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Inledning 

Vi summerar ett intensivt år med ordet attraktionskraft. Strängnäs kommun är en 
 attraktiv plats att bo på vilket visar sig i våra tillväxtsiffror. 2019 växte vår befolkning 
med ca 2 % och vi ser ett stort intresse från markexploatörer och byggbolag att ut-
veckla både verksamhetslokaler och bostäder. 

För att tillväxten ska bli gynnsam för alla befintliga och nya invånare är det av örande 
att vi växer hållbart. Hållbarhetsarbetet inom ramen för Agenda 2030 har under 2019 
formerats ytterligare, bla. genom aktivt deltagande i det nationella kommunikations-
projektet ”Glokala Sverige”. Målsättningen vad gäller klimatet är tydligt formulerad i 
fossilfria transporter 2030 och Klimatneutralitet 2040. 

Arbetet med att ständigt förbättra företagsklimatet har fortsatt under 2019 och 
resulterat i högre placering på Svenskt näringslivs företagsklimatranking. 

Områdena som belyses ovan är alla förutsättningar för att vi långsiktigt ska kunna 
bedriva kärnverksamheten skola, vård och omsorg på ett idag och i framtiden kvalita-
tivt sätt. Vi ser goda resultat i de flesta verksamhetsområden. Det område vi inte nått 
dit vi önskar är grundskolans kunskapsresultat. Vi ser ännu inte effekten av det grund-
liga arbete som genomförs inom ramen för Skola 2023. Fortsatt fokus på kunskapsre-
sultaten, gemensamt arbete mellan skola, social och kultur samt ökade samarbeten 
mellan skolhuvudmännen kommer att leda till en vändning.

Avgörande för hur vi lyckas med vårt välfärdsuppdrag är att vi har en organisation som 
har förutsättningar att göra ett bra jobb. Under 2019 fortsatte sjukfrånvaron att mins-
ka och vi kan försiktigt se resultat av ett idogt arbete med både ledarskapsutveckling 
och arbetsmiljöutveckling. Vi har mycket kvar att göra men är stolta över det arbetet 
som organisationen gör och gjort, nu gäller det som i allt annat att hålla i och hålla ut.

När det gäller kommunens ekonomi har vi gjort just det. Vi har vårdat högkonjunk-
turen och skapat system för en god ekonomisk kontroll. Sammantaget gör det att vi 
följer den långsiktiga ekonomiska planen och succesivt stärker kommunkoncernens 
ekonomiska muskler. 

Vi har många områden som behöver utvecklas men vi är stolta över Strängnäs kom-
mun i sin helhet och konstaterar att vår plats attraktionskraft är stark!

Jacob Högfeldt      Monica Lindell Ryhlén
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Så styrs Strängnäs kommun 
inklusive mandatfördelning 

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 bety-
delse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas orga-
nisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och 
beredningar, val av revisorer, grunderna för ekonomiska förmåner till förtroende-
valda, årsredovisning och ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige beslutar också om 
folkomröstning i kommunen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägen-
heter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, de kommunalt ägda 
bolagen, gemensamma nämnder samt kommunalförbund kommunen är medlem 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 kommun-
fullmäktige. Enligt fjärde kapitlet i kommunala redovisningslagen skall kommu-
nen 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 ex-
terna intressenter. Materialet och mer information om kommunens verksamheter 
finns tillgängligt på kommunens hemsida www.strangnas.se.

Mandatföfrdelningen
i Strängnäs kommun.

PARTI   MANDATPARTI   MANDAT

Sverigedemokraterna 8

Centerpartiet 5

Miljöpartiet 3

Vänsterpartiet 4

Liberalerna 2

Kristdemokraterna 3

Strängnäspartiet 1

 TOTALT 26

Moderaterna 17

Socialdemokraterna 12

 TOTALT 29
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnd- och för-
valtningsorganisation samt i Strängnäs Kommunföretag AB. Bolaget  Strängnäs 
Kommunföretag AB är nystartat och ska svara för ledning och samordning av 
koncernen under Strängnäs kommun samt svara för verksamhets- och ekono-
misk uppföljning av dotterbolagen och förmedla information om dotterbolagens 
verksamhet. En översikt av den kommunala organisationen visas i organisations-
schemat nedan.

I bilaga 1 och 2 framgår de verksamheter som bedrivs i respektive nämnd och bolag 
samt de organisationer och gemensamma nämnder där kommunen har inflytande.

VISION
Visionen är vår gemensamma ledstjärna och beskriver ett önskvärt framtida till-
stånd. Den ska inspirera och utmana oss både i det dagliga arbetet och när vi pla-
nerar för framtiden. Strängnäs kommuns vision lyder:

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, 
skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.

KOMMUNALA 
NÄMNDER

STRÄNGNÄS
KOMMUNFÖRETAG AB

PRIVATA 
UTFÖRARE

ANDRA ORGANISATIONER 
DÄR KOMMUN HAR INFLYTANDE

Kommunstyrelsen

Barn- och 
utbildningsnämnden

Socialnämnden

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

Teknik- och 
fritidsnämnden

Kulturnämnden

Valnämnd

Krisledningsnämnd

SEVAB Strängnäs 
Energi AB (100%)

SEVAB Nät AB 
(100%)

ESEM AB 
(25%)

Eskilstuna Strängnäs 
Elförsäljning AB 

(37%)

SEVAB 
Energiförsäljning AB 

(100%)

EEM Försäljning AB 
(100%)

Strängnäs 
Fastighets AB

(100%)

Strängnäs 
Bostads AB

(100%)

STRÄNGNÄS KOMMUN
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I Strängnäs kommun skapar vi vår framtid tillsammans. En positiv utveckling möj-
liggörs genom samspel mellan invånare, politiker, kommunanställda, näringsliv, 
ideella verksamheter och föreningsliv. Genom att ta vara på allas erfarenheter och 
kunskap kan vi oavsett vilken roll vi har bidra till att göra vår kommun till en bra 
plats att bo och leva i.

Att alltid ha invånarnyttan i fokus innebär att utifrån tillgängliga resurser balan-
sera invånarnas olika behov och önskemål.

Tillsammans utvecklar vi en av landets mest eftertraktade kommuner. Vi skapar 
en hållbar kommun med hög livskvalitet och stor omsorg om invånarna, genom 
att erbjuda attraktiva boendeformer för alla, en skola i toppklass, företagande 
och arbetstillfällen, natur- och kulturupplevelser samt effektiva kommunikatio-
ner. För att hela tiden ligga i framkant arbetar vi tillsammans med ständiga för-
bättringar inom alla områden. Alltid med invånarnyttan i fokus.

Vårt läge i hjärtat av Mälardalen ger goda förutsättningar för hållbar utveckling 
och tillväxt.

Våra fyra huvudorter och den till stora delar mälarnära landsbygden skapar en 
enastående miljö. Varje del av kommunen är i sig stark men tillsammans skapar vi 
en starkare helhet – en möjligheternas kommun.

STYRMODELL
Den långsiktiga färdriktningen skapas genom kommunens vision, översiktsplan 
och andra framåtsyftande styrande dokument. Flerårsplanen är kommunfullmäk-
tiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att styra hela den kommunala 
verksamheten, inklusive bolagen. Flerårsplanen är navet i styrmodellen och allt 
det som är styrande för de kommande tre åren synliggörs där.

FLERÅRSPLAN

VERKSAMHETSPLAN
NÄMNDER/STYRELSER

Långsiktig 
ekonomisk plan

KONTORSPLAN

ARBETSPLAN

UTVECKLINGSPLAN

INVÅNARE

INVÅNARE

VISION Översiktssplan

Övrig planering och 
strategiska dokument

Långsiktig kompetens-
försörjningsplan

Lagstiftning, nationella 
mål och föreskrifter

Agenda 2030

Flerårsplanen styr hela den 
kommunala verksamheten.
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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 ut-
vecklar oss själva och verksamheten.

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 
upp  lever bemötandet har en avgörande roll i bedömningen av kvalitén på tjäns-
terna.

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.
Vår gemensamma principer och värderingar ska ha en tydlig koppling till arbe-

tet och vårt uppdrag. Som medarbetare och representant för Strängnäs kommun 
vill vi att mötet med invånare, brukare och kunder alltid genomsyras av våra vär-
deringar.

Brobygget – våra 
 värderingar och

principer.
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Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av  Sträng-
 näs kommuns verksamhet det gångna året. I förvaltningsberättelsen pre senteras 
information som är viktigt för att kunna bedöma kommunens och kommun-
koncernens verksamhet, ställning och resultat men som inte kan återges i resul-
tat räkning eller balansräkning.

VÅR SAMHÄLLSEKONOMISKA OMVÄRLD
Högkonjunkturen i den svenska ekonomin är passerad. Tillväxttakten har saktat 
in och framöver väntas en långsammare utveckling i svensk Bruttonationalprodukt 
(BNP). Den prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 som SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner) lanserade i december förra året står sig. Under årets för-
sta tre kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent (genomsnittlig årlig tillväxt-
takt). Aktuell prognos för helåret 2019 är på 1,2 procent. Detta ses som en rätt ”nor-
mal” nedväxling i tillväxt vid en högkonjunktur. 2018 ökade BNP med 2,3 procent.

Trots en tydlig försvagning i den globala industrikonjunkturen, samt svag världs-
handel, har den svenska utrikeshandeln gått starkt 2019. Den oväntat starka ex-
porten beror sannolikt på försvagningen av den svenska kronan. Stämningsläget 
bland hushållen har i år dock varit mer pessimistiskt än normalt, det svagaste 
sedan 2012 (enligt KI-barometern). Tillväxten i hushållens konsumtionsutgifter 
väntas bli svaga, 1,0 procent för helåret 2019, men det följer delvis av den svagare 
bilförsäljning som nåddes redan sommaren 2018. Nästa år väntas en svagare ar-
betsmarknad samt förväntat långsammare inkomstökningar.

SKR:s konjunkturprognos visar på ihållande svag BNP-tillväxt framöver. Som en 
följd av den låga tillväxten faller resursutnyttjandet och den fleråriga uppgången 
på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång. Sysselsättningen minskar och 
 arbetslösheten stiger. Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och mot slu-
tet av 2020 nås ett läge som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur”. 

Det stundar magra år för skatteunderlaget. Prognosen för 2020 visar fortsatt in-
bromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten. Orsaken är främst 
en minskning av antalet arbetade timmar. Därutöver hålls skatteunderlaget även detta 
år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen.

ARBETSMARKNAD
Strängnäs har en arbetslöshet på 6,7 procent i december 2019 vilket är något 
 lägre än riket i stort. Arbetslösheten i Strängnäs kommun har följt utvecklingen i 
riket i stort men legat cirka en procentenhet under riksgenomsnittet. Under 2019 
ser vi en förändring där avståndet minskar och Strängnäs arbetslöshet närmar sig 
riksgenomsnittet (procent av den registerbaserade befolkningen 16–64 år, källa 
Arbetsförmedlingen). De grupper som ökar är ungdomar och utrikes födda.

Under 2019 har Arbetsförmedlingen varit i omställningsarbete med både om-
organisation och minskade resurser vilken kommer att fortsätta under 2020. 
Myndighetens omställning påverkar samverkan med kommunen då formerna för 
samverkan behöver anpassas till de nya uppdragen och regeringsdirektiven.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING
2019 ser ut att bli ett år med mycket stark befolkningstillväxt. SCB:s månadssta-
tistik till och med november visar en tillväxt på 1,95 procent, vilket motsvarar 698 
personer. KIR-uttaget (kommuninvånarregistret) indikerar en befolkningsökning 
bortåt 760 personer vilket motsvarar en ökning strax över 2 procentenheter, en 
ovanligt stark tillväxt för kommunen. Den slutgiltiga SCB-statistiken för år 2019 
presenteras senare under våren och kan skilja sig från SCB:s novemberstatistik 
och KIR-uttaget.

Kommunens höga tillväxt är kopplad till stora byggnationstal vilket skiljer sig 
från den nationella utvecklingen som visar en vikande byggkonjunktur. Nedgång-
en ses även i Strängnäs, men nivåerna är fortsatt mycket höga. För år 2020 bedö-
mer samhällsbyggnadskontoret att en återgång till ökad/mycket stark byggkon-
junktur sker i Strängnäs vilket i så fall kan komma att avvika mot nationell trend. 
Detta för med sig att befolkningsprognosen kommer att revideras uppåt för att ge 
utrymme för en högre tillväxtnivå för de kommande två åren.

Befolkningsstrukturen i Strängnäs kommun skiljer sig i vissa mått från rikets. Se 
diagram 1 nedan. Andelen av de allra yngsta individerna är något lägre i Strängnäs 
än i riket, medan andelen i skol- och gymnasieåldern är något högre i Strängnäs. 
Relativt rikets nivå har Strängnäs även färre personer i åldern 20–34 år. Frånsett 
de allra äldsta har Strängnäs däremot högre andelar än riket vid ålder om runt 45 
år och däröver. Detta är särskilt framträdande för åldersgruppen 65–74 år. Att 
samhället har fler pensionärer och färre andel av befolkningen som yrkesarbetar 
innebär ett minskat skatteunderlag för kommunerna. Kommunen har en uppgift 
att försöka göra Strängnäs attraktivare för 25–35 åringar, där attraktiva bostäder 
och snabbare kommunikationer inom regionförstoringen, kan vara en viktig fak-
tor. En mindre flyttstudie har samtidigt visat att Strängnäs blir allt attraktivare för 
utflyttande seniorer från Stockholmsregionen i åldern +60.

Diagram 1.
Åldersstruktur Strängnäs 

i jämförelse med riket, 
per 1 november år 2019 
samt i jämförelse med 

1 november 2018.
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BOSTADSMARKNAD
Enligt bygglovsenhetens preliminära statistik för år 2019 tillkom 319 färdigställ-
da bostäder, vilket är ett mycket högt färdigställandetal för Strängnäs kommun. 
I förhållande till rekordåret 2018, med över 450 färdiga bostadsenheter innebär 
det dock en minskning med 31 procentenheter. Sett till en längre tidsperiod är 
trenden positiv med ett ökande antal färdigställda bostäder i Strängnäs. Nivån 
för 2019 ligger även väl över inriktningsmålet i nuvarande bostadsförsörjnings-
program (BFP) om minst 200 tillkommande bostäder.

 

Samtliga tre upplåtelseformer gör ett ”avtryck” på år 2019, där dock bostadsrät-
ten intar en starkt framskjuten position. Under de senaste åren har äganderätt 
och bostadsrätt varit de mest framträdande på marknaden, frånsett för år 2018 
då hyresrätten vann i andel i förhållande till övriga. 

Mariefreds kommundel erhöll en mycket stor del av nybyggnationen under år 
2019, 43 procent av de nya bostäderna tillföll kommundelen. 33 procent till-
föll kommundelen Strängnäs stad. Stallarholmens och Härads-Vårfrubergas kom-
mundelar tog något större andelar än vanligt samtidigt som utvecklingen i Åkers 
styckebruk var svag. 

Diagram 2. 
Färdigställd nybyggnation 
i kommunen per år efter 
bostadstyp.

Diagram 3. 
Nya bostäder per 
kommundel år 2019.
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Kommunen har under året förberett en mycket god planberedskap, runt 3500 
byggrätter finns färdigplanerade och outnyttjade, varav en del har antagits av 
kommunen men inte vunnit laga kraft ännu.

NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Framtidens utmaningar är redan här med färre som ska försörja fler samtidigt 
som ”rätt” kompetens för vissa branscher är svårt att hitta vilket då bromsar 
upp möjlig tillväxt. Utifrån detta läge är en generellt ökad medvetenhet om 
att ett starkt och välmående näringsliv är av största vikt för alla landets kom-
muner. 

Goda relationer och bra dialog med näringslivet, riktade aktiveter och förbätt-
ringar framför allt inom myndighetsutövning och service är högt prioriterade för-
bättringsområden för landets kommuner, så även för Strängnäs kommun.

Förbättringsarbetet inom myndighetsservice görs inom de olika områdena 
kontinuerligt och i samarbete med medarbetare vid de berörda enheterna. Ut-
bildningsinsatser har genomförts under perioden. Strängnäs kommuns resultat i 
Svenskt näringslivs företagsklimatranking, gällande det sammanfattande omdö-
met, har klättrat från 109 till plats 82.

Under 2019 har arbetet med ny strategi för ett bra företagsklimat i Strängnäs 
kommun, Attraktionskraft 2023, påbörjats och beräknas vara färdigställd för be-
slut under sommaren 2020. Att mötas och lära känna näringsidkare är högt prio-
riterat och det har varit god uppslutning vid gemensamma företagsfrukostar och 
möten under året. Kontinuerliga och uppskattade företagsbesök har etablerats 
under året där den politiska ledningen tillsammans med tjänstepersoner genom-
fört besök hos olika företag.

DIGITALISERING OCH IT
Ekonomi och kompetensförsörjning är kommunens stora utmaningar. Digitalise-
ring är den mest avgörande faktorn i att effektivisera kommunens verksamheter. 
Kommunen gör stora satsningar på digitaliseringen och under 2019 har fokus le-
gat på att skapa en starkare grund, genom utvecklings- och förvaltningsmodellen 
samt IT-organisationen, för fortsatt utveckling.

Införandet av Utvecklings- och förvaltningsmodellen har pågått under hela 2019 
och kommer att pågå under hela 2020. Upptäckta potentiella brister/risker under 
införandet har identifierats och tagits upp med berörda myndigheter. Arbetet 
med modellen har även gett en bättre bild av vilka kostnader som finns kopplade 
till IT-system exempelvis licenskostnader.

Informationssäkerheten behöver stärkas och tydliggöras. Störningar på IT- 
strukturen och informationsstrukturen kan medföra allvarliga konsekvenser för 
kommunens verksamheter.

HÅLLBARHETSUTMANINGEN
Agenda 2030-delegationen överlämnade under perioden sitt slutbetänkande till 
regeringen. För den kommunala nivån lyfts särskilt behovet av  kunskapshöjande 
åtgärder samt regional samverkan fram. Ett annat område som tas upp i slut-
betänkandet är att för att genomföra agendan behöver många beteendemönster 
och levnadsvanor förändras rörande exempelvis transporter, livsmedel och annan 
konsumtion. Delegationen betonar vikten av alla samhällsaktörers delaktighet 
och att genomförandet av Agenda 2030 är ett gemensamt ansvar.
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För att möjliggöra kommunens intentioner att arbetet i Strängnäs kommun ska 
utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030, har 
 fokus legat på att höja medvetenheten om de globala hållbarhetsmålen. Utbild-
ningen genomfördes inom ramen för ett kommunikationsprojekt, ”Glokala Sveri-
ge”, i vilket Strängnäs kommun deltagit i under 2019. Den riktades till förtroende-
valda och tjänstepersoner inom förvaltningen och de kommunala bolagen samt till 
medborgarna i kommunen.

Kommunfullmäktige har prioriterat särskilda uppdrag och utifrån det har Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden under året tagit fram en plan för att möjliggöra 
att kommunen har fossilfria transporter 2030 och nått klimatneutralitet 2040.

BARNKONVENTIONEN
Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen började gälla den 2 
september 1990 sedan den godkänts av Sverige och 19 andra stater. Sedan dess 
har Sverige i folkrättslig mening varit bunden av konventionens krav. 2018 fattade 
riksdagen beslut om att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen (2018:1197) 
om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter gäller från och med 
den 1 januari 2020.

Barnkonventionen kräver att vi ser till barns behov av trygghet och skydd, sam-
tidigt som barn ska respekteras och ha möjlighet att själv kunna påverka sitt liv. 
För att följa lagen behöver kommunen se till att alla beslut som påverkar barn 
 beaktar barnets bästa. Med barn menas alla människor som är under 18 år.

Strängnäs kommun har under 2019 förberett sig på att barnkonventionen blir 
lag bland annat genom utbildning och information.

MINORITETER
Under året togs ett förslag till program fram för hur Strängnäs kommun ska ar-
beta enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I samband med 
det hölls ett första öppet samrådsmöte med god uppslutning från två av de fem 
nationella minoritetsgrupperna, sverigefinnar och romer. Beslut om programmet 
väntas fattas av kommunfullmäktige under första halvåret 2020.



 – 16 –

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare 31 dec* 34 102 34 609 35 045 35 761 36 459

Befolkningsförändring, % 0,7% 1,5% 1,3% 2,0% 2,0%

Skattesats kommun, kr** 21,73 21,73 21,73 21,73 21,67

Kommunkoncernens omsättning, mkr*** 2 569 2 717 2 752 2 840 2 928

Kommunkoncernens resultat, mkr 63 120 118 104 144

Kommunkoncernens soliditet inkl pensionsåtagande, % 1,7% 4,9% 7,6% 9,4% 12,3%
Kommunens resultat enl god ekonomisk 
hushållning/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 2,0% 3,8% 4,0% 3,8% 4,4%

Nämndernas bruttokostnad, mkr 2 099 2 604 2 692 2 812 2 880

* Invånarantalet för 2019 avser uppgift per 30 november

** Skatteväxling med Regionen med 6 öre 2019 för kollektivtrafik.

*** Omsättning inklusive kommunens verksamhetsintäker och skatteintäker
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Bidrag
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Övriga intäkter

Hyror & arrenden

Finansiella intäkter

Taxor och avgifter

Försäljningsintäkter

0 18 35 53 70

3

3

2

2

1

4

7

10

67 Personalkostnader
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Avskrivningar
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49
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Diagram 4. 
Så används 100 

kronor i skatt.

Tabell 1. 
Nyckeltal 2015–2019

Diagram 5. 
Så här får kommunen 

sina pengar
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
OCH BALANSKRAVSRESULTAT
God ekonomisk hushållning i Strängnäs kommun innebär att kommunen och dess 
bolag ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällse
konomin. God ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella som verksamhets
mässiga mål uppnås.

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. Kom-
munens resultat enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2019:355) 
blev 90,5 miljoner kronor för 2019. De kostnader som täcks av tidigare års över-
skott (medel avsatt i det egna kapitalet, se bilaga 3) har då avräknats. Resul-
tat enligt god ekonomisk hushållning överstiger därmed målet om 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag samtidigt som låneskulden per invånare 
minskar och soliditeten förbättras. Soliditeten för kommunkoncernen uppgår till 
12,3 procent, vilket kan jämföras med budgeterad soliditet på 10,8 procent.

Diagram 6. 
Så här använder 
kommunen sina
pengar.
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Tabell 2. 
Resultat enligt 
god ekonomisk 
hushållning

Resultat enligt god 
ekonomisk hushållning, mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen -7,2 36,4 69,7 68,9 65,1 88,6
Återföring medel från eget kapital, 
inkl balansenheter 4,3 -1,4 1,2 8,1 10,0 1,9
Resultat enligt god ekonomisk hushållning -2,9 35,0 70,8 77,0 75,1 90,5
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I kommunfullmäktiges mål finns en årlig ambition men också en långsiktig strävan 
mot det framtida tillstånd som kommunens vision beskriver. Av kommunfullmäk-
tiges fem mål bedöms tre mål, Samhälle, Ekonomi samt Invånarmålet som hand-
lar om vården och omsorgen, vara helt uppfyllda. Invånarmålet som handlar om 
bra utbildningsmöjligheter samt Medarbetaremålet bedöms vara delvis uppfyllda.

Utifrån en helhetsbedömning av verksamhetsresultat, finansiella nyckeltal samt 
en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet och ekonomi bedöms Strängnäs 
kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2019.

BEDÖMNING AV BALANSKRAVSRESULTATET 
Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna un-
der ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. Om resultatet blir 
negativt måste det enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning anges 
när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras. För att be-
döma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsut-
redning i årsredovisningen. När resultatet enligt balanskravsutredningen räknas 
fram räknas realisationsvinster bort.

Bedömning: Resultatet enligt balanskravet, när realisationsvinster om 1,3 miljo-
ner kronor räknats bort, är 87,3 miljoner kronor. Kommunen uppfyller därmed det 
lagstadgade balanskravet om ett positivt resultat.

MÅLUPPFÖL JNING OCH ANALYS

INVÅNARE
Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar 
Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nytt-
jare av tjänster i Strängnäs kommun.

Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, 
ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service 
och välfärdstjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär 
en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet 
i vad man kan förvänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång.

Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra 
på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger 
också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.

Balanskravsutredning, mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen -7,2 36,4 69,7 68,9 65,1 88,6
Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 -3,8 -1,5 -7,7 -1,3
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -7,2 36,4 65,8 67,4 57,4 87,3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat -7,2 36,4 65,8 67,4 57,4 87,3

Tabell 3. 
Balanskravsresultat
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PERIODENS VIKTIGASTE AKTIVITETER

• Det treåriga program som genomförts i samarbete med Malmö högskola för att 
utveckla undervisningen i förskolan (Undif) har avslutats. Syftet med program-
met var att utveckla förskollärarens roll

• Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS) avslutades i april. Pro-
jektet syftade till att stärka grund- och gymnasielärares ämnesmässiga och re-
lationsmässiga kompetens. En ny grupp startade under hösten (LÄS 2)

• Inom ramen för Skolverkssatsningen Samverkan för bästa skola har insatser 
för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i grundskolan fortsatt

• Kommunfullmäktige har antagit en barn- och ungdomsstrategi, för det kommun-
gemensamma förebyggande arbetet, för gynnsam utveckling hos barn och ungdo-
mar. Utifrån strategin har socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret 
en struktur för samverkan i fyra nivåer, från kontorschefer till elevvårdsteam

• En barnkarta, där barnen har samlat sina bästa tips på badplatser, lekplatser, 
utegym, pulkabackar och skogsområden, har tagits fram

• Flera kultursatsningar med ungdomar i fokus är genomförda

RESULTAT

Resultaten i den kommunala grundskolan är fortsatt låga och skillnaden mellan 
skolorna är fortsatt stor. Andelen elever i årskurs 6 med lägst betyget E i engelska, 
matematik och svenska har sjunkit jämfört med föregående läsår. Andelen elev-
er som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit och resultatskillnaderna 
mellan skolor har ökat. Höstterminsbetygen tyder på förbättrade resultat i eng-
elska och matematik, men en försämring i svenska. 

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen varierar 
stort mellan skolorna, liksom behörigheten till gymnasiet och det genomsnittliga 
meritvärdet. Det sammantagna resultatet av det genomsnittliga meritvärdet har 
sjunkit liksom andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Den ana-
lys som utbildningskontoret gjort visar att de socioekonomiska bakgrundsfakto-
rerna får ett visst genomslag på de olika skolornas resultat. Kvalitetsuppföljning 
av kunskap, utveckling och lärande visar att skolorna behöver bli bättre på att följa 
upp undervisningen systematiskt och kontinuerligt. 

Sett till grundskoleelever boende i Strängnäs (kommunala, fristående och stu-
derande på annan ort) är resultaten mer positiva och mer i nivå med riket.

En framgångsfaktor för framtida anställningsbarhet är genomgånget gymnasi-
um. Andelen elever som uppnådde behörighet till yrkesprogram läsåret 2018/19 
ligger på samma nivå som föregående läsår. Andel elever på högskoleförberedan-
de program som är behöriga till högskola har ökat till 95 procent.

De flesta eleverna känner sig trygga och trivs i skolan enligt elev- och vårdnads-
havarenkäter. Den upplevda tryggheten för årskurs 9 ligger i nivå med snittet bland 
medverkande skolor. Trygghetsarbetet behöver dock fortfarande utvecklas. Enkä-
ter till elever och vårdnadshavare visar även att studieron samt dialog om förebyg-
gande arbete mot diskriminering och kränkande behandling behöver förbättras.

MÅL

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.
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Utbildningskontoret, socialkontoret och kulturkontoret har utvecklat en sam-
verkansstruktur som tagit form i bland annat ett skolsocialt stödteam. Samverkan 
sker även inom barn- och elevhälsogruppen.

Utredningen kring att förhindra sexuella övergrepp mot barn föreslog förstärkt 
förebyggande arbete och handlar framförallt om att höja kunskaperna om sexuella 
trakasserier, kränkningar och övergrepp mot barn samt att systematisera arbetet 
så att frågan ständigt hålls aktuell.

Strängnäs kommun har ett fortsatt aktivt ungdomsråd som träffas regelbundet. 
Tillsammans med kommunens företrädare bidrar de till beslut, utveckling och ar-
rangemang i kommunen.

MÅLBEDÖMNING

Skolutvecklingsprogrammet 2023 följs och många satsningar på skolutveckling 
och ledarskap har genomförts. De kommunala grundskolorna har fortfarande låga 
resultat och skillnader mellan skolor och klasser. Det kan konstateras att utveck-
lingen i grundskolorna inte kommit så långt som önskat. Resultatet vägs upp av 
relativt goda resultat i gymnasieskolan samt förbättringar inom förskolan. Utöver 
skolresultaten har övriga nämnder på olika sätt bidragit till målet genom t ex sam-
verkansstrukturer. Målet att kommunen erbjuder bra utbildningsmöjligheter och 
tidiga insatser bedöms som delvis uppfyllt.

PERIODENS VIKTIGASTE AKTIVITETER

• Inom socialkontorets verksamheter är brukarinflytande en viktig faktor för ut-
veckling. Kontoret testar och utvecklar metoder för brukarmedverkan i allt 
högre grad

• Teknik används inom vård och omsorg för att förbättra brukares välbefinnande 
och självbestämmande. Välfärdsteknologi som är i funktion är tillsynskameror 
i hemmen, elektronisk ansökan med inloggning via e-legitimation och robo-
tiserad handläggning av försörjningsstöd. I augusti utgjorde andelen elektro-
niska ansökningar till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 80 procent. WiFi 
har installerats i allmänna utrymmen inom Funktionshinderomsorg och Äldre-
omsorgen

• Jobbtorg och daglig verksamhet har fortsatt att lyckas slussa ut personer till 
arbetslivet, praktikplatser och anställningar

RESULTAT

Trygghet inom äldreomsorgen har ökat. Mätningar som genomförts under 2019 
visar att andelen brukare inom hemtjänst och särskilt boende som känner sig tryg-
ga ökat något. Resultatet ligger i nivå med snittet bland kommuner i landet, Sörm-
land och kommuner med liknande äldreomsorg. Bemötande och förtroende för 
personalen har ökat och kommunen står sig väl i jämförelse med andra kommu-
ner. Helhetssynen på hemtjänsten har sjunkit något men ligger i nivå med landets 

MÅL

Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och 
självbestämmande
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kommuner. Brukare inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) upplever tryggheten som sämre än 2018.

