1 312 1 576 1 449 1 461 
 - kvinnor 1 051 1 229 1 155 1 163 
 - män 261 347 294 298 
*Felaktig data avseende månadsavlönad personal för 2017 är nu justerad i tabellen ovan. 

 

Tabellen ovan visar antal anställda i Strängnäs kommun. För månadsavlönade noteras 
en varians mellan åren (mellan 2 232 och 2 409 antal månadsavlönade). Variansen är 
inte anmärkningsvärd och är en ögonblicksbild vid tillfället för uttaget som utgörs 
genom bland annat tillfälliga anställningar, skillnad för datum när anställningar 
påbörjas/avslutas.  

Årsarbetare beräknas enligt SKL:s definition dvs summan av de anställdas 
sysselsättningsgrader t.ex. 100 % sysselsättningsgrad motsvarar 1,0 årsarbetare och 75 
% 0,75 årsarbetare.  

Årsarbetarnas beräkningsgrund förändrades mellan 2016 och 2017, i samband med att 
det uppmärksammandes felaktighet i beräkningsgrunderna. Utifrån det är skillnaden 
mellan åren (304 årsarbetare) inte en rättvisande bild av verkligheten.  

Då en simulering görs för åren med samma beräkningsgrunder blir skillnaden 19 
årsarbetare (2 417 (2016) och 2 436 (2017)). 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2015 2016 2017 2018 
 

 
Total genomsnittlig sysselsättningsgrad 93 92 92 92  

 Kvinnor månadsanställda, andel (%) 92 91 91 91  

 Män månadsanställda, andel (%) 96 95 95 94  

 

Åldersfördelning månadsavlönade 2015 2016 2017 2018 

 Anställda -34 år, andel (%) 20 20 22 21 
 Anställda 35-54 år, andel (%) 52 52 52 53 
 Anställda 55+ år, andel (%) 28 28 26 26 
 
     

Personalomsättning 2015 2016 2017 2018 

Extern personalomsättning - 12,9% 11,7% 13,5% 
Inklusive intern personalrörlighet - 20,9% 22,5% 27,0% 
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Lönebildning och förhandlingar 
Strängnäs kommun står, som många andra kommuner, inför flera 
rekryteringsutmaningar vad gäller flera bristyrken. Det kan medföra att lönenivåerna 
drivs upp utifrån rådande marknadskrafter. Kostnadslöneökningen för kommunen 
som helhet motsvarar cirka 2,5 procent. 

Resultat 

Årets resultat 
Årets resultat inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under egna 
kapitalet är 65,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Resultatet är 25,5 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat 
om 39,6 miljoner kronor. I årets resultat ingår inga jämförelsestörande poster. 

Resultatet enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2017:86) 
är 75,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Enligt riktlinjerna 
justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare års avsättningar för 
särskilda ändamål vid beräkning.  

Samtliga sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, redovisar ett 
positivt årsresultat. Överskottet för nämnderna uppgår till totalt 13,4 miljoner kronor 
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,7 procent. 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott med 8,8 miljoner kronor för året. Budget 
för demografisk volymjustering, löneprioriteringar samt reserv för politiska 
prioriteringar har inte tagits i anspråk fullt ut och bidragit till överskottet. En annan 
förklaring till överskottet är att centralt budgeterade medel för ökade lokalkostnader 
för ny-, till- och ombyggda lokaler inte nyttjats helt på grund av förskjutningar i 
tidplaner för färdigställande. 

Centralt budgeterade pensionsmedel redovisar ett överskott i förhållande till budget 
med 2,4 miljoner kronor. Budgeten läggs utifrån pensionsförvaltarens prognos samt 
beräkningar av intäkter från verksamheterna på en estimerad lönekostnad som ska 
täcka den avgiftsbestämda ålderspensionen, den förmånsbestämda ålderspensionen 
och administrationsavgifter kring pensionshanteringen. Överskottet 2018 beror delvis 
på högre lönekostnader än beräknat vilket i sin tur ger högre finansieringsbidrag från 
verksamheterna. Då budget för pensioner läggs långt i förväg har kommunen 
budgeterat extra för fluktuationer för pensionskostnader. 

Finansnettot blev 6,5 miljoner kronor bättre än budget. Lägre räntekostnader än 
förväntat samt en överskottsutdelning från Kommuninvest på 5,4 miljoner kronor som 
inte budgeterats är förklaring till överskottet. 

Skatteintäkterna blev 4,5 miljoner kronor lägre än den skatteprognos som låg till grund 
för Årsplan 2018. En byggbonus för 2018 på 7,5 miljoner kronor väger upp en del av 
underskottet som annars skulle varit större. Prognosen för skatteintäkterna bygger på 
skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och den lägre 
intäkten beror framförallt på minskade intäkter i inkomstutjämningssystemet. Även 
avskrivningarna visar en negativ avvikelse mot budget till följ av att avskrivningar för 
de investeringar som delvis finansieras med investeringsbidrag inte är medräknade i 
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budget. Dessa avskrivningar blir dock ingen extra kostnad för kommunen då dessa 
möts upp av investeringsbidrag som redovisas som en intäkt i kommunen. 

I diagrammet nedan framgår de senaste årens resultatutveckling: 

 

Nämndernas utfall 
En god verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på en aktiv uppföljning krävs för 
att kunna parera förändringar i budgetförutsättningarna. En budgetavvikelse under 1,0 
procent anses som god budgetföljsamhet. 

  

Kommunfullmäktige och dess verksamheter - utfallet är ett överskott på 0,7 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 12,8 procent. Avvikelsen beror främst 
på lägre kostnader för arvoden än budgeterat. 

Kommunstyrelsen - redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en budgetavvikelse med 0,5 procent. Avvikelsen har flera orsaker, bland 
annat lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt intäkter av 
engångskaraktär. 

Barn- och utbildningsnämnden - redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en budgetavvikelse med 0,4 procent. Av nämndens verksamheter redovisar 
tre verksamheter överskott, två verksamheter underskott och en verksamhet en budget 
i balans. 

Budgetavvikelse
Styrelse/nämnd

2014
mkr

2015
mkr

2016
mkr

2017 
mkr

2018 
mkr

2014
%

2015
%

2016
%

2017
%

2018
%

Kommunfullmäktige 1,6 0,6 0,6 0,7 18,6 8,0 12,9 12,8
Kommunstyrelse 2,9 0,6 0,9 0,7 2,6 0,5 0,7 0,5
Barn- och utbildningsnämnd 10,4 12,0 -0,8 3,6 1,3 1,5 -0,1 0,4
Socialnämnd -11,6 17,9 7,9 2,6 -1,8 2,6 1,1 0,4
Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,1 -0,3 0,3
Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 2,1 1,2 4,7 6,8 11,6 5,7 21,3
Teknik- och servicenämnd 5,9 0,1 -1,9 0,9 4,7 0,1 -1,5 0,7
Avvikelse nämnderna totalt -28,9 10,4 33,4 7,7 13,4 -1,8 0,6 1,9 0,4 0,7
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En bidragande orsak till nämndens positiva avvikelse är de statsbidrag som erhållits, 
främst inom förskola och grundskola. Sammantaget har barn- och 
utbildningsnämnden under 2018 ansökt om statsbidrag motsvarande 45,1 miljoner 
kronor och beviljats 38,9 miljoner kronor. Flertalet statsbidrag löper per läsår varför de 
måste redovisas under flera kalenderår (såsom 17/18, 18/19). Nämnden har även 
erhållit ersättning från Migrationsverket som finansierat kostnader för nyinvandring. 

Under året har både grundskolan och gymnasieskolan haft stora svårigheter att uppnå 
en budget i balans och prognosen har pekat på ett underskott. Det har fått 
konsekvensen att samtliga verksamheter fått vara ytterst restriktiva med 
kostnadsökningar vilket bidragit till överskottet. Vakanta tjänster, högre intäkter för 
barnomsorgsavgifter och lägre kostnader för skolskjutsar är andra orsaker till 
överskottet. 

Socialnämnden - redovisar en positiv avvikelse med 2,6 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en budgetavvikelse med 0,4 procent. Av nämndens verksamheter redovisar 
övervägande delen överskott. Undantaget är äldreomsorgen som redovisar ett 
underskott med 12,9 miljoner kronor. 

Under större delen av 2018 har nämnden haft stora svårigheter att uppnå en budget i 
balans, främst till följd av höga kostnader för hemtjänst. Underskott har befarats och 
åtgärder har vidtagits. Bland annat har lediga korttidsplatser inom äldreomsorgen 
hyrts ut till annan kommun och flera vakanta tjänster har inte tillsatts. Dessa åtgärder 
samt minskade volymer under hösten och ökade intäkter har sammantaget gjort att 
nämnden slutligen redovisar ett överskott för året. 

Under 2018 har socialnämnden beviljats bidrag motsvarande 13,9 miljoner kronor. En 
övervägande del av bidragen kommer från Socialstyrelsen, utöver dessa har nämnden 
mottagit bidrag från Länsstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (MUCHF). Socialnämnden har även erhållit ersättning från 
Migrationsverket som finansierat nämndens kostnader för flyktingmottagandet. 

Kultur- och fritidsnämnden - redovisar ett överskott på 0,1 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en budgetavvikelse på 0,3 procent. Kulturkontoret, Kulturskolan samt 
Bibliotek och museum redovisar mindre underskott medan resultatet för övriga 
verksamheter är mindre överskott. 