Kommunen har fortsatt förbättra möjligheterna för brukare att komma in på 
ordinarie arbetsmarknad. FAS-projektet (förändrat arbetssätt) har möjliggjort för 
handläggare att fokusera på att stödja brukare i att komma ut på arbetsmarknaden 
i och med att robotisering av handläggning av ekonomiskt bistånd genomförts.

Utveckling av välfärdsteknologi kräver högre kompetens i verksamheterna, på 
alla nivåer, och tar också tid. Medarbetarna ska känna sig delaktiga och motivera-
de. Därutöver behöver organisation, ansvar och processer för införande och för-
valtning av IT-system fastställas. En sådan översyn har därför påbörjats. 

Kommunen samverkar med andra aktörer för att fullfölja och utveckla sin verk-
samhet för brukarnas bästa. Inom exempelvis sjukvård behövs god och utvecklad 
samverkan med regionen och andra vårdgivare. Det fungerar väl i Strängnäs kom-
mun där även gemensam nämnd finns tillsammans med regionen.

MÅLBEDÖMNING

Överlag har brukare inom hemtjänst och särskilt boende en positiv bild av helhet-
en, bemötande, förtroende för personalen och tryggheten. Samtliga delar ligger i 
nivå eller något över jämfört med andra kommuner. Större andel känner sig tryg-
ga och en lägre andel känner sig mycket trygga. Kommunen satsar på att få fler 
brukare in på ordinarie arbetsmarknad och möjliggör det genom FAS-projektet. 
Kommunens goda samverkan med andra är positivt. Målet bedöms vara uppfyllt.

SAMHÄLLE
Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare 
tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vän-
der sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och 
vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen.

PERIODENS VIKTIGASTE AKTIVITETER

• Utbildning och samverkan med andra aktörer, interna, regionala och natio-
nella. Utbildning till olika målgrupper, invånare (inkl företagare), medarbetare 
och förtroendevalda

• Ökat tryggheten på gång och cykelbanor. Förfinat kring gång och cykelstråk
• Satsningar för barn och personer med funktionsvariation
• Tillgängligheten för räddningstjänsten har förbättrats
• Trafikantveckan har genomförts för att få fler att cykla
• Satsningar på den hållbara cirkulära måltiden, de ekologiska inköpen ökar
• Kommunantologi har skapats av kommuninvånare
• Fler företag har anslutit sig till teknikcollege
• Samverkan med andra aktörer. Överenskommelser med andra aktörer gör det 

stabilare

MÅL

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.
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RESULTAT 
Strängnäs kommun har en fortsatt stark tillväxt. Allt fler människor söker sig till 
kommunen för att bo, leva och verka. 319 slutbesked har getts för hyresbostäder, 
bostadsrätter och äganderätter, vilket är mycket högt. 

Aktuell Hållbarhet skickar varje år sedan 2009 ut en enkät angående miljöarbe-
tet i landets kommuner. I år landar Strängnäs kommun på plats 14 av totalt 290, 
vilket är kommunens bästa resultat sedan mätningarna startade. Kommunen ak-
tivt arbetar med avfallsminimering, ett politiskt antaget miljöprogram och vi del-
tar också i Svenskt Vattens hållbarhetsindex.

Strängnäs kommun klättrar i företagsranking (från 109 till 82) och får bra resul-
tat i Insikts undersökning om hur företagare upplever servicen i kommunen.

Strängnäs kommun är en trygg och säker plats men vissa platser har utmärkt 
sig under perioden; Åkers styckebruk och Präntaren. I Åkers styckebruk har man 
haft stora problem vid skolan i form av skadegörelse och krossade fönster, vilket 
eskalerade under sommaren. Den upplevda tryggheten har blivit sämre de senaste 
åren än tidigare men samtidigt har antalet anmälda brott minskat. Trygghetsska-
pande arbete är något som berör både flera aktörer i samhället samt flera verk-
samheter inom förvaltningen och samverkan är här av stor vikt. Förebyggande och 
tidiga insatser är framgångsfaktorer där förvaltningen arbetar på bred front med 
allt från uppsökande verksamhet till trygghetsvandringar och grannsamverkan.

MÅLBEDÖMNING

Inflyttningen till Strängnäs kommun är positiv. Allt fler människor vill bo och 
leva i kommunen. Kommunens arbete inom hållbarhetsfrågor generellt är fram-
gångsrikt. Det som påverkar målbedömningen negativt är den upplevda trygghe-
ten. Målet bedöms vara uppfyllt.

MEDARBETARE
Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs 
kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt ar-
bete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer 
kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbeta-
re aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla 
relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommu-
nens invånare, företagare och besökare.

PERIODENS VIKTIGASTE AKTIVITETER

• Medarbetarundersökningen genomfördes under våren 2019
• Arbete med att ta fram en kommunövergripande kompetensförsörjningsstra-

tegi pågår, och beräknas vara fastställd i slutet av under 2020
• Programmet ”Jag som ledare” har genomförts i samtliga sju omgångar som planerat
• Chefsutbildningar inom flera områden har genomförts

MÅL

Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare 
som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.
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RESULTAT 
Engagemang och motivation ligger resultatet av Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) i nivå med tidigare år med endast marginella skillnader. 93 procent uppger, 
att det stämmer ganska bra eller mycket bra, att deras arbete känns meningsfullt. 
83 procent anser att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete. Drygt 76 procent tyck-
er att det stämmer ganska bra eller mycket att de ser fram emot att gå till jobbet. 
Jämfört med övriga kommuner som mäter HME-resultat har Strängnäs kommun 
något högre motivationsindex än medel med en positiv trend sedan 2015.

En positiv trend är att kommunens medarbetare upplever allt bättre ledarskap. 
Totalindex för ledarskap har ökat från 76 till 78 från förra året och samtliga delfrågor 
(min chef visar uppskattning, min chef visar förtroende, min chef ger mig förutsätt-
ningar) har förbättrats. Uppfattningen kring styrning ligger i nivå med tidigare år.

Läs vidare under Väsentliga personalförhållanden.

MÅLBEDÖMNING

Sjukfrånvaron har sjunkit tydligt under året men är fortfarande relativt hög. Med-
arbetares engagemang och chefernas ledarskap har förbättrats. Målet bedöms 
vara delvis uppfyllt.

EKONOMI
God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkon-
cernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning 
och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, 
såväl hos kommunala och privata regin samt bolag.

PERIODENS VIKTIGASTE AKTIVITETER

• Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning är tagna av Kommunfull-
mäktige. Dessa inkluderar bland annat ett långsiktigt mål för koncernens soli-
ditet på 25 procent 2030

• Den långsiktiga finansiella analysen (LFA) har slagits samman med långsiktig 
personalframskrivning (LPF)

• Beslut har tagits i kommunstyrelsen om koncernbildning och ny bolagspolicy
• Lokalstyrningsprocessen har reviderats och implementering av processen har 

pågått under året
• Ledarforum i maj fokuserade på Cirkulär ekonomi med syfte att öka cheferna 

kunskaper inom området
• Önskat läge 2030 och nya kommunövergripande mål arbetades fram av led-

ningen under våren 2019. Utifrån dessa har kommunens övergripande mål 
2020–2022 tagits fram

• Plan- och uppföljningsprocessen har gjorts om under 2019. Flerårsplanen 
kommer att arbetas fram och beslutas i juni 2020 med möjlighet till komplet-
tering under november 2020. Samtliga nämnder kommer att arbeta parallellt 
med verksamhetsplaneringen och internkontrollen.

MÅL

Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och 
kvalitetshöjande åtgärder.
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RESULTAT 
Personalframskrivningen för Strängnäs kommun visar ett personalbehov som 
kommer att öka. Samtidigt visar den långsiktiga finansiella analysen på ett växan-
de gap mellan kostnader och intäkter. Resultatet från sammanslagningen av den 
långsiktiga finansiella analysen och personalframskrivning är att Strängnäs kom-
mun under perioden kommer att kunna finansiera en ökning av sin personal med 
98 anställda. Detta är 62 procent lägre än behovet.

Arbetet med Flerårsplanen 2020–2022 och målframtagning har fungerat väl. 
Tidsplanerna är överlag snäva, strategidagar kommer sent in på året och delak-
tigheten kan förbättras. Flera steg har tagits i positiv riktning men utmaningar 
finns kvar att hantera. Plan- och uppföljningsprocessen har ändrats för att bättre 
hantera utmaningarna.

Läs mer om det ekonomiska resultatet i stycket om Ekonomisk analys.

MÅLBEDÖMNING

Kommunen står inför stora utmaningar framöver och behöver rusta sig inför det. 
De ekonomiska resultaten är positiva till skillnad från många andra kommuner. 
Avgörande beslut har tagits under året för att fortsätta att säkra kommunens eko-
nomi. Tillsammans ger det bedömningen att målet är uppfyllt.

VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Nytt HR-system implementerades enligt fastställd tidsplan, avslutades och över-
gick till förvaltning i mars 2019. Nytt rehabiliteringssystem och rutin, där medar-
betaren kontaktar sin chef direkt, finns på plats sedan september.

Det kan konstateras att lönebilden för alla anställda, oavsett anställningsform, 
för närvarande visar ett lönegap mellan män och kvinnor motsvarande 98,9 pro-
cent. Det innebär att kvinnors medellön 28 891 kr i förhållande till mäns 29 203 kr 
motsvarar 98,9 procent av männens. Analysen av medianlön visar att kvinnor och 
män i det närmaste har lika lön, kvinnor 27 030 kronor och män 27 000.

Kommunstyrelsen fattade i augusti beslut om att senast 2021-05-31, ska alla 
tillsvidareanställda erbjudas heltidstjänster och rekrytering av tillsvidaretjänster 
ska vara heltidstjänster.
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Medarbetare 2016 2017 2018 2019

Ti l l svidareanstäl lda  månadsavlönade 1 997

- kvinnor 1 626

- män 371

Visstidsanstäl lda  månadsavlönade 280

- kvinnor 215

- män 65

Total t månadsavlönade 2 327 2 409 2 361 2 277

- kvinnor 1 905 1 969 1 928 1 841

- män 422 440 433 436

Visstidsanstäl lda  timavlönade (inkl  BEA och PAN) 750

- kvinnor 583

- män 167

Årsarbetare inklus ive timavlönade, antal 2 132 2 436 2 415 2 317*
Tidigare redovisning avsåg enbart tota len för månadsavlönade. Efter införande av 
nytt HR-system kan särredovisning göras  från 2019.
*Ski l lnad i  årsarbetare mot 2018 handlar om en minskning av 30,74 timavlönade 
årsarbetare (tio på  UK, tio på  SK, sex på  TSK och resterande på övriga  kontor). 
25,65 årsarbetare på hemtjänsten pga. omorganisation i  mars  2019, 13,08 
årsarbetare på SÄBO pga. nedläggning av en avdelning samt reducering av 13,33 
personl iga  ass is tenter pga. minskade uppdrag.

Tabell 4. 
Fördelning 
medarbetare

Hel och deltidsarbete   2018   2019

Heltidsanstä l lda  månadsavlönade 1 618 1 617

- kvinnor 1271 1270

- män 347 347

Deltidsanstä l lda  (75-99 %) månadsavlönade 495 444

- kvinnor 436 390

- män 59 54

Deltidsanstä l lda  (1-74 %) månadsavlönade 248 216

- kvinnor 203 181

- män 45 35 Tabell 5. 
Hel och deltidsarbete

Åldersfördelning månadsavlönade 2016 2017 2018 2019

Anstäl lda -34 år, kommun, andel  (%) 20 22 21 20

Anstäl lda 35-54 år, kommun, andel  (%) 52 52 53 54

Anstäl lda 55+ år, kommun, andel  (%) 28 26 26 26
Tabell 6.
Åldersfördelning
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SJUKFRÅNVARO 
Sjukfrånvaron fortsätter att minska i kommunen. 2019 minskade sjukfrånvaron 
med 1,4 procentenheter i förhållande till 2018, vilket motsvarar länets största 
förflyttning i positiv bemärkelse. Snittet för sjukfrånvaron 2019 uppgår totalt för 
samtliga kommunens medarbetare till 8,3 procent, varav 47,3 procent är långtids-
sjukfrånvaro. Motsvarande period 2018 låg sjukfrånvaron på 9,7 procent, varav 
56,4 procent var långtidssjukfrånvaro. Ett långsiktigt och idogt arbete har gett 
positivt resultat.

29,6 procent av kommunens medarbetare hade ingen sjukdag under året, och 
54,5 procent hade 0–5 sjukdagar.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2016 2017 2018 2019

Totalt 92 92 92 92

- kvinnor 91 91 91 92

- män 95 95 94 94

Sjukfrånvaro 2019 2015 2016 2017 2018 2019

 Sjukfrånvaro tota l t anstä l lda, (%) 9,6 10,2 9,7 9,7 8,3

 - kvinnor 10,6 11,1 10,5* 10,5 8,8

 - män 5,6 6,5 6,8* 6,4 6,4

Långtidsfrånvarons  andel  av tota l  s jukfrånvaro (%) 59,2 59,1 57,8 56,4 47,3

 Sjukfrånvaro för anstä l lda  <29 år, (%) 7,1 9,1 8,6* 7,0 6,1

 Sjukfrånvaro för anstä l lda  30-49 år, (%) 9,7 10,0 9,5* 8,9 7,2

 Sjukfrånvaro för anstä l lda  >50- år, (%) 10,1 10,7 10,5* 11,2 10,1
*2017 har inte män och kvinnor samt å lders interval len räknats  om med ferieperiodens  
arbetstid därav ol ika  s i ffror mel lan åren, men samma tota l

Tabell 7. 
Sysselsättningsgrad

Diagram 7. 
Sjukfrånvaro (%) 

2018–2019

Tabell 8. 
Sjukfrånvaro 

2015–2019
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ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SJUKFRÅNVARON
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har nu stort fokus inom samtliga verk-
samheter. För första gången har årlig uppföljning av SAM, i samverkan genomförts 
på kommunens arbetsplatser, som nu aggregeras upp till kommundirektör och 
kommunstyrelsen.

Arbetsmiljöutbildning har genomförts två omgångar för chefer och arbetsmiljö-
ombud under april och november. Från hösten utökades utbildningen från en till 
två dagar.

HR-specialist, med riktat uppdrag att stötta chefer i framförallt rehabiliterings-
frågorna, är tillsatt på visstidsanställning, uppdraget riktas till utbildningskonto-
ret och socialkontoret.

Arbetsmöten mellan Försäkringskassans generaldirektör, representanter från vård-
centralerna, förvaltningsledningen, kommunalråden och oppositionsrådet ägde rum 
i april samt i september. Som ett resultat av dessa möten startade ett gemensamt 
projekt med Strängnäs vårdcentral i januari, som pågår första halvåret 2020. Projek-
tet innebär framförallt att läkare kontaktar berörd chef, innan sjukskrivning. Faller 
 projektet ut väl, erbjuds övriga vårdcentraler att ansluta till det nya arbetssättet.

UPPFÖL JNING AV ARBETSMIL JÖMÅLEN
Kommunens arbetsmiljöpolicy innefattar nedanstående mål:

Tabell 9. 
Personalomsättning/
personalrörlighet 
2016–2019

Personalomsättning/personalrörlighet 2016 2017 2018 2018** 2019 2019**

Antal  avs lutade anstä l lningar 478 530 561 277 504 296

Antal  nyanstä l lningar 538 559 575 291 437 229

Medelta l  anta l  anstä l lda* 2 432 2 422 2 107 2 107 2 061 2 061

Personalomsättning % 20,9% 22,5% 27,0% 13,5% 22,8% 12,7%

*2016 & 2017 är det tota l t anta l  anstä l lda  inte medelta l

**Exkl . intern rörl ighet

MÅL

Att arbetsmiljön i vår verksamhet 
ska vara sådan att alla medarbetare 
ska ha en fysiskt och psykiskt frisk 
sund och utvecklande arbetsplats, 
där risker för arbetsskador och 
arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. 

Strängnäs kommun ska verka för 
att arbetsmiljön leder till ett hållbart 
arbetsliv med arbetsförhållanden som 
främjar god hälsa och utveckling fram 
till pensionen. 

Strängnäs kommun ska verka för att 
arbetsmiljön leder till att alla med-
arbetare känner arbetsglädje genom 
att bli respektfullt bemötta och del-
aktiga i verksamhetens- och i sin 
 personliga utveckling.

RESULTAT

Upplevelsen sjunker dessvärre för 
chefer och medarbetare, sedan före-
gående år. Arbetet med att systema-
tisera arbetsmiljöfrågorna fortsätter 
oavbrutet.

Upplevelsen av bra balans mellan 
 arbete och fritid har även sjunkit. 
För ett hållbart arbetsliv, behöver 
kommunens chefer och medarbetare 
ha en god balans, vilket är viktigt att 
arbeta vidare med.

Glädjande är att såväl chefer som 
medarbetare upplever att man ger 
 varandra hjälp och stöd, som är en 
viktig del för bl.a. trivsel.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Strängnäs kommun växer och befolkningen ökar. Detta leder till en ökad efterfrå-
gan på kommunal service, som dessutom resulterar i ökat personal- och rekry-
teringsbehov. Strängnäs kommuns befolkningsprognos visar att allt fler kommer 
leva allt längre. Den största befolkningsökningen förväntas ske i åldersgruppen 
80–84 år, som förväntas öka med hela 93 procent fram till år 2029 jämfört med 
idag.

Beräkningarna visar att Strängnäs kommun kommer, allt annat lika vad gäller 
personalstruktur och arbetssätt, behöva rekrytera och tillsvidareanställa mellan 
183 och 236 medarbetare per år. Till detta kommer ett ökat behov av tim- och 
visstidsanställda. Den största delen av rekryteringsbehovet beror på persona-
lomsättningen inom respektive yrkeskategori. Pensionsavgångar är också en bi-
dragande faktor till det ökade rekryteringsbehovet även om effekten inte är lika 
omfattande som den som följer av personalomsättningen.

Personalframskrivningen, som kommunen fått hjälp att ta fram, visar att perso-
nalbehovet kommer öka med drygt 22 procent fram till år 2029. Det innebär att 
personalstyrkan skulle öka med 268 tillsvidareanställda fram till år 2029 jämfört 
med idag. Samtidigt visar den långsiktiga finansiella analysen på ett växande gap 
mellan kostnader och intäkter. Därför behöver kommunen hitta nya arbetssätt för 
att bli mer effektiva. Som störst är underskottet på undersköterskor. Kommunens 
behov ökar under perioden med 127 undersköterskor, medan tillgången ökar med 
ungefär 20.
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Ekonomisk analys

Med en befolkningsprognos som pekar på närmare 39 000 invånare år 2024 och en 
kraftig ökning av antalet unga och äldre kommer det att behöva göras stora inves-
teringar framöver, bland annat inom infrastruktur, skolfastigheter, äldreboenden 
och bostadsbyggande. Samtidigt som tillväxten är positiv och oerhört viktig för 
kommunens utveckling, innebär en kraftig befolkningsökning och en demografisk 
förändring stora krav på en utökad service och fler medarbetare i kommunkon-
cernens verksamheter.

Höga investeringsnivåer för kommunkoncernen väntas de närmaste åren. Dess-
utom kommer investeringar utöver dessa nivåer troligen att krävas sett till Sträng-
näs starka tillväxt. Även om resultatet för 2019 liksom 2015–2018 avviker positivt 
från såväl finansiellt mål som budget, är det viktigt att beakta att den planerade 
investeringsnivån framöver kommer att kräva överskott vilket ställer krav på en 
aktiv ekonomisk planering och styrning.

KOMMUNKONCERNENS EKONOMI
Resultatet 2019 i kommunkoncernen uppgår till 144,3 miljoner kronor, en ök-
ning med 40,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kommunen och samt-
liga bolag har förbättrat sina resultat. De största förbättringarna har kommunen 
och Strängnäs Fastighets AB med 23,4 miljoner kronor respektive 14,2 miljoner 
 kronor. Resultaten är en förutsättning för att kunna självfinansiera stora delar av 
investeringarna. Kommunkoncernens resultat bedöms de kommande året att lig-
ga runt 100 miljoner kronor per år.

Nyckeltal för kommunkoncernen framgår i bilaga 5.

Diagram 8. 
Kommunkoncernens 
resultat (mkr), 
2015–2019
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KOMMUNKONCERNENS 
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Årets nettoinvesteringar uppgår till 297,9 miljoner kronor. Merparten av årets in-
vesteringar, 181,7 miljoner kronor har genomförts av SEVAB. Totalt för den senas-
te femårsperioden har koncernen investerat för 1,3 miljarder kronor varav SEVAB 
svarar för ca 50 procent och kommunen respektive SFAB för ca 25 procent vardera. 

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringar-
na som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. En självfinansie-
ringsgrad på 100 procent innebär att kommunkoncernen kan finansiera samtli-
ga investeringar som planeras under planperioden, vilket innebär att kommunen 
inte behöver låna till investeringar. Årets investeringar är självfinansierade liksom 
samtliga investeringar sett totalt över den senaste femårsperioden. 

Kommunkoncernen har stora investeringsbehov även framöver. Det totala in-
vesteringsbehovet inklusive investeringsbidrag är 1,5 miljarder kronor under peri-
oden 2020–2022. Fortsatt goda resultat och en bra investeringsstyrning är därför 
av stor vikt. 

KOMMUNKONCERNENS SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Den visar i vil-
ken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital i stället för 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 handlingsut-
rymme inför framtiden.

Diagram 9. 
Självfinansieringsgrad 
av koncernens netto

investeringar, mkr
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Strängnäs kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtaganande har under året 
stärkts med 2,9 procentenheter och uppgår nu till 12,3 procent, vilket är bättre än 
budgeterat (10,8 %.). Soliditeten har stärkts till följd av positiva  resultat och en 
hög grad av självfinansiering av investeringarna i hela kommunkoncernen. Solid iteten 
är dock fortsatt låg i jämförelse med likvärdiga kommunkoncerner (30 000 –49 999 
invånare) vilket 2018 låg på 23,9 procent. För att nå målnivån om en soliditet på 25 
% år 2030 krävs fortsatt goda resultat samt en mycket aktiv investeringsplanering 
med prioriteringar, samt översyn av olika finansieringsmöjligheter.

KOMMUNKONCERNENS 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 2,3 miljarder kronor upplånas genom internbanken. 
Kommunen har vidareutlånat allt till bolagen. Koncernens lån hos banker och kre-
ditinstitut samt finansiell leasing har under 2019 minskat med 21 miljoner kronor.

Diagram 10. 
Kommunkoncernens 
soliditet inkl. pensions
åtagande enligt balans
räkningen (%)

Diagram 11. 
Låneskuld per 
invånare (kr) 
2015–2019
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Låneskulden per invånare fortsätter minska dels till följd av en aktiv investerings-
styrning men även till följd av att invånarantalet ökar. Under en femårsperiod har 
skulden minskat med nästan 10 tusen kronor per invånare varav drygt 5 tusen kro-
nor härrör till den skattefinansierade verksamheten.

SFAB:s låneskuld avser lån för kommunens verksamhetsfastigheter och har effekt 
på kommunens hyreskostnader, det vill säga de finansieras indirekt av skatteme-
del. SFAB har amorterat 30 miljoner kronor under året. För SBAB är låneskulden 
oförändrad jämfört med föregående år. SEVAB:s låneskuld har ökat med 9 miljo-
ner kronor till följd av investeringar. I bilaga 4 framgår låneskuld per bolag.

KOMMUNENS EKONOMI

ÅRETS RESULTAT
Strängnäs kommun redovisar för 2019 ett resultat på 88,6 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 4,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet är 
47,4 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat om 41,2 miljoner kronor. Den 
positiva avvikelsen mot budget beror framförallt på att verksamhetens nettokost-
nadsökning blev lägre än förväntat, 2,9 procentenheter jämfört med budgeterade 
3,9 procentenheter, samt att resurs- och reservmedel inte nyttjats under året. 

Diagram 12.
Låneskuld hos 

kreditinstitut per 
bolag (mkr) 
2015–2019

Diagram 13. 
Resultatutveckling 

(mkr) 2015–2019



 – 33 –

Tabellen nedan visar en sammanfattning av det ekonomiska utfallet samt avvikelse 
mot budget. För mer detaljer 2019, se driftredovisning under rubriken Finansiella 
rapporter.

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott mot budget med 18,8 miljoner 
kronor. Det motsvarar en avvikelse mot budget med 1,0 procent. Fem av de sju 
politiska nämnderna, med kommunfullmäktige inräknat, redovisar överskott. Det 
är tre nämnder som redovisar större överskott, socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämndens samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Orsak till nämndernas 
överskott varierar, men vakanta tjänster är en återkommande förklaring. Andra för-
klaringar är bland annat högre intäkter och lägre kostnader för inköp än förväntat. 

För övriga kommungemensamma kostnader/intäkter redovisas ett överskott 
med totalt 21,4 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot budget beror fram-
förallt på att avsatta resurs- och reservmedel inte nyttjats helt under året. Totalt 
handlar det om 18,0 miljoner kronor. Sedan ett par år tillbaka har kommunen till-
sammans med PwC tagit fram en långsiktig ekonomisk analys som visar att kom-
munens nettokostnader kommer att öka snabbare än skatteintäkterna. För att 
hantera framtida utmaningar behöver kommunen årligen i genomsnitt effektivise-
ra och avsätta motsvarande 0,9 procent av skatteintäkterna. I samband med fler-
årsplan 2019 avsattes därför drygt 18 miljoner kronor tillsammans med reserv för 
förändrade volymer utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen. Befolk-
ningsökningen blev större än förväntat under 2019 och reserven för demografisk 
volymjustering har därför använts genom budgettillskott till nämnderna, se tabell 
11 nedan. De avsatta medlen för att hantera kommunens framtida utmaningar re-
dovisas däremot som ett överskott i resultatet. 

Ytterligare förklaring till överskottet för övriga kommungemensamma kostnader/
intäkter är att budgeterade medel för lokalkostnader för ny-, till- och ombyggda 
lokaler inte nyttjats till följd av förskjutningar i tidplaner för färdigställande. Dä-
remot har inte exploateringsvinsterna kommit upp i budgeterad nivå bland annat 
beroende på nedvärdering av tillgångar. Exploateringsverksamhetens resultat på 
plus 1,3 miljoner är 3,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Under året har 3,5 
miljoner kronor nyttjats av tidigare års avsatta medel i det egna kapitalet, bland 
annat till olika satsningar inom IT- och digitaliseringsområdet. Det har reducerat 
resultatet och avvikelsen mot budget. 

Resultat, mkr
Utfall 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019
Utfall 

2018

Nämnderna -1 934,1 -1 952,9 18,8 -1 878,7

Övriga kommungemensamma kostnader/intäkter 20,5 -1,0 21,4 12,5

Avskrivningar -69,9 -69,5 -0,5 -63,2

Skattenetto 2 063,3 2 058,2 5,1 1 982,6

Finansnetto 8,9 6,3 2,6 11,9

Resultat 88,6 41,2 47,4 65,1

Tabell 10. 
Resultat och avvikelse 
mot budget

Tabell 11. 
Budgetjustering 
under året utifrån 
den demografiska be
folkningsutvecklingen

Nämnd Beslut ram FÅP Justering* Justerad ram
Barn- och utbildningsnämnd 833,0 15,1 848,0
Socialnämnden 370,7 3,5 374,2
Totalt 1 203,6 18,5 1 222,2

Volymbaserad budget 2019, mkr
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Avskrivningskostnaderna under 2019 uppgick till 69,9 miljoner kronor vilket är 
en ökning med 6,7 miljoner kronor jämfört med 2018. Avskrivningskostnaderna 
motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, en ökning med 
0,2 procentenheter jämfört med 2018.

Skatteintäkterna blev 5,1 miljoner kronor högre än den skatteprognos som låg 
till grund för Flerårsplan 2019. Trots betydligt svagare sysselsättningsutveckling 
2019 jämfört med 2018 ökade skatteintäkterna till följd av bland annat befolk-
ningsutvecklingen.

Finansnettot blev 2,6 miljoner kronor bättre än budget. Anledningen var främst 
högre överskottsutdelning från Kommuninvest än budgeterat samt realisations-
vinster vid likvidation av Kollektivtrafikmyndigheten respektive Regionförbundet 
Sörmland.

I tabell 12 nedan framgår hur årsprognosen för avvikelse mot budget sett ut un-
der året i förhållande till utfallet per sista december. 

NÄMNDERNAS RESULTAT 
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott med 18,8 miljoner kronor för 

2019. Det motsvarar en budgetavvikelse med 1,0 procent och är en större avvikel-
se än vad som prognostiserats och redovisats under året.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med 0,1 miljoner kronor för året, vil-
ket motsvarar en budgetavvikelse med 2,5 procent. Överskottet beror till stora 
delar på lägre kostnader än förväntat för annonsering, tryck och utbildning.

Mar Apr Maj Aug Okt Utfall

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,3 0,6 2,8 1,9

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden 1,8 2,2 2,4 3,4 4,1 4,8

Teknik- och fritidsnämnden 0,1 0,0 0,0 0,8 -0,6 -0,1

Kulturnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2

Summa nämnderna 1,9 2,2 2,8 4,9 6,4 18,8

Övriga kommungemensamma kostnader/intäkter -14,6 -12,4 -11,9 -4,1 5,5 21,4

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5

Skattenetto -2,3 -0,7 -0,7 4,3 5,9 5,1

Finansnetto 1,6 1,6 1,6 2,3 2,5 2,6

Resultat -13,4 -9,2 -8,2 7,4 20,3 47,4

Prognosavvikelse, mkr

Avvikelse mot helårsbudget

Tabell 12. 
Prognosförändring

Tabell 13. 
Nämndernas 

resultat

Resultat, mkr
Utfall 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019
Utfall 

2018

Kommunfullmäktige -5,7 -5,8 0,1 -5,0

Kommunstyrelsen -129,0 -130,9 1,9 -132,1

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -21,9 -26,7 4,8 -17,3

Teknik- och fritidsnämnden -142,3 -142,2 -0,1 -134,2

Kulturnämnden -44,0 -44,0 0,0 -44,2

Socialnämnden -711,6 -718,5 6,9 -704,6

Barn- och utbildningsnämnden -879,6 -884,8 5,2 -841,2

Summa nämnderna -1 934,1 -1 952,9 18,8 -1 878,7
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Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med totalt 1,9 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en budgetavvikelse med 1,4 procent. Lägre personalkostnader till följd 
av föräldraledigheter, sjukskrivningar samt tillfälliga vakanser är huvudorsaker till 
överskottet.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 4,8 miljoner 
kronor för året, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 17,8 procent. Vakanta 
tjänster samt outnyttjade medel för översiktsplanering är de främsta orsakerna 
till överskottet.