Under 2018 har nämnden beviljats externa bidrag motsvarande 4,1 miljoner kronor, 
bland annat för sommarlovsaktiviteter, gratis simskola och biblioteksverksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden - redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en budgetavvikelse på 21,3 procent. Vakanta tjänster är den främsta orsaken 
till budgetavvikelsen. 

Teknik- och servicenämnden - redovisar en positiv avvikelse med 0,9 miljoner kronor, 
vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,7 procent. Verksamheter exklusive 
balanserade resultat redovisar ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Överskottet beror 
till stor del på en outnyttjad reserv, högre intäkter samt lägre personalkostnader än 
budgeterat. 

Verksamheterna med balanserade resultat redovisar ett underskott på 0,9 miljoner 
kronor. Fordonsverksamheten redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket 
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beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter vid försäljning av utbytta fordon. 
Måltidsservice redovisar ett underskott med 1,0 miljoner kronor vilket beror på högre 
kostnader för livsmedel, transporter och personal i förhållande till erhållna intäkter. 
Vinterväghållningen redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor. 

Underskotten för balansenheterna Måltidsservice och Vinterväghållning kommer att 
balanseras mot tidigare års upparbetade överskott. Fordonsenhetens redovisade 
överskott hanteras genom en ny avsättning inom eget kapital. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är en balans mellan utvecklingen av 
intäkter och kostnader i ett längre tidsperspektiv. Kommunens skatteintäkter ökade 
under 2018 med 2,7 procent jämfört med föregående år. I skattenettoökningen ingår 
7,5 miljoner kronor Byggbonus för 2018, ett generellt statsbidrag som regeringen har 
infört till kommuner för att öka bostadsbyggandet. 

Kommunens nettokostnader inklusive finansförvaltningen har ökat med 54,1 miljoner 
kronor jämfört med föregående år, vilket motsvarar en nettokostnadsökningen med 2,9 
procent. 

  

Kommunen arbetar både med kortsiktig- och långsiktig ekonomistyrning för att dämpa 
nettokostnadsutvecklingen. Under 2016 gjorde kommunen tillsammans med PwC en 
långsiktig ekonomisk analys för perioden 2015-2030. Denna hanterar såväl förväntade 
driftkostnader som investeringar i lokaler och övrigt. Analysen visar att kommunens 
nettokostnader kommer att öka snabbare än skatteintäkterna. Vidare visar analysen att 
kommunens behöver effektivisera sina driftkostnader med cirka 0,9 procent årligen för 
att klara framtida utmaningar, vilket motsvarar cirka 17,0 miljoner kronor per år. 

Investeringar 
Kommunens nettoinvesteringar som finansieras med skattemedel uppgick under året 
till 62 miljoner kronor vilket motsvarar 3,1 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Det är en minskning med 49 miljoner kronor jämfört med 2017. 
Resecentrum och Larslunda gymnastikhall är de enskilt största investeringsprojekten 
båda åren.  
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Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar 
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna som 
kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. En självfinansieringsgrad på 100 
procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som 
planeras under planperioden, vilket innebär att kommunen inte behöver låna till 
investeringar. 

Årets investeringar har 100% självfinansieringsgrad. 

 
* Årets resultat plus avskrivningar i procent av kommunens nettoinvesteringar. 

Avskrivningar 
Investeringar leder till ökade kostnader i form avskrivningar som är kommunens 
periodiserade kostnad för investeringar. Avskrivningar baseras på tillgångarnas 
anskaffningsvärde och tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 

Avskrivningskostnaderna under 2018 uppgick till 63,2 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 4,2 miljoner kronor jämfört med 2017. Avskrivningskostnaderna 
motsvarar 3,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, en ökning med 0,1 
procentenheter jämfört med 2017.  

Investeringsvolym, mkr 2014 2015 2016 2017 2018
Kommunens investeringar, bruttoutfall -83 -52 -90 -131 -90
Investeringsbidrag 14 18 18 20 28
Kommunens investeringar, nettoutfall -70 -34 -72 -111 -62
Investeringsvolym, andel av skatteint, % 2014 2015 2016 2017 2018
Investeringsvolym netto/Skatteintäkter och generella statsbidrag 4,2% 1,9% 3,9% 5,7% 3,1%
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Exploateringar 
Med exploateringar avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för att kunna bygga bostäder och lokaler för näringsverksamhet med syftet är att 
marken ska avyttras. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten och 
avloppsanläggningar samt elanläggningar. 

Vid ingången av 2018 var den totala investeringsutgiften för 
exploateringsprojekten 98,8 miljoner kronor. Dessa utgifter är investeringar som gjorts 
i de olika projekten för bland annat allmänna anläggningar, planeringskostnader och 
inköp av mark. Vid utgången av 2018 var investeringsutgiften totalt 129,9 miljoner 
kronor. 

 

För 2018 uppgick exploateringsprojektens samlade inkomster till 37,7 miljoner kronor 
och utgifterna till 63,2 miljoner kronor. Nettoresultatet för avslutade projekt och 
fastighetsförsäljningar uppgick till minus 0,1 miljoner kronor. Avkastningen på 
nedlagda investeringskostnader inom exploateringsprojekten för 2018 blev -0,1 
procent. Målsättningen inom exploateringsverksamheten är en genomsnittlig 
avkastning om 15 procent på nedlagda investeringar, under en löpande treårsperiod. 

Exploateringar, mkr
Utfall 

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

resultat
Ingående värde 98,8 88,9
Årets inkomster 37,7 78,7
Årets utgifter -63,2 -43,8
Aktiveringar 25,8 0,0
Skuldförd gatukostnadsersättning -31,3 0,0
Vinst 5,0 7,0 -2,0
Förlust -5,1 0,0 -5,1
Utgående värde 129,9 46,9 -7,1
Avkastning -0,1% 7,9%
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Soliditet 
Soliditeten är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar har 
finansierats med eget kapital respektive lån. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten över en längre period utvecklas i positiv riktning. En 
förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och 
därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

 

Strängnäs kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtaganande uppgår till 9,4 
procent, vilket är en förbättring med 1,8 procentenheter jämfört med årsbokslutet 
2017. Soliditeten är dock fortsatt låg i jämförelse med snittet i riket vilket 2017 låg på 
27,2 procent. 

Ränte- och finansieringsrisk 
Kommunens riktlinjer för finansförvaltning anger hur finansiella risker ska begränsas 
och hanteras. Med ränterisk avses risken att en förändring av marknadsräntorna 
påverkar räntenettot negativt. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för finansförvaltning 
ska den genomsnittliga räntebindningstiden ligga inom intervallet 2 - 6 år och 
maximalt 50 procent av skuldportföljen ska ligga till förfall inom ett år. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden är 3,56 år vilket är en ökning med 0,11 år jämfört 
med föregående år (2017: 3,45 år). Andelen förfall inom ett år är 37 procent. 
Snitträntan har minskat något och är nu 1,58 procent (2017: 1,69 procent). På kort sikt 
innebär en procents ökning av marknadsräntorna att koncernens räntekostnader ökar 
med cirka 7,2 miljoner kronor. 

Med finansieringsrisk menas risken för att inte kunna refinansiera lån eller ta upp ny 
finansiering när behov uppstår. Enligt riktlinjerna får maximalt 50 procent av 
lånestocken förfalla inom ett år och kapitalbindningen får inte understiga 2 år. Andel 
kapitalförfall inom 1 år är 30 procent och den genomsnittliga kapitalbindningstiden 
uppgår till 1,92 år (2017: 2,0 år). 

I takt med att inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent 
ansåg Riksbanken i december att behovet av en mycket expansiv penningpolitik 
minskat något och höjde därmed reporäntan med 0,25 procentenheter till −0,25 

2014 2015 2016 2017 2018
 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommunkoncern

Strängnäs, (%) -1,1 1,7 4,9 7,6 9,4

 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommunkoncern
Riket, (%) 21,8 23,2 25,6 27,2

 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommun Strängnäs,
(%) -5,8 -2,9 -0,1 2,2 3,7

 Soliditet inkl pensionsåtag. Kommun Riket, (%) 20,6 21,8 24,2 25,6
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procent. Riksbankens prognos är att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under 
förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig. Svagare konjunktur 
såväl i Sverige som i omvärlden kan få Riksbanken att avvakta ytterligare. Höjda räntor 
får främst effekt på bolagen men även på kommunens hyror för verksamhetslokaler. 

Likviditet ur ett riskperspektiv 
Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En 
oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller 
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts. 

 

Kassalikviditeten har förbättrats de senaste åren och mellan åren 2016-2018 har den 
varit över 100 %. Kommunen har en medveten likviditetsplanering utifrån gällande 
räntelägen där likviditet ses i relation till kommunens räntekostnader för de 
långfristiga skulderna. Kommunen har även en koncernkontokredit på 100 mkr som 
nyttjas i denna planering. Målet är att ha en god betalningsförmåga till så låg kostnad 
som möjligt. 

Goda resultat och en väl avvägd investeringstakt för den skattefinansierade 
verksamheten har medfört att likviditeten och soliditeten stärkts. Det är resultatet av 
ett långsiktigt målinriktat arbete med god ekonomisk hushållning och av en tydlig 
målsättning att minska låneskulden. 

Låneskuld 
Kommunens och de kommunala bolagens lånebehov tillgodoses till största delen av 
upplåning via kommunens internbank. Koncernens samlade låneskuld uppgår till 2,5 
miljarder kronor varav 2,2 miljarder kronor upplånas genom internbanken. 
Kommunen har vidareutlånat allt till bolagen. Koncernens lån hos banker och 
kreditinstitut har minskat med 99,0 miljoner kronor sedan årsskiftet. 

Kommunen har under året amorterat de sista 20 miljoner kronorna av sin låneskuld. 
SFAB:s låneskuld är oförändrad under 2018. SEVAB:s låneskuld har ökat med 20,0 
miljoner kronor till följd av investeringar. Under året har beslut fattats om ett 
aktieägartillskott från SFAB till SBAB genom nyemission. Det har möjliggjort att SBAB 
kunnat amortera 85,0 miljoner kronor och därmed minskat bolagets låneskuld. 

Kassalikviditet (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Likvida medel 42 116 244 335 287
Kortfristiga fordringar 137 138 219 170 177
Kortfristiga skulder 281 347 412 465 445
Kassalikviditet, % 64 73 112 109 104
 Vid värde 100 % har kommunen betalningsförmåga motsvarande kortfristiga ekonomiska åtaganden. 
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SFAB:s låneskuld på 872,0 miljoner kronor avser lån för kommunens 
verksamhetsfastigheter och har effekt på kommunens hyreskostnader, det vill säga de 
finansieras indirekt av skattemedel. Kommunen har som mål att minska låneskulden 
för skattefinansierad verksamhet och skulden har minskat med 1 069 kronor per 
invånare under 2018 främst till följd av kommunens amortering men även till följd av 
ett ökat invånarantal. 

 

Borgensåtagande 
Kommunen har främst tecknat borgen för lån till egna bolag, men även för andra 
externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgår till 346,3 
miljoner kronor, vilket är en minskning med 14,8 miljoner kronor i förhållande till 
2017. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2018 och det finns 
inga indikationer på att så skulle behöva ske inom de kommande åren. 

Lån hos banker/kreditinstitut, mkr
Utfall 

2014
Utfall 

2015
Utfall 

2016
Utfall 

2017
Utfall 

2018
Kommunen 100 100 50 20 0
SFAB 872 872 872 872 872
Lån skattefinansierad  verksamhet 972 972 922 892 872
SBAB 430 460 490 490 405
SEVAB 843 843 873 873 893
SEVAB, borgensåtagande 401 386 372 357 343
Lån kommunkoncernen totalt 2 646 2 661 2 657 2 612 2 513


Låneskuld per invånare, kr
Utfall 

2014
Utfall 

2015
Utfall 

2016
Utfall 

2017
Utfall 

2018
Antal invånare 31 december 33 878 34 102 34 609 35 045 35 761
Låneskuld skattefinansierad verksamhet, kr per invånare 28 691 28 503 26 640 25 453 24 384
Låneskuld totalt koncern, kr per invånare 78 097 78 019 76 772 74 533 70 272
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Pensionsmedel och pensionsförpliktelser 
De totala pensionsförpliktelserna 2018 uppgår till 780 miljoner kronor, varav 532 
miljoner kronor avser åtaganden som är äldre än 1998. Kommunen har återlånat allt 
för att finansiera verksamheten. Kommunen har inga finansiella placeringar avseende 
pensionsförpliktelserna utan pensionsutbetalningarna finansieras årligen som en 
driftskostnad i resultatet. 

Årets pensionskostnader inklusive löneskatt uppgår till 106,0 miljoner kronor vilket 
motsvarar 5,3 procent av skatteintäkterna. År 2017 uppgick kostnaden till 97,6 
miljoner kronor, motsvarande 5,1 procent av skatteintäkterna. Utbetalningar från 
pensionsåtaganden äldre än 1998 uppgår 2018 till 33,9 miljoner kronor exklusive 
löneskatt, vilket motsvarar 1,7 procent av skatteintäkterna, vilket även är den 
beräknade andelen framöver. 

 

 

Kommunens borgensåtagande, mkr 2014 2015 2016 2017 2018
Egna bolag 400,8 386,5 372,0 357,9 343,5
Småhus 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1
Föreningar 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt borgensåtagande 405,0 390,5 375,7 361,1 346,3

Pensionsförvaltning, tkr 2014 2015 2016 2017 2018
Avsättning, inkl särskild löneskatt, för pensioner och liknade förpliktelser* 207 220 223 235 249
Ansvarförbildelser, inkl särskild löneskatt** 637 587 562 537 532
Total pensionsförpliktelse 844 807 785 772 780
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 0 0 0 0 0
Återlånade medel*** 844 807 785 772 780
* Pensionsförpliktelser som inarbetats från och med 1998 och som skall redovisas i balansräkningen.
** Pensionsförpliktelser som inarbetats före 1998 och som inte skall redovisas i balansräkningen.
***Skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde.
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Finansiella rapporter 

 

RESULTATRÄKNING (tkr) Not Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1 857 310 821 249 390 461 379 160
Verksamhetens kostnader 2 -2 498 648 -2 400 823 -2 256 638 -2 191 400
Avskrivningar 3 -185 224 -176 691 -63 242 -58 956
Verksamhetens nettokostnader -1 826 563 -1 756 264 -1 929 419 -1 871 196

Skatteintäkter 4 1 734 679 1 684 450 1 734 679 1 684 450
Generella statsbidrag och utjämning 5 247 930 246 010 247 930 246 010
Finansiella intäkter 6 9 028 7 415 68 978 59 429
Finansiella kostnader 7 -56 542 -49 869 -57 031 -49 787
Delsumma skatteintäkter och finansnetto 1 935 095 1 888 006 1 994 556 1 940 102

Extraordinära intäkter 8 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 8 0 0 0 0
Skatt 9 -5 002 -13 314 0 0
Årets resultat 10 103 530 118 427 65 136 68 905

KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat 103 530 118 427 65 136 68 905
Justering för ej likviditetspåverkande poster 11 202 016 197 066 77 271 69 827
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 305 546 315 494 142 407 138 732
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 17 -11 475 53 720 -7 291 48 965
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 23 10 240 28 262 -19 502 52 162
Ökning (-)/minskning (+) av exploateringstillgångar 16 -31 126 -16 054 -31 126 -16 054
Ökning (-)/minskning (+) av förråd - -2 309 2 893 0 0
Medel från den löpande verksamheten 270 877 384 314 84 488 223 806

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar 12-14 -251 601 -438 511 -90 337 -274 762
Avyttrade och utrangerade anläggningstillgångar 12-14 2 133 18 872 1 682 14 196
Investering i finansiella anläggningstillgångar 15 0 -105 0 -43
Avyttrade finansiella tillgångar 15 0 0 0 0
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 15 0 0 0 0
Omklassificering av exploateringstillgångar 16 -25 768 -5 864 -25 768 -5 864
Medel från investeringsverksamheten -275 236 -425 608 -114 423 -266 473

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 22 0 0 0 0
Amortering 22 -99 822 -44 402 -85 000 -30 000
Utlåning till koncernbolag 22 0 0 -20 000 0
Amortering från koncernbolag 22 0 0 85 000 0
Kostnadsersättning och investeringsbidrag 22 52 436 176 829 52 436 176 829
Förändring koncernkonto 22 0 0 -53 045 -15 760
Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar 15 1 267 161 1 666 1 666
Återbetald utlåning 15 950 950 950 950
Medel från finansieringsverksamheten -45 169 133 538 -17 993 133 684

Årets kassaflöde -49 529 92 243 -47 928 91 017
Likvida medel vid årets början 336 383 244 140 334 759 243 742
Likvida medel vid årets slut 286 854 336 383 286 829 334 759
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BALANSRÄKNING (tkr) Not Koncern Koncern Kommun Kommun
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 12 3 067 3 961 769 0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 13 3 921 006 3 838 282 796 658 755 595
Maskiner och inventarier 14 123 627 115 445 91 518 82 169
Finansiella anläggningstillgångar 15 99 065 115 597 2 422 188 2 526 814
Summa anläggningstillgångar 4 146 765 4 073 285 3 311 133 3 364 577

Omsättningstillgångar
Exploateringstillgångar 16 129 939 98 813 129 939 98 813
Förråd, mm - 10 952 8 643 0 0
Fordringar 17 263 850 252 375 177 483 170 191
Kassa och bank 18 286 854 336 383 286 829 334 759
Summa omsättningstillgångar 691 594 696 214 594 251 603 763

Summa tillgångar 4 838 359 4 769 499 3 905 383 3 968 340

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 19
Årets resultat 103 530 118 427 65 136 68 905
Övrigt eget kapital 884 613 780 503 612 246 557 657
Summa eget kapital 988 143 898 930 677 382 626 563

Avsättningar
Avsatt till pensioner 20 249 315 235 329 248 848 234 819
Andra avsättningar 21 103 848 101 042 0 0
Summa avsättningar 353 163 336 371 248 848 234 819

Skulder
Långfristiga skulder 22 2 764 542 2 811 927 2 534 035 2 642 339
Kortfristiga skulder 23 732 511 722 271 445 118 464 620
Summa skulder 3 497 053 3 534 198 2 979 153 3 106 959

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 838 359 4 769 499 3 905 383 3 968 340