Teknik och fritidsnämnden redovisar ett underskott med totalt 0,1 miljoner kro-
nor, vilket motsvarar en budgetavvikelse med -0,1 procent. Nämndens skattefi-
nansierade verksamheter redovisar ett underskott med 1,5 miljoner kronor. Or-
saken är framförallt högre kostnader för asfalt i samband med återställning av 
ledningsgrävning, högre kostnader för reparationer och underhåll på fordon och 
maskiner samt högre kostnader kopplade till skötsel av träd och detaljplanerade 
skogar. 

Nämndens balansenheter redovisar ett överskott med totalt 1,4 miljoner kro-
nor. Överskottet beror främst på högre intäkter inom fordonsverksamheten och 
Måltidsservice. Vinterväghållningen redovisar ett underskott till följd av högre 
kostnader för snöröjning samt halkbekämpning då verksamheten hyrt in arbets-
kraft i form av entreprenad i större utsträckning än planerat. Dessa balansenheter 
har rätt att balansera sina resultat över åren enligt kommunens riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning, KS/2019:355. 

Kulturnämnden redovisar ett underskott med 46 000 kronor, vilket motsvarar en 
budgetavvikelse på -0,1 procent. Under första halvåret redovisades underskott till 
följd av obudgeterade kostnader för konsulter och licenser samt högre personal-
kostnader än budgeterat. Åtgärder vidtogs vilket resulterade i enbart en mindre 
avvikelse mot budget.

Under 2019 har nämnden beviljats externa bidrag motsvarande 1,4 miljoner 
kronor, bland annat för biblioteksverksamheten.

Socialnämnden redovisar ett överskott med 6,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 
en budgetavvikelse med 1,0 procent. Lägre kostnader till följd av vakanta tjänster, 
färre antal externa vårdplaceringar samt att budgeterade reserver för volymök-
ningar inte nyttjas är huvudorsaker till överskottet. Av nämndens åtta verksam-
heter, nämnden inräknad, redovisar två verksamhetsområden underskott, Äld-
reomsorg samt Arbete och familj. Inom äldreomsorgen beror underskottet på 
högre kostnader än förväntat för hemtjänst. Åtgärder som genomförts har bland 
annat handlat om att hantera överkapacitet av personal samt att reducera antal 
enheter från sex till tre. En ny organisation har införts från 2020. Underskottet 
inom Arbete och familj beror på att kostnaden för försörjningsstöd varit högre än 
budgeterat. Högre arbetslöshet bland kommunens invånare har medfört att fler 
hushåll har blivit beroende av försörjningsstöd. Kostnaden förväntas dock mins-
kas framöver genom förändrat arbetssätt i och med införandet av projekt FAS 
Ekonomiskt bistånd.

Under 2019 har socialnämnden beviljats bidrag motsvarande 5,8 miljoner kro-
nor. En övervägande del av bidragen kommer från Socialstyrelsen. Socialnämn-
den har även utöver detta erhållit ersättning från Migrationsverket som finansierat 
nämndens kostnader för flyktingmottagandet.
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Barn och utbildningsnämndens redovisar ett överskott med totalt 5,2 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 0,6 procent. Av nämndens sex 
verksamheter, med nämnden inräknat, redovisar fyra verksamheter överskott. 
Överskottet beror till stora delar på den volymjustering som gjordes i slutet av året 
för den befolkningsökning som skett under hösten i åldrarna 1–18 år. Därtill har 
ökade barnomsorgsintäkter, lägre kostnader för skolskjuts samt senare uppstart 
av Tosterö resursskola bidragit till överskott för grundskola och förskola. Gymna-
sieverksamheten samt Särskolan redovisar däremot underskott för året. Gymna-
sieverksamhetens underskott förklaras av färre elever än budgeterat och att an-
talet externa elever ökat med högre kostnader för inackorderings- och resetillägg 
som följd. Inom särskolan har ett ökat elevtal medfört ökade skolskjutskostnader.

En bidragande orsak till nämndens positiva avvikelse är också de statsbidrag 
som erhållits, främst inom förskola och grundskola. Sammantaget har barn- och 
utbildningsnämnden under 2019 ansökt om och erhållit statsbidrag motsvaran-
de 39 miljoner kronor. Flertalet statsbidrag löper per läsår varför de måste redo-
visas under flera kalenderår (såsom 18/19, 19/20). Nämnden har även erhållit er-
sättning från Migrationsverket som finansierat kostnader för nyinvandring.

SKATTEINTÄKTS- OCH 
NETTOKOSTNADSUTVECKLING
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är en balans mellan utvecklingen 
av intäkter och kostnader i ett längre tidsperspektiv.

Sverige har under de senaste åren varit inne i en period av högkonjunktur med 
en hög ekonomisk tillväxt. Under nästa planperiod 2020–2022 förväntas tillväx-
ten falla tillbaka. Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunen 
haft under högkonjunkturen nu förväntas dämpas betydligt. För att hantera de 
framtida ekonomiska utmaningarna behöver verksamhetsplaneringen de kom-
mande åren skärpas och bli allt effektivare så att nettokostnadsutvecklingen kan 
dämpas.

Under 2019 ökade kommunens skatteintäkter med 4,1 procent jämfört med 
2018. Det motsvarar en ökning med närmare 81 miljoner kronor. Nettokostnads-
utvecklingen har dämpats under året, bland annat till följd av att nämndernas 
nettokostnad inte blev så hög som förväntat. Kommunens nettokostnader ökade 
med 65 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket motsvarar en netto-
kostnadsökningen med 3,4 procent.

Diagram 14. 
Skatteintäkts 

och nettokostnads
utveckling 2015–2019
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ÅRETS INVESTERINGAR 
OCH SJÄLVFINANSIERING
Kommunens nettoinvesteringar som finansieras med skattemedel uppgick under 
året till 53,8 miljoner kronor. Det är en minskning med 8 miljoner kronor jämfört 
med 2018. Årets nettoinvesteringar motsvarar 2,6 procent av årets skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Den enskilt största investeringen under året är uppfö-
randet av konstgräsplan på Larslunda idrottsplats, tätt följd av reinvesteringar i 
gatubeläggningar. 

För investeringsvolym per nämnd, se investeringsredovisning under rubriken 
Finansiella rapporter.

 
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna 
som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. Årets investeringar har 
100 procent självfinansieringsgrad.

EXPLOATERINGSREDOVISNING
Med exploateringar avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 
råmark för att kunna bygga bostäder och lokaler för näringsverksamhet med syf-
tet att marken ska avyttras. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 
kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten och 
avloppsanläggningar samt elanläggningar.

Vid ingången av 2019 var den totala investeringsutgiften för exploateringspro-
jekten 129,9 miljoner kronor. Dessa utgifter är investeringar som gjorts i de olika 
projekten för bland annat allmänna anläggningar och planeringskostnader. Vid 
utgången av 2019 var investeringsutgiften totalt 97,1 miljoner kronor.

Tabell 14. 
Årets investeringar och 
självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, mkr
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Årets resultat + avskrivningar 90 126 128 128 159

Kommunens nettoinvestering 34 72 111 62 54

 Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar*, % 100% 100% 100% 100% 100%
* Årets resultat plus avskrivningar i  procent av kommunens nettoinvesteringar.

Nettoinvesteringar i  procent av skattenettot 1,9% 3,9% 5,7% 3,1% 2,6%

Diagram 15. 
Exploateringsutfall (mkr) 
20152019
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För 2019 uppgick exploateringsprojektens samlade inkomster till 95,7 miljoner 
kronor och utgifterna till 59,9 miljoner kronor. 

Resultatet för avslutade projekt och fastighetsförsäljningar uppgick till 1,4 mil-
joner kronor. Avkastningen på nedlagda investeringskostnader inom exploate-
ringsprojekten för 2019 blev 1,0 procent. Avkastningen exklusive nedvärderingen 
uppgår till 8,7 procent.

Då kommunen har köpt villor i projektet Resecentrum till marknadsvärde plus 
tjugofem procent, bedömer kommunen att det är lämpligt att ur ett försiktig-
hetsperspektiv värdera ned tillgången med 10 miljoner kronor. Av inkomsterna i 
projektet Gorsinge 1:1 Gorsingeskogen har en vinst om 11,8 miljoner kunnat lyftas 
i resultaträkningen för 2019.

RÄNTE- OCH FINANSIERINGSRISK
Kommunens riktlinjer för finansförvaltning anger hur finansiella risker ska begrän-
sas och hanteras. Med ränterisk avses risken att en förändring av marknadsräntor-
na påverkar räntenettot negativt. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för finans-
förvaltning 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 3,58 år vilket är en ökning med 0,02 
år jämfört med föregående år (2018: 3,56 år). Andelen förfall inom ett år är 35 
procent. Snitträntan har ökat något och är nu 1,62 procent (2018: 1,58 procent). 
På kort sikt innebär en procents ökning av marknadsräntorna att koncernens rän-
tekostnader ökar med cirka 7,5 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 28 procent och den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden uppgår till 1,85 år (2018: 1,92 år). Avvikelsen mot riktlinjerna härrör 
från amorteringen samt stora förfall i början av 2020 och kommer att återställas 
under mars 2020. 

Inflationen, som legat nära inflationsmålet på 2 procent under en längre tid har 
utvecklats som Riksbanken förväntat sig. Därför beslutade Riksbanken i december 
att höja reporäntan från -0,25 procent till noll procent. Givet det låga ränteläget 
i världen och den osäkerhet som finns kring konjunktur- och inflationsutveckling-
en, är det enligt Riksbanken dock svårt att avgöra när det är lämpligt att höja rän-
tan nästa gång. Höjda räntor får främst effekt på bolagen men även på kommunens 
hyror för verksamhetslokaler.

LIKVIDITET
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 handlings-
utrymme har stärkts.

Tabell 15.
Kassalikviditet (%) 

2015–2019  

Kassalikviditet 2015 2016 2017 2018 2019

Likvida medel , mkr 116 244 335 287 350

Kortfris tiga  fordringar, mkr 138 219 170 177 351

Kortfris tiga  skulder, mkr 347 412 465 445 419

Kassal ikvidi tet, % 73 112 109 104 167

 Vid värde 100 % har kommunen betalningsförmåga motsvarande kortfristiga ekonomiska åtaganden. 
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Kommunen har en medveten likviditetsplanering utifrån gällande räntelägen 
där likviditet ses i relation till kommunens räntekostnader för de långfristiga skul-
derna. Kommunen har även en koncernkontokredit på 100 mkr som kan nyttjas i 
denna planering. Målet är att ha en god betalningsförmåga till så låg kostnad som 
möjligt.

Kassalikviditeten fortsätter att förbättrats och har sedan 2015 varit över 100 %. 
Goda resultat i kombination med en väl avvägd investeringstakt för den skattefi-
nansierade verksamheten har medfört att likviditeten liksom soliditeten stärkts. 
Det är resultatet av ett långsiktigt målinriktat arbete med god ekonomisk hushåll-
ning och av en tydlig målsättning att minska låneskulden per invånare.

BORGENSÅTAGANDE
Kommunen har främst tecknat borgen för lån till egna bolag, men även för an-

dra externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande fortsätter att 
minska och uppgår till 231,2 miljoner kronor. Av årets minskning med 115,1 miljo-
ner kronor härrör 100 miljoner från ett lån som överförts till internbanken. Kom-
munen har inte infriat några borgensåtaganden under 2019 och det finns inga in-
dikationer på att så skulle behöva ske inom de kommande åren.

PENSIONSMEDEL OCH PENSIONSFÖRPLIKTELSER
De totala pensionsförpliktelserna 2019 uppgår till 789,2 miljoner kronor, varav 

517,3 miljoner kronor avser åtaganden som är äldre än 1998. Kommunen har åter-
lånat allt för att finansiera verksamheten. Kommunen har inga finansiella place-
ringar avseende pensionsförpliktelserna utan pensionsutbetalningarna finansie-
ras årligen som en driftskostnad i resultatet.

Årets pensionskostnader inklusive löneskatt uppgår till 112,6 miljoner kronor 
vilket motsvarar 5,5 procent av skatteintäkterna. År 2018 uppgick kostnaden till 
106,0 miljoner kronor, motsvarande 5,3 procent av skatteintäkterna. Utbetal-
ningar från pensionsåtaganden äldre än 1998 uppgår 2019 till 34,0 miljoner kronor 
exklusive löneskatt, vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkterna, vilket även 
är den beräknade andelen framöver.

Tabell 16.
Borgensåtagande (tkr) 
2015–2019  

Kommunens borgensåtagande, tkr 2015 2016 2017 2018 2019

Egna bolag 386 485 372 046 357 922 343 476 228 593

Småhus 748 640 300 140 105

Föreningar 3 250 3 050 2 900 2 700 2 500

Övrigt 0 0 0 0 0

Totalt borgensåtagande 390 483 375 736 361 122 346 316 231 198

Pensionsförvaltning, mkr 2015 2016 2017 2018 2019
Avsättning, inkl särskild löneskatt, för pensioner och liknade förpliktelser* 220 223 235 249 272
Ansvarförbildelser, inkl särskild löneskatt** 587 562 537 532 517
Total pensionsförpliktelse 807 785 772 780 789
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 0 0 0 0 0
Återlånade medel*** 807 785 772 780 789
* 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.

Återlånade medel i procent av skattenettot 46% 42% 40% 39% 38%

Tabell 17. 
Pensionsförpliktelser
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KONCERNBOLAGENS EKONOMI

SEVAB STRÄNGNÄS AB
SEVAB uppfyller både självfinansieringskravet för investeringar och soliditetsmå-
let enligt de ekonomiska direktiven. Se även bilaga 6.

ÅRETS RESULTAT OCH INVESTERINGAR

SEVAB-koncernens resultat uppgår till 39,6 miljoner kronor före bokslutsdisposi-
tioner och skatt, vilket är 1,1 miljoner lägre än budget. Till det positiva resultatet 
bidrar främst affärsområdena elnät och återvinning, även om elnäts resultat är 
betydligt under budget. För återvinning, stadsnät, VA-verksamheten och värme-
rörelsen blev resultat bättre än förväntat. Resultatet för värmerörelsen är dock 
negativt med 2 miljoner kronor.

Totalt inom koncernen har investeringar skett med 181,7 miljoner kronor. Mer-
parten av investeringarna avser VA och elnät. Större investeringar avser förnyelse 
av VA-ledningsnätet och elnätet. Mindre investeringar har även gjorts i stadsnätet 
och inom värmerörelsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING

För värmerörelsen är bränslepriserna fortsatt höga vilket påverkar bolagets resul-
tat negativt. Vindkraftsparken i Kafjärden har ännu inte kommit igång, överkla-
gandet av bygglovet har dock avslagits i högsta instans. Elnäts framtida utveckling 
påverkas till stor del av utvecklingen i Eskilstuna Logistikpark och av kommande 
direktiv för prissättning inom elnätsområdet. Inom VA-verksamheten väntar ett 
antal större utmaningar under de kommande åren, bland annat beslut om vat-
tenskyddsområde, utbyggnad av Strängnäs avloppsreningsverk och nedläggning 
av reningsverket i Mariefred. Nya krav ställs på verksamheten i och med att be-
folkningen i kommunen ökar och att nya bostadsområden tillkommer. Deponin 
vid Kvitten förväntas vara sluttäckt inom en femårsperiod och en lokalisering av 
ny deponi behövs om bolaget i fortsättningen ska erbjuda mottagning av schakt-
massor. För stadsnätsverksamheten påtår en utredning för att hitta den lösning 
som bäst gagnar medborgarna i kommunen då avtalet med Fibra går ut 2021. 
Konkurrens råder på marknaden och under året har antalet möjliga nyanslutning-
ar minskat.

Under 2020–2022 budgeterar bolaget med årliga positiva resultat motsvarade 
mellan 7–9 procent av omsättningen. Under denna period ska bolaget även lämna 
årlig utdelning till ägaren om 5 miljoner kronor. Bolaget planerar under planperi-
oden för investeringar om cirka 860 miljoner kronor inklusive investeringsbidrag, 
främst inom verksamheterna VA, Elnät och Värme. Investeringarna kommer delvis 
finansieras genom upplåning men soliditeten förväntas likväl förbättras med två 
procentenheter under planperioden.

STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB
SFAB med dotterbolag SBAB uppfyller både självfinansieringskraven för investe-
ringar och mål om soliditet enligt de ekonomiska direktiven. Se även bilaga 6.

ÅRETS RESULTAT OCH INVESTERINGAR

SFAB-koncernens resultat för 2019 uppgår till 30,0 miljoner kronor före boksluts-
dispositioner och skatt. Resultat är positivt i båda bolagen SBAB 13,1 miljoner 
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kronor och SFAB 17,9 miljoner kronor. I SBAB är resultatet bättre än budget, vilket 
främst beror på försäljning av tomtmark. SFABs resultat är enligt budget.

Koncernens investeringar under 2019 uppgår till 60,4 miljoner kronor. Investe-
ringar i SBAB omfattar stamrenovering i kv. Moberg samt projektering för trygg-
hetsboende och nya miljöhus i Åkers styckebruk. I SFAB har investeringen i nytt 
gruppboende, kv. Svalan, färdigställts samt en ombyggnation av förskolan i Stal-
larholmen genomförts.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Den 1 januari överfördes all personal och koncerngemensamma kostnader, förut-
om de tio som bara arbetar i bostadsförvaltningen, till moderbolaget. Antal an-
ställda uppgår till 93 årsarbetare. Sjukfrånvaron för 2019 uppgår till totalt 8,78 
procent, varav 4,74 procent avser långtidssjuka inom främst lokalvårdsgruppen. 
Bolaget har startat ett medarbetarutvecklingsprogram och cheferna deltar i kom-
munen ledarutvecklingsprogram.

I båda bolagen har underhållsnivån under åren arbetats upp till en rimlig nivå, 
även om visst eftersatt underhåll fortfarande behöver hanteras. De nya ränteav-
dragsbegränsningarna ger initialt ingen påverkan på bolags ekonomi, men i ett 
framtida läge där räntenivåerna stiger kommer inte bolaget att få fullt avdrag i 
skattedeklarationen när avdragstaket överskrids. 

Bolaget har goda förutsättningar för att uppfylla ägardirektiven även framöver. 
Under 2020–2022 budgeterar Strängnäs Fastighets AB (SFAB) med årliga positi-
va resultat motsvarande mellan 5–6 procent av omsättningen. SFAB budgeterar 
med resultat runt 10–13 miljoner kronor per år och Strängnäs Bostads AB (SBAB) 
om 4–5 miljoner kronor per år.

Under kommande tre år planeras investeringar för drygt 500 miljoner kronor 
inklusive investeringsbidrag. I SFAB planeras för förskolor samt byggnationsstart 
av en grundskola och nytt bildningscenter. Investeringarna övergår kassaflödet 
varför upplåning fordras och soliditeten förväntas minska med två procentenhe-
ter under planperioden. I SBAB har byggnation av trygghetsbostäder i Stallarhol-
men och Strängnäs tillfälligt pausats i avvaktan på om intresse finns från externa 
byggfirmor att producera motsvarande bostäder. Eftersom trygghetsboendet i 
Åker och ombyggnaden kv. Moberg pågår samtidigt krävs nyupplåning temporärt. 
Soliditeten beräknas dock vara återställd i slutet av perioden.
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING (tkr) Not Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2018 2019 2018

Verksamhetens  intäkter 1 864 521 857 310 382 399 390 461
Verksamhetens  kostnader 2 -2 553 693 -2 503 650 -2 296 010 -2 256 638
Avskrivningar 3 -193 156 -185 224 -69 925 -63 242
Verksamhetens nettokostnader -1 882 329 -1 831 565 -1 983 536 -1 929 419

Skatteintäkter 4 1 788 494 1 734 679 1 788 494 1 734 679
Generel la  s tatsbidrag och utjämning 5 274 768 247 930 274 768 247 930
Delsumma skatteintäkter 2 063 261 1 982 609 2 063 261 1 982 609

Verksamhetens resultat 180 933 151 044 79 725 53 189

Finans iel la  intäkter 6 9 546 9 028 55 565 68 978
Finans iel la  kostnader 7 -46 154 -56 542 -46 707 -57 031
Delsumma  finansnetto -36 608 -47 514 8 857 11 947

Resultat efter finansiella poster 144 324 103 530 88 582 65 136

Extraordinära  poster 8 0 0 0 0
Årets resultat 9 144 324 103 530 88 582 65 136

KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten
Årets  resul tat 144 324 103 530 88 582 65 136
Justering för ej l ikvidi tetspåverkande poster 11 222 606 202 016 92 993 77 271
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 366 930 305 546 181 575 142 407
Ökning (-)/minskning (+) av kortfri s tiga  fordringar 17 -33 367 -11 475 -173 870 -7 291
Ökning (+)/minskning (-) av kortfri s tiga  skulder 23 -5 056 10 240 -25 930 -19 502
Ökning (-)/minskning (+) av exploateringsti l lgångar 16 32 874 -31 126 32 874 -31 126
Ökning (-)/minskning (+) av förråd - 2 343 -2 309 - -
Medel från den löpande verksamheten 363 724 270 877 14 650 84 488

Investeringsverksamheten
Investeringar i  anläggningsti l lgångar 12-14 -297 887 -251 601 -55 773 -90 337
Avyttrade och utrangerade anläggningsti l lgångar 12-14 13 355 2 133 794 1 682
Investering i  finans iel la  anläggningsti l lgångar 15 0 0 -100 0
Avyttrade finans iel la  ti l lgångar 15 1 743 0 140 745 0
Utbeta lning av bidrag ti l l  s tatl ig infrastruktur 15 0 0 0 0
Omklass i ficering av exploateringsti l lgångar 16 -33 546 -25 768 -33 546 -25 768
Medel från investeringsverksamheten -316 336 -275 236 52 119 -114 423

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 22 0 0 94 000 0
Amortering 22 -21 209 -99 822 0 -85 000
Utlåning ti l l  koncernbolag 22 - - -124 000 -20 000
Amortering från koncernbolag 22 - - 30 000 85 000
Kostnadsersättning och investeringsbidrag 22 33 352 52 436 27 267 52 436
Förändring koncernkonto 22 0 0 -33 086 -53 045
Ökning (-)/minskning (+) av långfris tiga  fordringar 15 3 166 1 267 1 666 1 666
Återbeta ld utlåning 15 950 950 950 950
Medel från finansieringsverksamheten 16 260 -45 169 -3 202 -17 993

Årets kassaflöde 63 648 -49 529 63 567 -47 928
Likvida  medel  vid årets  början 286 854 336 383 286 829 334 759
Likvida  medel  vid årets  s lut 350 502 286 854 350 396 286 829
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BALANSRÄKNING (tkr) Not Koncern Koncern Kommun Kommun
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriel la  anläggningsti l lgångar
    Immateriella anläggningstillgångar 12 3 433 3 067 828 769
Materiel la  anläggningsti l lgångar
    Mark, byggnader, tekniska anläggningar 13 4 043 056 3 921 006 810 283 796 658
    Maskiner och inventarier 14 126 133 123 627 96 434 91 518
Finans iel la  anläggningsti l lgångar
    Finansiella anläggningstillgångar 15 63 224 67 417 2 360 832 2 390 540
Summa anläggningstillgångar 4 235 847 4 115 117 3 268 377 3 279 485

Bidrag till infrastruktur 16 29 982 31 648 29 982 31 648

Omsättningstillgångar
Exploateringsti l lgångar 17 97 065 129 939 97 065 129 939
Förråd, mm - 8 610 10 952 - -
Fordringar 18 297 216 263 850 351 352 177 483
Kassa  och bank 19 350 502 286 854 350 396 286 829
Summa omsättningstillgångar 753 393 691 594 798 813 594 251

Summa tillgångar 5 019 222 4 838 359 4 097 172 3 905 383

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 20
Årets  resul tat 144 324 103 530 88 582 65 136
Övrigt eget kapita l 988 143 884 613 677 382 612 246
Summa eget kapital 1 132 468 988 143 765 964 677 382

Avsättningar
Avsatt ti l l  pens ioner 21 272 322 249 315 271 916 248 848
Andra  avsättningar 22 110 291 103 848 0 0
Summa avsättningar 382 613 353 163 271 916 248 848

Skulder
Långfris tiga  skulder 23 2 906 055 2 893 911 2 640 103 2 534 035
Kortfri s tiga  skulder 24 598 087 603 142 419 189 445 118
Summa skulder 3 504 141 3 497 053 3 059 292 2 979 153

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 019 222 4 838 359 4 097 172 3 905 383

Ansvarsförbindelser (tkr)
Pens ionsförpl iktelser 25 517 306 531 600 517 306 531 600
Borgensåtaganden 26 3 638 3 914 231 198 346 316
Operationel la  leas ingavta l 27 18 234 12 505 10 505 4 936
Hyresavta l  för verksamhetsfastigheter 28 273 211 337 654 486 492 552 396
Summa ansvarsförbindelser 812 389 885 673 1 245 501 1 435 248
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NOTER
Resultaträkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
1.  Verksamhetens intäkter 2019 2018 2019 2018
Avgi fter 76 018 71 095 77 747 71 615
VA och avfa l l savgi fter 141 431 155 235 0 0
Hyror och arrenden 150 232 146 610 44 732 44 935
Elnät och energi försä l jning 214 201 199 932 0 0
Statl iga  bidrag och övriga  bidrag 191 757 204 541 191 757 204 541
Exploaterings intäkter 13 772 5 233 13 772 5 233
Övriga  intäkter 77 110 74 663 54 392 64 136
  därav jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Summa verksamhetens intäkter 864 521 857 310 382 399 390 461

2.  Verksamhetens kostnader 2019 2018 2019 2018
Personalkostnader -1 271 457 -1 274 799 -1 222 783 -1 227 582
  därav jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Köp av huvudverksamhet -495 331 -470 772 -495 331 -470 772
Lämnade bidrag -112 907 -102 256 -112 907 -102 256
Lokalkostnader -100 306 -98 780 -261 097 -262 726
Materia l , tjänster o övr kostnader 2a) -573 693 -557 043 -203 893 -193 302
Summa verksamhetens kostnader -2 553 693 -2 503 650 -2 296 010 -2 256 638

2a  Räkenskapsrevision
Kostnaden för räkenskapsrevis ion 695 407 214 187
(granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning)
   varav sakkunnigt biträde 559 301 120 120

3. Avskrivningar och nedskrivningar 2019 2018 2019 2018
Avskrivning immateriel la  anläggningsti l lgångar -748 -2 109 -273 -22,358
Avskrivning maskiner och inventarier -28 132 -26 017 -25 090 -22 715,367
Avskrivning byggnader och anläggningar -164 276 -157 098 -44 562 -40 504,187
Summa avskrivningar och nedskrivningar -193 156 -185 224 -69 925 -63 242

4. Skatteintäkter 2019 2018 2019 2018
Prel iminär kommunalskatt 1 802 972 1 741 883 1 802 972 1 741 883
Prel iminär s lutavräkning innevarande år -15 317 -2 144 -15 317 -2 144
Slutavräkningsdi fferens  föregående år 838 -5 061 838 -5 061
Summa skatteintäkter 1 788 494 1 734 679 1 788 494 1 734 679

5. Generella statsbidrag och utjämning 2019 2018 2019 2018
Inkomstutjämning 224 406 194 809 224 406 194 809
Kostnadsutjämning -22 084 -9 922 -22 084 -9 922
Stukturbidrag 0 0 0 0
LSS utjämning -32 493 -33 502 -32 493 -33 502
Regleringsavgi ft/bidrag 25 013 5 496 25 013 5 496
Kommunal  fastighetsavgi ft 72 114 70 030 72 114 70 030
Generel la  bidrag från s taten 7 812 21 020 7 812 21 020
Summa generella statsbidrag och utjämning 274 768 247 930 274 768 247 930

6. Finansiella intäkter 2019 2018 2019 2018
Utdelning på  aktier och andelar 4 270 6 603 4 270 6 599
Andel  i  intresseföretags  resul tat 2 959 770 - -
Ränteintäkter 871 376 42 339 53 196
Övriga  finans iel la  intäkter 1 447 1 279 8 956 9 183
Summa finansiella intäkter 9 546 9 028 55 565 68 978
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NOTER
Resultaträkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
7. Finansiella kostnader 2019 2018 2019 2018
Räntekostnader -41 142 -52 714 -41 695 -53 203
Ränta  på  pens ionsavsättningar -4 735 -3 386 -4 735 -3 386
Övriga  finans iel la  kostnader -277 -442 -277 -442
Summa finansiella kostnader -46 154 -56 542 -46 707 -57 031

8. Extraordinära intäkter och kostnader 2019 2018 2019 2018
Extraordinära  intäkter 0 0 0 0
Extraordinära  kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinär intäkter och kostnader 0 0 0 0

9. Årets resultat 2019 2018 2019 2018
Strängnäs  Kommun 88 582 65 136 88 582 65 136
SEVAB Strängnäs  Energi  AB 32 088 30 987 - -
Strängnäs  Fastighets  AB 23 664 9 494 - -
Strängnäs  kommunföretag AB 4 990 0
El imineringar koncerninterna poster -5 000 -2 087 - -
Summa årets resultat 144 324 103 530 88 582 65 136

Utredning av balanskravet
Årets resultat 144 324 103 530 88 582 65 136
Procent av skattenetto 4,3% 3,3%

Real isationsvinster - - -1 284 -7 700
Justering rea l i s tationsvinster - - 0 0
Årets resultat efter balanskravsjustering - - 87 298 57 436
Resultatutjämningsreserv - - 0 0
Balanskravsresultat - - 87 298 57 436
Procent av skattenetto - - 4,2% 2,9%

Kassaflödesanalys

11. Justering för ej likvidpåverkande poster 2019 2018 2019 2018
Årets  av- och nedskrivningar 193 156 185 224 69 925 63 242
Förändring pens ionsavsättning 23 007 13 986 23 068 14 029
Förändring övriga  avsättningar 6 443 2 806 0 0
Summa 222 606 202 016 92 993 77 271

Balansräkning (tkr)

12. Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 24 742 23 526 2 146 1 355
Årets  nyanskaffningar 2 966 1 216 332 791
Försä l jning/utrangering -2 684 0 -371 0
Summa utgående anskaffningsvärde 25 023 24 742 2 107 2 146