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 24 531 600 537 427 531 600 537 427
Borgensåtaganden 25 3 914 4 244 346 316 361 074
Operationella leasingavtal 26 12 505 7 680 4 936 7 680
Hyresavtal för verksamhetsfastigheter 27 337 654 398 000 552 396 608 437
Summa ansvarsförbindelser 885 673 947 351 1 435 248 1 514 618
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NOTER
Resultaträkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
1.  Verksamhetens intäkter 2018 2017 2018 2017
Avgifter 71 095 66 263 71 615 67 966
VA och avfallsavgifter 155 235 130 604 0 0
Hyror och arrenden 146 610 143 446 44 935 43 041
Elnät och energiförsäljning 199 932 203 129 0 0
Statliga bidrag och övriga bidrag 204 541 204 662 204 541 204 180
Exploateringsintäkter 5 233 12 111 5 233 12 111
Övriga intäkter 74 663 61 034 64 136 51 861
  därav jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Summa verksamhetens intäkter 857 310 821 249 390 461 379 160

2.  Verksamhetens kostnader 2018 2017 2018 2017
Personalkostnader -1 274 799 -1 228 331 -1 227 582 -1 182 898
  därav jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Köp av huvudverksamhet -470 772 -470 408 -470 772 -470 408
Lämnade bidrag -102 256 -93 031 -102 256 -93 031
Lokalkostnader -98 780 -95 385 -262 726 -251 773
Material, tjänster o övr kostnader -552 041 -513 668 -193 302 -193 289
Summa verksamhetens kostnader -2 498 648 -2 400 823 -2 256 638 -2 191 400

3. Avskrivningar och nedskrivningar 2018 2017 2018 2017
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar -2 109 -2 290 -22 -120
Avskrivning maskiner och inventarier -26 017 -25 370 -22 715 -22 033
Avskrivning byggnader och anläggningar -157 098 -149 030 -40 504 -36 803
Nedskrivning av byggnader och anläggningar 0 0 0 0
Nedskrivning av maskiner och inventarier 0 0 0 0
Summa avskrivningar och nedskrivningar -185 224 -176 691 -63 242 -58 956

4. Skatteintäkter 2018 2017 2018 2017
Preliminär kommunalskatt 1 741 883 1 689 687 1 741 883 1 689 687
Preliminär slutavräkning innevarande år -2 144 -7 044 -2 144 -7 044
Slutavräkningsdifferens föregående år -5 061 1 806 -5 061 1 806
Summa skatteintäkter 1 734 679 1 684 450 1 734 679 1 684 450

5. Generella statsbidrag och utjämning 2018 2017 2018 2017
Inkomstutjämning 194 809 194 283 194 809 194 283
Kostnadsutjämning -9 922 -5 731 -9 922 -5 731
Stukturbidrag 0 0 0 0
LSS utjämning -33 502 -29 832 -33 502 -29 832
Regleringsavgift/bidrag 5 496 -337 5 496 -337
Kommunal fastighetsavgift 70 030 64 850 70 030 64 850
Generella bidrag från staten 21 020 22 777 21 020 22 777
Summa generella statsbidrag och utjämning 247 930 246 010 247 930 246 010

6. Finansiella intäkter 2018 2017 2018 2017
Utdelning på aktier och andelar 6 603 6 599 2 716
Andel i intresseföretags resultat 770 2 300 - -
Ränteintäkter 376 277 53 196 46 769
Övriga finansiella intäkter 1 279 4 838 9 183 9 944
Summa finansiella intäkter 9 028 7 415 68 978 59 429



 
 
 
 
 
 
 

45 

 

NOTER
Resultaträkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
7. Finansiella kostnader 2018 2017 2018 2017
Räntekostnader -52 714 -46 889 -53 203 -46 855
Ränta på pensionsavsättningar -3 386 -2 508 -3 386 -2 508
Övriga finansiella kostnader -442 -473 -442 -424
Summa finansiella kostnader -56 542 -49 869 -57 031 -49 787

8. Extraordinära intäkter och kostnader 2018 2017 2018 2017
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinär intäkter och kostnader 0 0 0 0

9. Skatt 2018 2017 2018 2017
Strängnäs Kommun 0 0 - -
SEVAB Strängnäs Energi AB -3 635 -5 969 - -
Strängnäs Fastighets AB -1 367 -7 345 - -
Summa skatt -5 002 -13 314 - -

10. Årets resultat 2018 2017 2018 2017
Strängnäs Kommun 65 136 68 905 65 136 68 905
SEVAB Strängnäs Energi AB 30 987 27 850 - -
Strängnäs Fastighets AB 9 494 23 761 - -
Elimineringar koncerninterna poster -2 087 -2 089 - -
Summa årets resultat 103 530 118 427 65 136 68 905

Utredning av balanskravet
Årets resultat 1) 103 530 118 427 65 136 68 905

Procent av skattenetto 3,3% 3,6%

Realisationsvinster - - -7 700 -1 521
Justering realistationsvinster - - 0 0
Årets resultat efter balanskravsjustering - - 57 436 67 384
Resultatutjämningsreserv - - 0 0
Balanskravsresultat - - 57 436 67 384

Procent av skattenetto - - 2,9% 3,5%

Synnerliga skäl:
Resultatbalanserade verksamheter 1) - - 695 3 101
Nyttjade medel eget kapital 1) - - 9 300 5 040
Resultat efter synnerliga skäl - - 67 431 75 525

Procent av skattenetto - - 3,4% 3,9%

Resultat god ekonomisk hushållning 1) - - 75 131 77 046

Procent av skattenetto - - 3,8% 4,0%

1) God ekonomisk hushållning enligt KS/2017:86 . 
Vid beräkning av uppfyllnad av resultatmål i förhållande till skattenettot justeras årets resultat med poster under rubriken synnerliga 
skäl.
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NOTER
Resultaträkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun

Nya öronmärkningar i eget kapital: 2018 2017 2018 2017
Digitalisering - - -6 000
Attraktiv arbetsgivare - - -1 000
Tidiga insatsser barn och elever - - -1 000
Långsiktig ekonomisk planering - - -800
Skolstruktur inklusive lärmiljö -2 000
Ökat bostadsbyggande - - -7 495 -8 700
Tillfälligt komunbidrag 2018 -1 262 0
Tillfälligt komunbidrag extratjänst -1 503 0
Resultat efter öronmärkning - - 64 871 57 546

Procent av skattenetto - - 3,3% 3,0%

Kassaflödesanalys

11. Justering för ej likvidpåverkande poster 2018 2017 2018 2017
Årets av- och nedskrivningar 185 224 176 691 63 242 58 956
Förändring pensionsavsättning 13 986 11 517 14 029 11 625
Förändring övriga avsättningar 2 806 8 859 0 -754
Summa 202 016 197 066 77 271 69 827

Balansräkning (tkr)

12. Immateriella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 23 526 23 519 1 355 1 235
Årets nyanskaffningar 1 216 120 791 120
Försäljning/utrangering 0 -113 0 0
Summa utgående immateriella anläggningstillgångar 24 742 23 526 2 146 1 355

Ingående ackumulerade avskrivningar -19 566 -17 388 -1 355 -1 355
Försäljning/utrangeringar 0 113 0 0
Årets avskrivningar -2 109 -2 291 -22 0
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -21 675 -19 566 -1 377 -1 355
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 067 3 961 769 0

13. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågeånde arbeten 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 5 345 269 4 920 815 1 067 315 827 143
Årets nyanskaffningar 225 529 470 202 75 328 282 998
Försäljning/utrangering -2 981 -45 748 -2 981 -42 826
Summa utgående anskaffningsvärde 5 567 817 5 345 269 1 139 662 1 067 315

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 615 657 -1 499 754 -312 953 -304 780
Försäljning/utrangeringar 1 299 33 127 1 299 28 630
Årets avskrivningar -157 098 -149 030 -40 504 -36 803
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 771 456 -1 615 657 -352 158 -312 953
Pågående anläggningar 124 645 108 670 9 154 1 233
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 921 006 3 838 282 796 658 755 595
Specifikation per bolag
Strängnäs Kommun 796 658 755 595 796 658 755 595
SEVAB Strängnäs Energi AB 1 636 844 1 591 374 - -
Strängnäs Fastighets AB 1 490 454 1 494 264 - -
Koncerneliminering -2 950 -2 951
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 921 006 3 838 282 796 658 755 595
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
14. Maskiner och inventarier 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 359 075 341 008 277 817 257 832
Årets  nyanskaffningar 36 469 22 105 34 335 20 036
Försä l jning/utrangering -6 911 -4 038 -6 435 -51
Summa utgående maskiner och inventarier 388 633 359 075 305 717 277 817

Ingående ackumulerade avskrivningar -246 220 -224 888 -198 238 -176 256
Försä l jning/utrangeringar 6 911 4 038 6 435 51
Årets  avskrivningar -26 017 -25 370 -22 716 -22 033
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -265 326 -246 220 -214 519 -198 238
Pågående maskiner och inventarier 320 2 590 320 2 590
Summa maskiner och inventarier 123 627 115 445 91 518 82 169

15. Finansiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Aktier och andelar:
SEVAB Strängnäs  Energi  AB - - 39 001 39 001
Strängnäs  Fastighets  AB - - 100 000 100 000
Eski l s tuna Strängnäs  Energi  och Mi l jö 2) 2 365 2 398
Eski l s tuna El försä l jning AB 2) 5 017 4 214
Inera  AB 43 43 43 43
Sörmlands  kol lektivtrafikmyndighet 1 744 1 744 1 744 1 744
SKL Kommentus  AB 2 2 2 2
Sörmlands  turismutveckl ing AB 6 6 6 6
Energikontoret i  Mälardalen AB 30 30 30 30
Kommuninvest ekonomiska  förening 3) 16 174 30 490 16 174 30 490
Bostadsrätter 760 760 760 760
HBV 80 80
Fibra 341 341
Summa aktier och andelar 26 562 40 108 157 760 172 076

Aktiverat bidrag: 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31 2017-12-31
Medfinansiering Citybanan 31 648 33 314 31 648 33 314

Utlåning via internbanken
SEVAB Strängnäs  Energi  AB - - 893 000 873 000
Strängnäs  Bostads  AB - - 405 000 490 000
Strängnäs  Fastighets  AB - - 872 000 872 000
Koncernkonto SEVAB - - 25 851 48 545
Koncernkonto SBAB - - 0 0
Summa utlåning via internbanken - - 2 195 851 2 283 545

Koncern Koncern Kommun Kommun
Långfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Riksbyggen BRF Sidensvansen 31 029 31 979 31 029 31 979
Förlags lån Kommuninvest 5 900 5 900 5 900 5 900
Övriga  långfri s tiga  fodringar 3 926 4 296 0 0
Summa långfristiga fordringar 40 855 42 175 36 929 37 879

Summa finansiella anläggningstillgångar 99 065 115 597 2 422 188 2 526 814
2)  Förändringen redovisas som finansiell intäkt i  koncernen, se not 6.
3) Andelskapitalet avser from 2018 ursprungligt insatskapital och särskild insats. 
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
16. Exploateringar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående värde 98 813 82 759 98 813 82 759
Årets inkomster -37 734 -29 426 -37 734 -29 426
Årets utgifter 63 181 27 424 63 181 27 424
Aktiveringar -25 768 -5 864 -25 768 -5 864
Skuldförd gatukostnadsersättning 31 316 14 920 31 316 14 920
Vinster -4 986 9 813 -4 986 9 813
Förluster 5 118 -813 5 118 -813
Summa exploateringar 129 939 98 813 129 939 98 813

17. Fordringar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Kundfordringar 77 683 72 160 29 087 21 137
Fordringar hos staten 80 740 84 001 78 695 84 001
Uppl intäkter, förutbet kostnader 102 419 91 648 69 271 64 957
Övriga fordringar 3 008 4 566 430 96
Summa fordringar 263 850 252 375 177 483 170 191

18. Kassa och bank 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Koncernkonto 3) 285 799 334 452 285 799 334 452
Övriga likvidkonton 1 055 1 932 1 030 308
Summa kassa och bank 286 854 336 383 286 829 334 759

19. Eget kapital 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående eget kapital 898 930 780 503 626 563 557 657
Anderlar kommuninvest -14 317 - -14 317
Årets resultat 103 530 118 427 65 136 68 905
Summa eget kapital 988 143 898 930 677 382 626 563

Strängnäs kommun 677 382 626 563 677 382 626 563
SEVAB Strängnäs Energi AB 208 887 177 901 - -
Strängnäs Fastighet AB 243 827 234 333 - -
Eliminering koncerninterna poster -141 953 -139 867 - -
Summa eget kapital 988 143 898 930 677 382 626 563
varav resultatutjämningsreserv 0 0
Soliditet (Inkl pensionsåtaganden) 9,4% 7,6% 3,7% 2,2%
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
varav öronmärkt eget kapital: 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Balansenhet - Måltidsverksamheten - - -1 618 -597
Balansenhet - Säkerhets fond - - 544 392
Balansenhet - Fordonsverksamheten - - 1 166 731
Balansenhet - Vinterväghål lnings fond - - 1 075 1 336
Strängäs  utveckl ingsarena - - 938 938
Översiktsplan - - 1 145 1 145
Arbetsmarknadsfond - - 0 454
Projektmedel - - 360 360
Utveckl ings fond - - 6 355 6 355
Digi ta l i sering - - 9 018 9 320
Atraktiv arbetsgivare - - 3 311 4 000
Tidiga  insatser barn och elever - - 940 1 000
Långs iktig ekonomisk planering - - 1 300 837
Skols truktur för en inkluderande lärmi l jö, SUFIL - - 510 0
Ökat bostadsbygggande, byggbonus  2017 - - 8 700 0
Ti l l fä l l igt kommunbidrag 2018, ensamkommande - - -491 0
Ti l l fä l l igt kommunbidrag 2018, extratjänster - - -137 0
Nya öronmärkningar, enl  bes lut - - 10 260 19 500
Summa - - 43 376 45 771
% av innevarande års skattenetto 2,2% 2,4%

20. Avsatt till pensioner 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående avsättning 158 829 147 312 158 319 146 694
Pens ionsutbeta lningar -5 764 -5 179 -5 721 -5 179
Nyintjänad pens ion 13 428 15 292 13 428 15 292
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 837 1 882 2 837 1 882
Förändring löneskatt 2 739 2 271 2 739 2 271
Övrigt 746 -2 749 746 -2 641
Delsumma 172 815 158 829 172 348 158 319
Pens ionsfond (inkl . löneskatt) 76 500 76 500 76 500 76 500
Summa avsatt till pensioner 249 315 235 329 248 848 234 819
Anta l  vi ss tids förordnanden 4 3
Aktual i seringsgrad, % 97,0 97,0

21. Andra avsättningar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Avsättning Ci tybanan 0 0 0 0
Latent skatt 79 651 76 845 0 0
Övriga  avsättningar 24 197 24 197 0 0
Summa 103 848 101 042 0 0

22. Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Koncernkonto 5) 0 0
Skulder ti l l  banker/kredi tinsti tut 2 294 890 2 379 890 2 170 000 2 255 000

2 294 890 2 379 890 2 170 000 2 255 000
Koncernkto SEVAB Strängnäs  Energi - - 0 0
Koncernkto Strängnäs  Bostads  AB - - 27 902 36 094
Koncernkto Strängnäs  Fastighet AB - - 69 782 137 330
Summa koncernkonto 2 294 890 2 379 890 2 267 683 2 428 423
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
Därav förmedlade lån till kommunens bolag 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
SEVAB Strängnäs Energi AB - - -893 000 -873 000
Strängnäs Bostads AB - - -405 000 -490 000
Strängnäs Fastighets AB - - -872 000 -872 000
Summa - - -2 170 000 -2 235 000
Kommunens andel långfr. skulder - - 0 20 000

3) Koncernkontofördelning
Strängnäs Kommun - - -213 967 -209 573
SEVAB Strängnäs Energi AB - - 25 851 48 545
Strängnäs Fastighets AB - - -69 782 -137 330
Strängnäs Bostads AB - - -27 902 -36 094
Summa koncernkonto - - -285 799 -334 452

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Kostnadsersättningar och investeringsbidrag 266 352 213 915 266 352 213 915
Övriga långfristiga skulder
Finansiell leasing 203 300 218 122 0 0
Summa långfristiga skulder 2 764 542 2 811 927 2 534 035 2 642 339

23.  Kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Kortfristiga skulder till banker och  kreditinstitut 14 822 14 402 0 0
Leverantörsskulder 102 785 105 370 79 029 76 581
Personalens skatter och avgifter 43 139 40 333 41 614 38 876
Skulder till staten 30 558 27 040 30 558 27 040
Upplupna pensionskostnader 61 944 58 601 61 944 58 601
Upplupna personalkostnader 98 284 97 278 96 139 94 966
Uppl kostnader, förutbet intäkter 313 864 340 777 135 484 168 227
Övriga kortfristiga skulder 67 116 38 471 351 329
Summa kortfristiga skulder 732 511 722 271 445 118 464 620

Ansvarsförbindelser (tkr)
Koncern Koncern Kommun Kommun

24. Pensionsförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Ingående pensionsförpliktelse 613 927 638 075 613 927 638 075
varav avsättning 76 500 76 500 76 500 76 500
Pensionsutbetalningar -27 828 -27 193 -27 828 -27 193
Nyintjänad pension 13 374 -581 13 374 -581
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 9 850 12 100 9 850 12 100
Förändring löneskatt -1 138 -4 715 -1 138 -4 715
Övrigt -85 -3 759 -85 -3 759
Utgående pensionsförpliktelse 608 100 613 927 608 100 613 927
varav avsättning 76 500 76 500 76 500 76 500
Summa pensionsförpliktelser 531 600 537 427 531 600 537 427
Antal visstidsförordnanden 6 5 6 5
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NOTER
Ansvarsförbindelser (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
25. Borgensåtaganden 4, 5) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Kraftvärmeverk/SEVAB 0 0 343 009 357 411
Föreningar 2 700 2 900 2 700 2 900
Egnahemsägare och bostadsrätts innehavare av bostadsfinans iering 140 253 140 253
Fastigo 607 581
Pens ionsåtagande/SEVAB 467 510 467 510
Summa 3 914 4 244 346 316 361 074

26. Operationella leasingavtal 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
förfa l ler inom ett år, 3 959 4 827 2 445 4 827
senare än ett år men inom fem år, 8 546 2 853 2 491 2 853
senare än fem år 0 0 0 0
Summa 12 505 7 680 4 936 7 680
Betalda leasingavgifter 18 129 - 3 727 3798

27. Hyresavtal för verksamhetsfastigheter 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
förfa l ler inom ett år, 86 136 85 773 230 764 223 331
senare än ett år men inom fem år, 251 518 261 227 321 632 334 106
senare än fem år 0 51 000 0 51 000
Summa 337 654 398 000 552 396 608 437

4) Strängnäs kommun har 2007-02-26, KF  paragraf 39 , ingått en solidarisk borgen  såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB’s samtliga  nuvarande och framtida förpliktelser.  Samtliga  288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i  Kommuninvest 
har ingått l ikalydande borgensförbindelser. 
Mel lan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressvtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mel lan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till s torleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i  Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Strängnäs Kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i  Sverige ABs totala förpliktelser till 404.804.079.439 kr och tota la tillgångar till 
406.323.006.299 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till  2.402.711.036 kr och andelen av de totala 
ti l lgångarna uppgick till  2.420.088.676 kr.

5) Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommunen är medlem med 6 % andel i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som i  november 2015 ingick ett borgensåtagande såsom 
för egen skuld för AB Transitios låneförpliktelser. Medlemmarna har vid varje tidpunkt del i förbundets tillgångar och skulder med 
s in andel enligt förbundsordningen. Per 2018-12-31 motsvarade kommunens andel av borgensåtagandet
114 820 933kr.
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DRIFTREDOVISNING

Nämnd                                     (tkr) Intäkter Kostnader
Netto-

kostnad Budget
Budget-

avvikelse

Netto- 
kostnad 

2017
Kommunfullmäktige 673 -5 701 -5 028 -5 765 737 -4 069

Kommunstyrelse 38 374 -170 464 -132 090 -132 765 676 -125 703

Barn- och utbildningsnämnd 562 587 -1 403 778 -841 191 -844 805 3 614 -816 870

Socialnämnd 205 992 -910 626 -704 634 -707 282 2 648 -685 027

Kultur- och fritidsnämnd 6 012 -50 259 -44 247 -44 388 141 -43 867

Samhällsbyggnadsnämnd 20 146 -37 460 -17 313 -21 996 4 683 -19 369

Teknik- och servicenämnd 99 917 -234 093 -134 176 -135 115 939 -126 682

Summa nämnder 933 702 -2 812 381 -1 878 679 -1 892 117 13 438 -1 821 588

Finansförvaltning 19 259 44 197 63 456 54 675 8 780 53 454

Pensioner 0 -50 955 -50 955 -53 400 2 445 -44 107

Summa driftredovisning 952 961 -2 819 139 -1 866 178 -1 890 841 24 664 -1 812 240

Avgår interna intäkter/kostnader -562 501 562 501 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter/kostn. 390 461 -2 256 638 -1 866 178 -1 890 841 24 664 -1 812 240

Avskrivningar 0 -63 242 -63 242 -62 000 -1 242 -58 956

Skattenetto 2 026 033 -43 424 1 982 609 1 987 087 -4 478 1 930 460

Finansnetto 68 978 -57 031 11 947 5 400 6 547 9 642

Resultat, se not 10 2 485 472 -2 420 335 65 136 39 646 25 490 68 905

Procent av skattenetto 3,3% 2,0% 3,6%
Reserverat i eget kapital1) 0 9 995 9 995 0 9 995 8 141

Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1) 2 485 472 -2 410 340 75 131 39 646 35 485 77 046

Procent av skattenetto 3,8% 2,0% 4,0%

1) Enligt riktilinjer för god ekonomisk hushållning i Strängnäs kommun (KS/2017:86) justeras årets resultat med kostnader, som 
tidigare år har avsatts för särskilda ändamål, vid beräkning av uppfyllnad av årets resultatmål i förhållande till skatteintäkterna.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Nämnd                                     (tkr)
Total 

Budget Inkomst Utgift
Netto-

utfall Återstår

Förslag till 
ombudgetering 

2019
Kommunfullmäktige -800 0 0 0 800 150

Kommunstyrelse -17 281 820 -14 418 -13 598 3 683 3 134

Barn- och utbildningsnämnd -11 528 0 -9 809 -9 809 1 719 891

Socialnämnd -6 569 492 -5 904 -5 412 1 157 688

Kultur- och fritidsnämnd -2 161 0 -1 707 -1 707 454 293

Samhällsbyggnadsnämnd -1 895 0 -1 289 -1 289 606 300

Teknik- och servicenämnd -37 466 26 590 -53 922 -27 332 10 134 10 134

Summa investeringar exkl öronmärkta medel -77 700 27 902 -87 049 -59 147 18 553 15 590

Nyttjat från öronmärkta medel i eget kapital 0 0 -2 641 -2 641 -2 641 0

Summa investeringar -77 700 27 902 -89 690 -61 788 15 912 15 590

Investeringar där investeringsbidrag erhållits
Investerings-

bidrag    Utfall

Vattentornsparken 309 -309

Cykelbana Södertäljevägen 1 500 -1 500

Gång- och cykelbana, Järnvägsgatan 500 -500

Södertäljevägen 1 000 -1 000

Eldsund 6:6 17 536 -17 536

Sidöparken 7 105 -7 105

Sundbystrand 107 -107

Välfärdsteknik 492 -492

Summa investeringar 28 549 -28 549

Investeringar inom 
exploateringsverskamheten

Investerings-
bidrag

Omklassi-
ficering

Gator och motionsspår, Stavlund 25 768 -25 768

Kilen Lunda 5 548 0

Summa investeringar 31 316 -25 768

Summa investeringar i anläggningstillgångar -116 105
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EXPLOATERINGSREDOVISNING
Ingående Utgående

balans balans

2018-01-01 Inkomst Utgift Investering Bidrag Resultat 2018-12-31
Exploateringsprojekt (tkr) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)
Strängnäs och Tosterö

E0Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde 0 -1 572 863 0 0 709 0
E0Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 17 709 -875 11 411 0 0 0 28 245

E0Strängnäs 2:3, Sidöparken -53 0 103 0 0 0 50

E0Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 8 567 -5 073 671 0 0 0 4 164

E0Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 28 448 0 922 0 0 0 29 371

E0Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda -995 0 15 0 5 548 -4 568 0

E0Västertull 1 432 0 23 0 0 0 455

E1Strängnäs 2:1, Resecentrum 11 942 -8 24 211 0 0 0 36 146

E1Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet 4 114 0 157 0 0 0 4 271

E1Strängnäs 2:1 Stationsområdet 11 0 0 0 0 0 11

E1Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss 328 0 477 0 0 0 804

E1Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge 2 041 0 739 0 0 0 2 781

E1Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 69 0 552 0 0 0 622

E1Eldsund 6:16, Eldsundsviken 58 0 1 0 0 0 59

E1Strängnäs 3:1, kv. Järpen 1 356 0 3 724 0 0 0 5 080

E0Bresshammar 1:1, Stavlund 21 717 -29 731 17 362 -25 768 25 768 4 038 13 387

E1Eldsund 7:1, Kornetten 0 0 16 0 0 0 16

E1Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 0 0 0 0 0 0 0

E1Strängnäs 3:1 Storängens indus 0 0 6 0 0 0 6
E1Härads Kyrkby 6:7, Härads Indus 0 -475 104 0 0 371 0
Totalt Strängnäs och Tosterö 95 746 -37 734 61 358 -25 768 31 316 550 125 467

Stallarholmen

E1Vannesta 1:21 mfl 236 0 182 0 0 -419 0

E0Vannesta 3:18 0 0 1 0 0 0 1
Totalt Stallarholmen 236 0 183 0 0 -419 1

Mariefred och Åker

E0Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 1 720 0 894 0 0 0 2 614

E0Mariefred 2:33, Fågelsången 1 072 0 742 0 0 0 1 813

E1Gripsholm 4:5, Ekhov 11 0 4 0 0 0 15

E1Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 29 0 0 0 0 0 29

Totalt Mariefred och Åker 2 831 0 1 640 0 0 0 4 471

Totalt 98 813 -37 734 63 181 -25 768 31 316 132 129 939
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Redovisningsprinciper 
Lagar och normgivning 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR. Undantag redovisas 
under Avvikelser från redovisningsprinciper. Redovisningen för kommunens bolag 
upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernföretagens 
redovisningsprinciper är justerade till de kommunala regelverket före konsolidering. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar de bolag som Strängnäs kommun har ett 
betydande inflytande över och vars omfattning påverkar totalbilden av koncernens 
ställning. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att kommunens 
anskaffningskostnader för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets eget 
kapital. Proportionell konsolideringsmetod innebär att endast ägda andelar av 
kostnader, intäkter, skulder och fordringar medtas vid redovisning av koncernens 
ekonomiska ställning. Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har också 
eliminerats proportionellt. 

Intäkter 
Skatteintäkter: Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas i enlighet 
med RKR 4.2. Det innebär att skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara 
inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Periodisering görs baserat på SKL:s 
decemberprognos. 

Kostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning utifrån 
beräknad nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet. Tillgångar i form av mark, 
konst och pågående arbete skrivs inte av. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på ett 
behov, till exempel vid verksamhetsförändringar, teknikskiften och 
organisationsförändringar. 

Avskrivningar görs månadsvis från och med månaden efter tillgången tas i bruk. Från 
och med 2014 tillämpas komponentavskrivning på anläggningar som har aktiverats 
under räkenskapsåret. För tillgångar anskaffade tidigare än 2014 har bedömningen 
gjorts att inga justeringar för avskrivningstider på ingående komponenter behöver 
göras. 