Ingående ackumulerade avskrivningar -21 675 -19 566 -1 377 -1 355
Försä l jning/utrangeringar 833 0 371 0
Årets  avskrivningar -748 -2 109 -273 -22
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -21 590 -21 675 -1 279 -1 377
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 433 3 067 828 769
Avskrivningstider (genomsnittl iga) 3 3
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
13. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågeånde arbeten 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 5 567 817 5 345 269 1 139 662 1 067 315
Årets  nyanskaffningar 257 369 225 529 66 353 75 328
Försä l jning/utrangering -19 857 -2 981 -7 871 -2 981
Summa utgående anskaffningsvärde 5 805 328 5 567 817 1 198 144 1 139 662

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 771 456 -1 615 657 -352 158 -312 953
Försä l jning/utrangeringar 11 380 1 299 7 757 1 299
Årets  avskrivningar -164 277 -157 098 -44 562 -40 504
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 924 352 -1 771 456 -388 963 -352 158
Pågående anläggningar 162 080 124 645 1 101 9 154
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 043 056 3 921 006 810 283 796 658
Avskrivningstider (genomsnittl iga) 24 24
Specifikation per bolag
Strängnäs  Kommun 810 283 796 658 810 283 796 658
SEVAB Strängnäs  Energi  AB 0 1 636 844 - -
Strängnäs  Fastighets  AB 0 1 490 454 - -
Koncernel iminering -4 111 -2 950
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 806 172 3 921 006 810 283 796 658

14. Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 388 633 359 075 305 717 277 817
Årets  nyanskaffningar 32 423 36 469 29 848 34 335
Försä l jning/utrangering -52 016 -6 911 -40 972 -6 435
Summa utgående maskiner och inventarier 369 041 388 633 294 594 305 717

Ingående ackumulerade avskrivningar -265 326 -246 220 -214 519 -198 238
Försä l jning/utrangeringar 49 392 6 911 40 291 6 435
Årets  avskrivningar -28 132 -26 017 -25 090 -22 716
Summa utgående ackumulerade avskrivningar -244 066 -265 326 -199 318 -214 519
Pågående maskiner och inventarier 1 159 320 1 159 320
Summa maskiner och inventarier 126 133 123 627 96 434 91 518
Avskrivningstider (genomsnittl iga) 6 7

15. Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Aktier och andelar:
SEVAB Strängnäs  Energi  AB - - 0 39 001
Strängnäs  Fastighets  AB - - 0 100 000
Strängnäs  kommunföretag AB - - 100
Eski l s tuna Strängnäs  Energi  och Mi l jö 1) 2 338 2 365 0
Eski l s tuna El försä l jning AB 1) 5 783 5 017 0
Inera  AB 43 43 43 43
Sörmlands  kol lektivtrafikmyndighet 0 1 744 0 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 2) 16 174 16 174 16 174 16 174
Bostadsrätter 760 760 760 760
HBV 706 80 0
Fibra 341 341 0
• • • • • •• • ••• ••• •• •• • • • •• ••••••••••••••••••••••••• 26 183 26 562 17 115 157 760
Utlåning via internbanken
SEVAB Strängnäs  Energi  AB - - 1 017 000 893 000
Strängnäs  Bostads  AB - - 405 000 405 000
Strängnäs  Fastighets  AB - - 842 000 872 000
Koncernkonto SEVAB - - 43 737 25 851
Koncernkonto SBAB - - 0 0
Summa utlåning via internbanken - - 2 307 737 2 195 851
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
Långfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Riksbyggen BRF Sidensvansen 30 079 31 029 30 079 31 029
Förlags lån Kommuninvest 5 900 5 900 5 900 5 900
Övriga  långfris tiga  fodringar 1 062 3 926 0 0
Summa långfristiga fordringar 37 041 40 855 35 979 36 929

Summa finansiella anläggningstillgångar 63 224 67 417 2 360 832 2 390 540

16. Bidrag till infrastuktur 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Medfinans iering Ci tybanan, år 2013 41 642 41 642 41 642 41 642
Upplösning 25 år -11 660 -9 994 -11 660 -9 994
Summabidrag till infrastruktur 29 982 31 648 29 982 31 648

17. Exploateringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående värde 129 939 98 813 129 939 98 813
Årets  inkomster -95 711 -37 734 -95 711 -37 734
Årets  utgi fter 59 949 63 181 59 949 63 181
Aktiveringar -37 013 -25 768 -37 013 -25 768
Skuldförd gatukostnadsersättning 38 550 31 316 38 550 31 316
Vinster 11 807 5 118 11 807 5 118
Förluster -10 455 -4 986 -10 455 -4 986
Summa exploateringar 97 065 129 939 97 065 129 939

18. Fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Kundfordringar 68 745 77 683 33 915 29 087
Fordringar hos  s taten 82 712 80 740 79 706 78 695
Uppl  intäkter, förutbet kostnader 130 160 102 419 98 326 69 271
Fordringar på  Strängnäs  kommunföretag AB - - 139 000 0
Övriga  fordringar 15 599 3 008 405 430
Summa fordringar 297 216 263 850 351 352 177 483

19. Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Koncernkonto 3) 349 727 285 799 349 727 285 799
Övriga  l ikvidkonton 775 1 055 669 1 030
Summa kassa och bank 350 502 286 854 350 396 286 829

20. Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående eget kapita l 988 143 898 930 677 382 626 563
Uppskrivningsfond 0 -14 317 0 -14 317
Årets  resul tat 144 324 103 530 88 582 65 136
Summa eget kapital 1 132 468 988 143 765 964 677 382

Strängnäs  kommun 765 964 677 382 765 964 677 382
SEVAB Strängnäs  Energi  AB 240 974 208 887 - -
Strängnäs  Fastighet AB 268 652 243 827 - -
Strängnäs  kommunföretag AB 5 090 0
El iminering koncerninterna poster -148 213 -141 953 - -
Summa eget kapital 1 132 467 988 143 765 964 677 382
varav resultatutjämningsreserv 0 0
Soliditet (Inkl pensionsåtaganden) 12,3% 9,4% 6,1% 3,7%

1)  Förändringen redovisas som finansiell intäkt i  koncernen, se not 6.
2) Andelskapitalet avser from 2018 ursprungligt insatskapital och särskild insats. 
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
• • •• • •• •• • • • •• ••• • • ••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Balansenhet - Måltidsverksamheten - - 390 -1 618
Balansenhet - Säkerhets fond - - 738 544
Balansenhet - Fordonsverksamheten - - 1 511 1 166
Balansenhet - Vinterväghål lningsfond - - 116 1 075
Strängäs  utveckl ingsarena - - 938 938
Översiktsplan - - 1 145 1 145
Arbetsmarknadsfond - - 0 0
Projektmedel - - 316 360
Utveckl ingsfond - - 6 355 6 355
Digi ta l i sering - - 5 587 9 018
Atraktiv arbetsgivare - - 2 495 3 311
Tidiga  insatser barn och elever - - 940 940
Långs iktig ekonomisk planering - - 820 1 300
Skols truktur för en inkluderande lärmi l jö, SUFIL - - 349 510
Ökat bostadsbygggande, byggbonus - - 16 195 8 700
Ti l l fä l l igt kommunbidrag 2018, ensamkommande - - 0 -491
Ti l l fä l l igt kommunbidrag 2018, extratjänster - - 1 249 -137
Nya öronmärkningar, enl  bes lut - - 0 10 260
Summa - - 39 144 43 376
% av innevarande års skattenetto 1,9% 2,2%

21. Avsatt till pensioner 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående avsättning 172 815 158 829 172 348 158 319
Nyintjänad pens ion 20 915 13 428 20 915 13 428
Årets  utbeta lningar -6 046 -5 764 -5 985 -5 721
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 403 2 837 4 403 2 837
Ändring av försäkringstekniska  grunder 0 0 0 0
Övrig post -769 746 -769 746
Byte av tryggande 0 0 0 0
Förändring av löneskatt 4 504 2 739 4 504 2 739
Delsumma 195 822 172 815 195 416 172 348
Pens ionsfond (inkl . löneskatt) 76 500 76 500 76 500 76 500
Summa avsatt till pensioner 272 322 249 315 271 916 248 848
Antal  viss tids förordnanden 3 4
Aktual i seringsgrad, % 97,0 97,0

22. Andra avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Avsättning Ci tybanan 0 0 0 0
Latent skatt 87 784 79 651 0 0
Övriga  avsättningar 22 507 24 197 0 0
Summa 110 291 103 848 0 0

23. Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Koncernkonto 3) 0 0
Skulder ti l l  banker/kreditinsti tut 2 288 890 2 294 890 2 264 000 2 170 000

2 288 890 2 294 890 2 264 000 2 170 000
Koncernkto SEVAB Strängnäs  Energi - - 0 0
Koncernkto Strängnäs  Bostads  AB - - 42 247 27 902
Koncernkto Strängnäs  Fastighet AB - - 40 237 69 782
Summa koncernkonto 2 288 890 2 294 890 2 346 484 2 267 683
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NOTER
Balansräkning (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
Därav förmedlade lån ti l l  kommunens  bolag 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
SEVAB Strängnäs  Energi  AB - - -1 017 000 -893 000
Strängnäs  Bostads  AB - - -405 000 -405 000
Strängnäs  Fastighets  AB - - -842 000 -872 000
Summa •• - -2 264 000 -2 170 000
Kommunens andel långfr. skulder - - 0 0

3) Koncernkontofördelning
Strängnäs  Kommun - - -310 979 -213 967
SEVAB Strängnäs  Energi  AB - - 43 737 25 851
Strängnäs  Fastighets  AB - - -40 237 -69 782
Strängnäs  Bostads  AB - - -42 247 -27 902
Summa koncernkonto - - -349 727 -285 799

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Förutbeta lda  kostnadsersättningar och investeringsbidrag, ingående värde266 352 213 916 266 352 213 916
Nya investeringsbidrag under året 36 221 59 865 36 221 59 865
Resultatförda investeringsbidrag -8 954 -7 428 -8 954 -7 428
Summa förutbetalda investeringsbidrag 293 619 266 352 293 619 266 352
Upplösningstid (genomsnittl ig) 31 34 31 34

Övriga långfristiga skulder
Finans iel l  leas ing 188 091 203 300 0 0
Periodiserade anläggningsavgi fter samt övr långfris tiga  skulder 135 454 129 369 0 0
Summa långfristiga skulder 2 906 055 2 893 911 2 640 103 2 534 035

24.  Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Kortfri s tiga  skulder ti l l  banker och  kreditinsti tut 15 209 14 822 0 0
Leverantörsskulder 109 962 102 785 81 458 79 029
Personalens  skatter och avgi fter 41 252 43 139 39 753 41 614
Skulder ti l l  s taten 28 891 30 558 28 891 30 558
Upplupna pens ionskostnader 59 401 61 944 59 401 61 944
Upplupna personalkostnader 93 040 98 284 90 743 96 139
Uppl  kostnader, förutbet intäkter 172 804 184 495 118 690 135 484
Övriga  kortfri s tiga  skulder 77 527 67 116 252 351
Summa kortfristiga skulder 598 087 603 142 419 189 445 118

Ansvarsförbindelser (tkr)
Koncern Koncern Kommun Kommun

25. Pensionsförpliktelser 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående pens ionsförpl iktelse 608 100 613 927 608 100 613 927
varav avsättning 76 500 76 500 76 500 76 500
Ränte- och basbeloppsuppräkning 15 042 9 850 15 042 9 850
Ändring av försäkringstekniska  grunder 0 0 0 0
Nyintjänad pens ion 118 13 374 118 13 374
Årets  utbeta lningar -27 859 -27 828 -27 859 -27 828
Övrig post 1 195 -85 1 195 -85
Byte av tryggande 0 0 0 0
Förändring av löneskatten -2 791 -1 138 -2 791 -1 138
Utgående pensionsförpliktelse 593 806 608 100 593 806 608 100
varav avsättning 76 500 76 500 76 500 76 500
Summa pensionsförpliktelser 517 306 531 600 517 306 531 600
Antal visstidsförordnanden 5 6 5 6



 – 50 –

NOTER
Ansvarsförbindelser (tkr)

Koncern Koncern Kommun Kommun
26. Borgensåtaganden 4) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Kraftvärmeverk/SEVAB 0 0 228 187 343 009
Föreningar 2 500 2 700 2 500 2 700
Egnahemsägare och bostadsrätts innehavare av bostadsfinans iering 105 140 105 140
Fastigo 627 607
Pens ionsåtagande/SEVAB 406 467 406 467
Summa 3 638 3 914 231 198 346 316

27. Operationella leasingavtal 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
förfa l ler inom ett år, 6 330 3 959 4 816 2 445
senare än ett år men inom fem år, 11 904 8 546 5 689 2 491
senare än fem år 0 0 0 0
Summa 18 234 12 505 10 505 4 936
Betalda leasingavgifter (uppgift saknas för jämförelseå koncern) 18 958 18 129 4 136 3 727

28. Hyresavtal för verksamhetsfastigheter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
förfa l ler inom ett år, 84 740 86 136 226 794 230 764
senare än ett år men inom fem år, 188 471 251 518 259 698 321 632
senare än fem år 0 0 0 0
Summa 273 211 337 654 486 492 552 396

29. Upprättade särredovisningar
* El lagen (1997:857) - Förordningen om redovisning av nätverksamhet (1995:1145)
* Fjärrvärmelagen (2008:263) - Förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203)
* Lagen om a l lmänna vattentjänster (2016:412 §50)

Särredovisninganra  finns  ti l lgängl iga  hos
SEVAB Strängnäs  Energi  AB, tel  0152-46050, www.sevab.com

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 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i  
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mel lan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvare t 
mel lan medlemarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret för delas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i  Sverige AB, dels i förhållande ti ll 
s torleken på medlemarnas 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460.925.942.272 kr och tota la tillgångar till 
460.364.563.304 kr. Strängnäs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till  2.515.221.719 kr och andelen av de totala
ti l lgångarna uppgick till  2.520.071.778 kr.
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Driftredovisning (tkr) Intäkter Kostnader Utfall Budget Avvikelse Utfall 2018

Kommunfullmäktige 789 -6 489 -5 700 -5 846 146 -5 028
Kommunstyrelsen 35 950 -164 953 -129 003 -130 874 1 871 -132 090
Miljö- o samhällsbyggn.nämnden 22 043 -43 963 -21 921 -26 683 4 762 -17 313
Teknik- och fritidsnämnden 103 287 -245 550 -142 263 -142 189 -74 -134 176
Kulturnämnden 6 115 -50 112 -43 997 -43 951 -46 -44 247

Socialnämnden 189 013 -900 584 -711 571 -718 462 6 891 -704 634

Barn- och utbildningsnämnden 589 134 -1 468 746 -879 612 -884 850 5 238 -841 191

Summa nämnderna 946 330 -2 880 398 -1 934 068 -1 952 855 18 787 -1 878 679

Interna räntor och avskrivningar 0 66 943 66 943 67 238 -295 62 101

Pensioner, arbetsgivaravgifter 0 -52 560 -52 560 -53 500 940 -54 341

Exploateringar vinst/förlust 12 290 -10 939 1 351 5 000 -3 649 6 276

Hyresbudget ny- till o ombyggnad 0 0 0 -7 480 7 480 0
Övr. kommungemensamma kostnader 10 023 -6 419 3 604 1 457 2 147 4 483
Resurs- och reservmedel 0 -172 -172 -18 200 18 028 0
Ianspråktagna medel från eget kapital 0 -3 467 -3 467 0 -3 467 -9 300
Internt återförda intäkter/kostnader -586 244 591 002 4 758 4 500 258 3 281