Materiell anläggningstillgång: mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner, 
inventarier, fordon. Följande kriterier ska vara uppfyllda: 1. Avsedda för stadigvarande 
bruk. 2. Nyttjandeperiod/ekonomisk livslängd på mer än tre år. 3. Värdet av tillgången 
ska uppgå till ett prisbasbelopp. 

Immateriell tillgång: olika typer av rättigheter. Följande kriterier ska vara uppfyllda: 1. 
Identifierbar. 2. Icke monetär utan fysisk form. 3. En resurs över vilken kommunen har 
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en kontroll och som förväntas ge kommunen ekonomiska fördelar eller servicepotential 
i framtiden, i form av framtida intäkter eller kostnadsminskningar eller vara av 
betydande värde för verksamheten under kommande år, det vill säga värdeskapande. 4. 
Gälla kostnader som är av betydande storlek i förhållande till kommunens totala 
kostnader, har ett varaktigt värde. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas i förekommande fall i not till resultaträkningen. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår 
till ett väsentligt belopp. Posterna är inte extraordinära men viktiga att uppmärksamma 
vid jämförelse med andra perioder. 

Avsättningar 
Avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. I Strängnäs 
kommun bokförs posterna avsättning till pensioner. 

Pensioner: Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning 
och pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som 
ansvarsförbindelse. Samtliga pensioner redovisas inklusive löneskatt med 24,26 
procent, i enlighet med Rådet för kommunal redovisning. Tillämpad beräkningsmodell 
är RIPS17. 

Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension 
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 

Den avgiftsbestämda delen redovisas under kortfristiga skulder. 

Poster inom linje 
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och 
ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska 
anges i direkt anslutning därtill. 

Ansvarsförbindelser: Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek 
och/eller infriandegraden, redovisas som ansvarsförbindelser. Under 
ansvarsförbindelser återfinns kommunens borgensåtaganden, den del av 
pensionsåtaganden som är äldre än 1998 samt framtida leasing och hyresavgifter. 

Avvikelser från redovisningsprinciper 
RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser och RKR 10.2 
Avsättningar och ansvarsförbindelser Kommunen avviker från redovisningslagens KRL 
5:4 rekommendation om redovisning av pensionsförpliktelser. Undantag har gjorts (år 
2004-2008) för extra avsättning om totalt 76,5 miljoner kronor. De framtida 
pensionsutbetalningarna kommer att stiga under några år, och med beaktande av god 
ekonomisk hushållning är detta ett sätt att säkerställa dessa utbetalningar. Strängnäs 
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kommun redovisar, med undantag för den extra avsättning, sina pensionsåtaganden för 
anställda enligt blandmodellen. 

RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning Enligt rekommendation ska 
investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en 
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningstillgångarnas respektive nyttjandeperiod. Sedan 2012 har 
gatukostnadsersättning/investeringsbidrag inom exploateringsverksamheten bokförts 
som långfristig skuld. Omräkning av tidigare års bidrag har inte skett. 
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Bilaga 1: Nämndernas bidrag till måluppfyllelse 
 Uppfyllt   Delvis uppfyllt    Inte uppfyllt 

Mål – Samhälle Nämnd Bedömning 

Samarbetet mellan kommunala och fristående huvudmän har 
ökat. 

BUN  

Strängnäs kommun har ett attraktivt och tillgängligt kultur- 
och fritidsutbud. 

KFN  

I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med 
miljöstrategin. 

KS  

Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för ett 
ökat bostadsbyggande, fördelat mellan kommundelarna 
enligt riktlinjerna och översiktsplanens utvecklingsstrategi. 

SBN  

Nämnden ska verka för goda förutsättningar för 
verksamheter, service, handel och infrastruktur. 

SBN  

Socialnämnden samverkar med andra aktörer för att fullfölja 
och utveckla sin verksamhet för brukarnas bästa. 

SN  

Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets 
verksamheter ska stärkas och bli robustare. 

TSN  

Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. TSN  

Antal utvecklade bränder i bostäder per 1 000 invånare ska 
minska. 

TSN  

Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid 
ökar. 

TSN  

I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna 
information och möjligheter att samverka i processen.  

TSN  

Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. TSN  

Barns och elevers inblick i närsamhället har ökat BUN  

Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka 
och vistas i. 

KS  

En god miljö uppnås och upprätthålls i kommunen genom att 
nämnden leder det strategiska arbetet inom miljöstrategin 
och bedriver målinriktad tillsyn. 

SBN  

Nämnden ska verka för att lämna service, tjänster och 
information med hög kvalitet och god tillgänglighet. 

SBN  

Ett socialt hållbart samhälle uppnås och upprätthålls i 
kommunen genom att nämnden biträder kommunstyrelsen 
att leda det strategiska arbetet med folkhälsa, tillgänglighet, 
jämställdhet. 

SBN  

Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter 
ska öka. 

TSN  

Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens 
stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar.   

TSN  
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Mål – Utbildning Nämnd Bedömning 

Strängnäs kommuns kultur- och fritidsverksamheter 
erbjuder bildningsmöjligheter som väcker livslång lust att 
lära. 

KFN  

Nyanlända ges möjligheter till inkludering i samhället. KS  

Barn och unga ska beredas möjlighet till insyn och inflytande 
i nämndens arbete. 

SBN  

Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en 
bättre lärmiljö. 
 

SBN  

Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. TSN  

Verksamheterna har förbättrat sina resultat. BUN  

Verksamheterna har påbörjat utvecklingen av digitala 
arbetssätt. 

BUN  

Socialnämndens insatser bidrar till att elever kan fullfölja sin 
skolutbildning. 

SN  

Socialnämndens insatser stimulerar brukarna till 
självförsörjning via studier eller arbete. 

SN  

Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. TSN  

Barns och elevers lust att lära har ökat. BUN  

Mål – Vård och omsorg Nämnd Bedömning 

Strängnäs kommuns kultur- och fritidsverksamheter har 
trygga mötesplatser för alla individer. 

KFN  

Socialnämnden utvecklar sina verksamheter till nytta för 
brukarna. 

SN  

Socialnämnden skapar möjligheter för brukarna att komma 
in på ordinarie arbetsmarknad. 

SN  

Socialnämnden använder välfärdsteknologi för brukarnas 
självständighet. 

SN  

Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra 
måltidsmiljö. 

TSN  

Kommunens barn och unga har bra uppväxtvillkor. KS  

Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och 
servicekontorets verksamhetsområden. 

TSN  

Barn och elever får stimulans och stöd i den lärmiljö som 
erbjuds. 

BUN  

Barn- och utbildningsnämndens insatser bidrar till att fler 
barn och unga får socialtjänstens och landstinget stöd. 

BUN  
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Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en 
bättre boendemiljö och matkvalitet för boende inom vård och 
omsorg. 

SBN  

Socialnämndensinsatser bidrar till upplevd trygghet hos 
brukarna. 

SN  

Mål – Medarbetare Nämnd Bedömning 

Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade 
medarbetare. 

KFN  

Nämnden ska verka för engagerade medarbetare och 
sjukfrånvaron ska minska. 

SBN  

Socialnämndens medarbetare är kompetenta och engagerade. SN  

Medarbetarnas engagemang tillvaratas genom allas 
delaktighet i verksamhetsutvecklingen. 

KS  

Det är attraktivt att arbeta inom socialnämndens 
verksamheter. 

SN  

Sjukfrånvaron ska minska. KS  

Frisknärvaron ska öka. TSN  

Verksamheterna har sänkt sjukfrånvaron. BUN  

Mål – Ekonomi Nämnd Bedömning 

Kultur- och fritidsnämnden verkar för god ekonomisk 
hushållning genom en väl fungerade ekonomisk styrning och 
uppföljning 

KFN  

Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning 
genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. 

KS  

Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom 
väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. 

TSN  

Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. SBN  

Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en 
tillgänglig och effektiv förvaltning. 

KS  

Socialnämndens verksamheter bedrivs effektiv, för hållbarhet 
på kort och lång sikt. 

SN  

Barn- och utbildningsnämnden har en resursfördelning som 
kompenserar för olikheter. 

BUN  
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Bilaga 2: Information om organisationer och gemensamma 
nämnder där kommunen har inflytande 
Förutom koncernerna Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB samt den 
gemensamma Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs ÖFNES har Strängnäs 
kommun även inflytande i flera organisationer och nämnder.  

Från och med den 1 januari 2019 bildas Region Sörmland, vilket är en sammanslagning 
av Landstinget Sörmland, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
(Sörmlandstrafiken) och Regionförbundet Sörmland. 

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (Sörmlandstrafiken) 
organiseras i form av ett kommunalförbund med landstinget och de nio kommunerna i 
länet som medlemmar. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har det samlade 
ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Myndigheten äger Länstrafiken Sörmland AB som 
ges i uppdrag att samordna upphandling och utförande av kollektivtrafik inom länet. 
Myndigheten är även delägare i Mälardalstrafik (MÄLAB AB) som har ansvar för regional 
kollektivtrafik i Mälardalen, framförallt med tåg. Bolaget ansvarar bland annat för 
pendlarbiljetten Movingo. 

Regionförbundet Sörmland har fram till och med 31 december 2018 varit en 
mötesplats för att samordna och utveckla regionala frågor. Regionförbundet var även den 
aktör som ansvarade för att regionala uppdrag från staten verkställs. Medlemmar i 
Regionförbundet Sörmland var Landstinget Sörmland och de nio kommunerna i länet.  

Landstinget Sörmland - Gemensam patientnämnd. Patientnämndens uppgift är att 
hjälpa patienter, vårdtagare och anhöriga att lösa problem som kan uppstå i kontakten 
med den som ger vård, behandling och omsorg. Nämndens kansli utreder alla inkomna 
synpunkter och klagomål. Den politiska patientnämnden har tolv ledamöter, varav 
landstinget utser tre och länets kommuner de övriga nio. 

Landstinget Sörmland - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
(NSV) Nämnden är gemensam för Landstinget Sörmland och länets nio kommuner, med 
landstinget som värdkommun.  

Nämnden har driftansvar för Hjälpmedelscentralen, FoU i Sörmland (forskning och 
utveckling avseende socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor i länet), samt Regionalt 
Vård- och Omsorgscollege. Vidare ska nämnden följa upp och föreslå utveckling av 
samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande gemensamma målgrupper: barn 
och unga som behöver särskilt stöd, äldre, personer med funktionsnedsättning, samt 
personer med psykisk ohälsa och sjukdom. Samverkansmöjligheter ska även följas upp 
och föreslås till huvudmännen avseende riskbruk, missbruk och beroendevård. 

Samordningsförbundet RAR (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) i 
Sörmland ska främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet, som är 
verksamma inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Samtliga kommuner i länet, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget är medlemmar i 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland 
som medlemmar (Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Vingåker samt Strängnäs). 
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Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten och driver 
behandlingshem för vuxna missbrukare, familjerådgivning och familjehemsvård för barn 
och ungdomar. Vårdförbundets ändamål omfattar även upphandling av vårdplatser hos 
andra huvudmän för förbundsmedlemmarnas räkning.   

Sörmlands turismutveckling AB är den regionala länsturistorganisationen i Sörmland. 
Sörmlands turismutveckling bedrivs i aktiebolagsform och ägs till 35 procent av 
Landstinget Sörmland tillsammans med länets kommuner och till 65 procent av privata 
företag, enskilda personer och personal i bolaget. Sörmlands turismutvecklings uppgift är 
att tillsammans med kommuner och näringsliv samt övriga regionala organisationer i 
Sörmland, genom marknadsföring och produktutveckling, verka för ökad omsättning 
inom besöksnäringen i länet.  

Lokalt Ledd Utveckling - Leader Södermanland är en ideell förening som arbetar för 
att främja, bedriva och samordna lokalt- och regionalt utvecklingsarbete på landsbygden i 
enlighet med Leadermetoden. Leader är en del av landsbygdsprogrammet och därigenom 
en EU-finansierad metod gällande projekt på landsbygden som bedrivs i samverkan 
mellan tre parter: offentliga, privata och ideella aktörer. För programperioden 2014-2020 
sträcker sig Leader Södermanlands område över tre län och åtta kommuner i landskapet 
Södermanland: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och 
Vingåker.  

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, 
Strängnäs och Västerås. Samarbetet handlar om att kommunerna tillsammans vill växa 
mer och göra det ännu bättre att bo, studera, arbeta och leva i de fyra kommunerna. 
Samarbetet sker på både politisk nivå (kommunstyrelserna) och mellan tjänstepersoner 
inom områden som infrastruktur, trafik, logistik och frågor som rör kommunernas 
gemensamma bostads-, studie- och arbetsmarknad. 

Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra 
län - Södermanland, Västmanland, Uppsala och Region Gotland. Deras huvudsakliga 
uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar 
energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för 
energi- och klimatfrågor. Strängnäs är en av 14 kommuner som äger Energikontoret i 
Mälardalen AB. Bolaget drivs oberoende av kommersiella intressen och utan vinstintresse. 

Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation som arbetar för en 
internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och 
verka i. Mälardalsrådet har 57 kommuner och 5 regioner/landsting som ordinarie 
medlemmar. Rådets roll är att vara en storregional mötesplats för medlemmarna, 
kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. Dess uppgift är också att vara 
forum för samverkan mellan politik, näringsliv och akademi. 

 
Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 
medlemsorganisationer vars syfte är att bidra till ett bättre underlag för 
samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. 
Genom förbundet förbättras möjligheterna att följa upp miljömål och initiera 
miljöförbättrande åtgärder.  
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Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap för samverkan mellan 55 
kommuner och regionala aktörer i det geografiska området Stockholmsregionen. Syftet är 
att attrahera utländska investeringar till regionen för att långsiktigt främja lokal och 
regional tillväxt samt attraktionskraft för människor, företag och kapital. Partnerskapet 
marknadsför sig internationellt under varumärket ”Stockholm – The Capital of 
Scandinavia”. Arbetet samordnas av Stockholm Business Region AB (SBR), som ägs av 
Stockholms kommun. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation 
för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 
kommuner och 20 landsting/regioner. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att 
utveckla medlemmarnas verksamhet. SKL fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte 
och samordning. SKL ger service och professionell rådgivning inom alla de frågor som 
kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.  

SKL Kommentus AB är dotterbolag till SKL och bedriver primärt verksamhet inom 
områdena inköp och HR. Inom inköpsområdet bedrivs bland annat en nationell 
inköpscentral med ramavtal för varor och tjänster samt konsultverksamhet bestående av 
stöd och utbildningar inom inköp och upphandling. Inom HR-området tillhandahåller 
man digitala tjänster för beslutsfattare inom arbetsrättsområdet samt litteratur, avtal och 
blanketter. Kunderna finns inom den kommunala och landstingskommunala sektorn. SKL 
Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (98 procent) samt av 256 
kommuner, landsting och regioner.   

Inera ägs av SKL Företag (57 procent), samt av landsting, regioner och kommuner. 
Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas 
verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar 
till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.  

Kommuninvest i Sverige ansvarar för svenska kommuners och landstings samordnade 
upphandling av finansiering. Kommuninvest består av två delar, Kommuninvest i Sverige 
AB och Kommuninvest ekonomiskt förening. Den ekonomiska föreningen har 90 procent 
av Sveriges kommuner, landsting och regioner som medlemmar och föreningen äger i sin 
tur aktiebolaget. Strängnäs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening 
sedan 2007.  

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för 
kommuner, landsting och regioner för hantering av gemensamma strategiska frågor av 
betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Strängnäs kommun blev medlem i den 
ideella föreningen i juni 2017. Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett 
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det 
ekonomiska och sociala perspektivet.  

Riksbyggens bostadsrättsförening Sidensvansen består av 40 bostäder varav 
Strängnäs kommun äger 38 och två ägs av Riksbyggen ekonomisk förening samt Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet. Bostadsrättsföreningen utgör äldreboendet Mariagården i 
Strängnäs och bostadsrättslägenheterna hyrs i sin tur ut till brukarna. 

 



STRÄNGNÄS KOMMUN 

Kommunrevisionen 

Revisionsberättelse för år 2018 

Till kommunfullmäktige i Strängnäs 
kommun 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsregleme11te. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt 
givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse". 

Av den granskning vi genomfört är det framförallt ett område som vi bedömer särskilt 
väsentligt att lyfta fram. Vi har under ett flertal år gett uttryck för såväl oro som kritik med 
anledning av kommunens höga sjukfrånvaro och brist på tydliga handlingsplaner och åtgärder 
för att minska densamma. I ansvarsprövningen för 2017 ledde detta till att vi såg skäl att 
föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen anmärkning för bristande styrning, 

ledning och kontroll just med avseende på kommunens höga sjukfrånvaro. Utifrån vår 
granskning 2018 är vår övergripande bedömning att vi ser mycket små förbättringar på detta 
område och framförallt avseende kommunstyrelsens samordnade och ledande roll i detta 
avseende. Det är kommunstyrelsen som har arbetsgivaransvaret och vi kan inte se att styrelsen 
har uppfyllt detta ansvar. Av arbetsmiljölagen framgår att varje arbetsgivare måste "vidta alla 
åtgärder som behövs" för att förebygga ohälsa. 

Vår uppfattning är att kommunstyrelsen framåt på ett mycket kraftfullare sätt bör ta initiativ 
och leda förbättringsarbetet på detta område. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har bedrivit sin verksamhet på ett helt ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt i sin ledande och samordnade roll med avseende på 

kommunens höga sjukfrånvaro. 

Vi bedömer i övrigt att kommunstyrelse och nämnder i Strängnäs kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisionsberättelse 2018 



STRÄNGNÄS KOMMUN 

Kommunrevisionen 2019-03-27 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas internkontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 

mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Trots ovanstående tillstyrker vi att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen samt dess enskilda ledamöter. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnder samt enskilda 

ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Britt-Marie Björklund är vald med undantag för Kulturnämnden. 

På grund av jäv har inte Bertil Stensgård deltagit i granskningen av Kulturnämnden och Bengt 

Hedengren har inte deltagit i granskningen av Kommunstyrelsen. 

Revisionsberättelsen är upprättad av nedan valda revisorer i Strängnäs kommun.

Strängnäs 2019-03-27

_ .. �.0 � DriA� fly,f'J
ane BJör#nd - Stefan Behrnetz Bengt Hedengren 
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse (I) 

Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till fullmäktige (2) 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunalaföretag (3) 

Revisionsberättelser från de kommunalaföretagen(4) 
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