Summa övriga kommungemensamma kostnader -563 931 584 388 20 457 -985 21 442 12 500

Summa verksamheternas intäkter/kostnader 382 399 -2 296 010 -1 913 611 -1 953 840 40 229 -1 866 178
Avskrivningar 0 -69 925 -69 925 -69 460 -465 -63 242
Skattenetto 2 117 839 -54 578 2 063 261 2 058 200 5 061 1 982 609
Finansnetto 94 564 -85 708 8 857 6 300 2 557 11 947

Resultat 2 594 803 -2 506 221 88 582 41 200 47 382 65 136
Återföring medel från eget kapital, inkl 
balansenheter (nämnder) 1) 0 1 879 1 879 0 1 879 9 995

Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1) 2 594 803 -2 504 342 90 461 41 200 49 261 75 131
1) God ekonomisk hushållning enligt KS/2019:355. Enligt riktlinjerna justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare 

Investeringsredovisning (tkr)

Nämnd
Helår

Budget Inkomster Utgifter
Nettoutfall 

2019

Avvikels
e 

2019
Total 

Budget 
Totalt
Utfall 

Total 
Avvikelse

Förslag till 
ombudgetering 

2020

Kommunfullmäktige 0 0 -91 -91 -91 -150 -91 59 0

Kommunstyrelse -17 500 338 -5 848 -5 511 11 989 -117 806 -102 682 15 123 12 082

Barn- och utbildningsnämnd -10 000 386 -10 610 -10 224 -224 -11 523 -10 855 667 500

Socialnämnd -3 000 0 -2 932 -2 932 68 -4 674 -3 917 757 681

Kulturnämnd -2 500 0 -2 781 -2 781 -281 -4 500 -4 488 12 0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -1 300 0 0 0 1 300 -2 395 -795 1 600 1 600

Teknik- och fritidsnämnd -28 100 13 143 -43 045 -29 903 -1 803 -58 601 -50 270 8 331 8 321

Summa investeringar exkl öronmärkta medel -62 400 13 866 -65 308 -51 441 10 959 -199 648 -173 099 26 549 23 184

Nyttjat från öronmärkta medel i eget kapital 0 0 -2 353 -2 353 -2 353 0 -4 994 -4 994 0

Summa investeringar  -62 400 13 866 -67 660 -53 794 8 606 -199 648 -178 093 21 555 23 184

Årets investeringar 2019 Sedan projektens start

Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen -20 088

Strängnäs 2:3 Sidöparken -4 852

Str 2:1, 3:1 Norra Finninge -3 610

Eldsund 6:6, 6:16, et 1 Kasern -842

Strängnäs 3:1, kv Järpen -4 154

Summa omklassicifering av exploateringar -33 546

Investeringar inom exploateringsverksamheten
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EXPLOATERINGSREDOVISNING
Ingående Utgående

balans balans

2019-01-01 Inkomst Utgift Investering Bidrag Resultat 2019-12-31
Exploateringsprojekt (tkr) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)
Strängnäs och Tosterö

E01204Gors inge 1:1, Gors ingeskogen 28 245 -51 273 19 519 -20 088 20 088 11 807 8 296
E02210Strängnäs  2:3, Sidöparken 50 0 59 0 0 0 109

E03205Strängnäs  2:1, 3:1, Norra  Finninge 4 164 -14 333 495 -3 610 13 610 0 326

E06203Eldsund 7:1, Norra  övningsfä l tet 29 371 -121 1 096 0 0 0 30 345

E07201Strängnäs  3:1, Ki len-Lunda    0 0 90 0 0 0 90

E07202Västertul l  1 455 0 0 0 0 -455 0

E07203Tosterö brygga                0 0 161 0 0 0 161

E13201Strängnäs  2:1, Resecentrum 36 146 0 10 737 0 0 -10 000 36 883

E13202Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområdet 4 271 0 38 -4 309 0 0 0

E15201Strängnäs  2:1 Stationsområdet 11 0 -11 0 0 0 0

E15202Strängnäs  3:1 mfl  Östra  Stadsskogen (Vattentornshöjden)804 0 979 0 0 0 1 784

E15203Strängnäs  2:1 Södra  s tadsskogen 2 781 0 780 0 0 0 3 561

E16201Strängnäs  2:1, Hemvärnsgården 622 0 69 0 0 0 690

E16202Eldsund 6:16, Eldsundsviken 59 0 16 0 0 0 75

E16203Strängnäs  3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren 5 080 0 382 -4 154 0 0 1 308

E04220Bresshammar 1:1, Stavlund 13 387 -16 588 19 572 0 0 0 16 372

Eldsund 7:1, Kornetten 16 0 -16 0 0 0 0

Strängnäs  3:1 , Kv Spoven 0 0 6 0 0 0 6

Strängnäs  3:1 Storängens  industriområde 6 0 0 0 0 0 6

E17201Härads  Kyrkby 6:7, Härads  Indusstriområde 0 0 23 0 0 0 23

E18201Strängnäs  2:1, del  av Västerport 0 -7 781 712 0 0 0 -7 069

E18202Gors inge 1:1 Biskopskvarn     0 0 118 0 0 0 118
E18203Påls torp 4:1, Malmby flygfä l t 0 0 24 0 0 0 24
Totalt Strängnäs och Tosterö 125 467 -90 096 54 849 -32 161 33 698 1 351 93 108

Stallarholmen

E08230Vannesta  3:18 1 0 -1 0 0 0 0
Totalt Stallarholmen 1 0 -1 0 0 0 0

Mariefred och Åker

E01247Marielund 1:3, Läggesta  Stationsområde 2 614 0 0 0 0 0 2 614

Marielund 1:8, Jagbacken et1  0 -5 115 4 860 -4 852 4 852 0 -255

E07247Mariefred 2:33, Gamla  vattenverket 1 813 0 241 0 0 0 2 054

E17240Gripsholm 4:5, Ekhov 15 -500 0 0 0 0 -485

E17260Åkers  Styckebruk 1:452, Skämby 29 0 0 0 0 0 29

Totalt Mariefred och Åker 4 471 -5 615 5 101 -4 852 4 852 0 3 957

Totalt 129 939 -95 711 59 949 -37 013 38 550 1 351 97 065



 – 53 –

REDOVISNINGSPRINCIPER

LAGAR OCH NORMGIVNING
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal 
redovisning. Undantag redovisas under ”Avvikelser från redovisningsprinciper”. 

Redovisningen för kommunens bolag upprättas i enlighet med års redo vis nings-
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

RESULTATRÄKNINGEN

SKATTEINTÄKTER 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. 
Det innebär att skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara inkomsten 
intjänats av den skatteskyldige. Periodisering görs baserat på SKR:s december-
prognos.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, 
på normalt tre år, beräknat på anskaffningsvärdet. Nyttjandeperioden omprövas 
årligen.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning ut-
ifrån beräknad nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet. Tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbete skrivs inte av. Omprövning av nyttjandeperi-
oden sker om det finns omständigheter som pekar på ett behov, till exempel vid 
verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar.

För materiella anläggningstillgångar, där avskrivning görs utifrån bedömning av 
beräknad nyttjandeperiod tillämpas normalt följande avskrivningstider: 3, 5, 10, 
15, 20, 25, 30 år.

Avskrivningar görs månadsvis från och med månaden efter tillgången tas i bruk. 
För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder 

tillämpas från och med 2014 komponentavskrivning. För tillgångar anskaffade ti-
digare än 2014 har bedömningen gjorts att inga justeringar för avskrivningstider 
på ingående komponenter behöver göras. 

För tillgångar med identifierbara komponenter tillämpas följande avskrivnings-
tider:

Publika fastigheter
– Slitlager 10, 15, 20, 25 år
– Bärlager 25, 33 år
– Vägkropp 50 år
– Belysning 10, 33, 40 år
– Brostöd 40 år

Verksamhetsfastigheter och idrottsanläggningar
– Stommar, markanläggning 100 år
– Yttertak 40 år
– Ventilation 25 år
– Fönster 35 år Innerväggar, golv etc 25, 30, 35 år
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JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

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

BALANSRÄKNINGEN

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan 
fysisk form som förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, en tillgång 
som kommunen har kontroll över och som uppgår till väsentligt värde. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inom Strängnäs kommun betraktas en tillgång som materiell anläggningstillgång 
då tillgången är avsedd för stadigvarande bruk, nyttjandeperioden överstiger tre 
år och anskaffningsvärdet överstiger ett basbelopp.

Ränteutgifter aktiveras inte utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen 
det år de hänför sig till.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som finansiella anläggnings-
tillgångar, övriga redovisas som omsättningstillgångar. Utlåning till kommunala 
bolag redovisas som finansiell anläggningstillgång. Den del som förfaller inom ett 
år redovisas som omsättningstillgång.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovi-
sas i resultaträkningen tillsammans med beräknade kostnader när äganderätten 
övergår till köparen. Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska 
kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång först när anläggning-
en är färdigställd. Exploateringsbidrag som finansierar kommunens anläggnings-
tillgångar minskar omsättningstillgången till dess att anläggningen aktiveras, då 
redovisas exploateringsbidraget som långfristig skuld.

OSÄKRA FORDRINGAR

Samtliga kundfordringar som är äldre än 6 månader redovisas som osäkra ford-
ringar. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.

AVSÄTTNINGAR

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

PENSIONER

Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning 
och pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsför-
bindelse. Samtliga pensioner redovisas inklusive löneskatt med 24,26 procent, 
i enlighet med Rådet för kommunal redovisning. Tillämpad beräkningsmodell är 
RIPS19.

Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas 
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som kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild av-
talspension 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 LINJEN
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 infriande-
graden, 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
Kommunen avviker från lagen om kommunal bokföring och redovisning gällande:

• redovisning av pensionsförpliktelser (RKR R10). Undantag har gjorts (år 2004–
2008) för extra avsättning om totalt 76,5 miljoner kronor. De framtida pen-
sionsutbetalningarna kommer att stiga under några år, och med beaktande av 
god ekonomisk hushållning är detta ett sätt att säkerställa dessa utbetalningar. 
Strängnäs kommun redovisar, med undantag för den extra avsättning, sina 
pensionsåtaganden för anställda enligt blandmodellen.

• redovisning av leasing (RKR R5). Kommunen innehar objekt som kan klassas 
som finansiell leasing men då dessa är få till antal och värdet inte anses väsent-
ligt har kommunen valt att behandla dessa som operationell leasing.

• gällande redovisning av investeringsbidrag från privata aktörer rekommenda-
tion (RKR R2). Bidragen redovisas fortfarande som långfristig skuld. En översyn 
har påbörjats för att gå igenom samtliga erhållna investeringsbidrag från priva-
ta aktörer för att kunna följa rekommendationen. Resultatpåverkande belopp 
beräknas till drygt 30 miljoner kronor för 2019 och cirka 70 miljoner kronor för 
tidigare års investeringsbidrag från privata aktörer om RKR R2 hade tillämpats, 
en total påverkan på det egna kapitalet med cirka 100 miljoner kronor. 

• gällande redovisning av materiella anläggningstillgångar RKR R4 för pågående 
anläggningar inom exploateringsverksamheten. Dessa redovisas som omsätt-
ningstillgång till dess att tillgången tas i bruk. En översyn av redovisning och 
klassificering kommer att göras.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt RKRs rekommendation.
Den sammanställda redovisningen omfattar de bolag som Strängnäs kommun 

har ett betydande inflytande över (ägarandel över 50 %) och vars omfattning på-
verkar totalbilden av koncernens ställning. Den sammanställda redovisningen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att kommunens 
anskaffningskostnader för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbola-
gets eget kapital. 

Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande 
över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncernen 
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äger mellan 20–50% av röstetalen. Dessa företag redovisas enligt kapitalandels-
metoden, vilket innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat efter 
skatt redovisas separat. 

Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats proportio-
nellt. Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget 
kapital. Den uppskjutna skatteskulden redovisas under avsättningar. Dotterbo-
lagens skattekostnader redovisas i koncernen under verksamhetens kostnader. 
Koncernföretagens redovisningsprinciper är justerade till det kommunala regel-
verket före konsolidering med undantag för bidrag gällande materiella anlägg-
ningstillgångar, som i dotterbolagen har reducerat tillgångens redovisade värde. 
Dessa bidrag har inte kunnat identifieras på ett tillförlitligt sätt och justering har 
därför inte gjorts.
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NYCKELTALSBILAGA

Bilaga 1. 
Verksamhet som bedrivs i respektive nämnd och bolag 

Nämnder/bolag Verksamhet Privata utförare
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och 

styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen 
ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska 
förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen yttrar 
sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar 
att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om, efterlevs 
inom den kommunala verksamheten.

Verksamhet som sker, helt eller delvis, med privata 
utförare:
- Bevakningstjänster innefattande förebyggande 
arbete, områdesbevakning, larmcentraltjänst, 
störningsjour för SBAB samt särskilda beställningar

Barn- och 
utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning 
i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och 
vuxenutbildningen. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar 
dessutom för kommunens ungdomsmottagning, samt flykting- och 
integrationsfrågor inom sitt verksamhetsområde.

Verksamhet som sker, helt eller delvis, med privata 
utförare:
- Skolresor (inom kommunen) under skoltid för 
grundskoleelever

Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård, missbruksvård, försörjningsstöd, 
bostadsanpassningsbidrag och stöd till barn, familjer och ungdom. 
Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, 
arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör personer med fysisk 
och psykisk funktionsnedsättning.

Verksamhet som sker, helt eller delvis, med privata 
utförare:
- Trygghetslarm med larmcentral i ordinärt boende
- Hemtjänst
- Matdistribution för ordinärt boende

Miljö- och 
samhällsbyggnads- 
nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande 
plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen. Nämnden har bland 
annat ansvar för kart- och mätverksamhet, miljöfrågor, fysisk 
planering, trafikplanering och bygglov.

Teknik- och 
fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning, 
gatuunderhåll, parkunderhåll, fastighetsrenhållning, skötsel av 
andra kommunägda ytor samt trafiksäkerhet med mera. Nämnden 
ansvarar även för kommunens räddningstjänst, måltidsservice och 
fordonsförsörjning samt kommunens fritids-, idrotts- och 
badanläggningar.

Verksamhet som sker, helt eller delvis, med privata 
utförare:
- Drift och underhåll av gatubelysning
- Vattenreningsteknisk förvaltning av simhallar
- Drift av gästhamnar
- Städning av offentliga toaletter
- Sotningstjänster
- Vinterväghållning
- Matleveranser

Kulturnämnden Kulturnämnden ansvarar för kommunens 
folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdar, kulturskola och 
mötesplatserna i kommundelarna. Nämnden har även ett ansvar 
för att utveckla lokaldemokrati och medborgardialog. Nämnden 
ansvarar även för kommunens program- och 
utställningsverksamhet, och fördelar bidrag till föreningar, 
studieförbund, bygdegårdar och andra verksamma aktörer inom 
kulturområdet.

Valnämnden Valnämnden har till uppgift att organisera de allmänna valen som 
hålls i kommunen vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet 
vart femte år.

Krislednings-
nämnden

Krisledningsnämnden har till uppgift att utgöra ledningsfunktion 
och fullgöra kommunens uppgifter som enligt lag ankommer på 
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.

Strängnäs kommun- 
företag AB, SKFAB

Bolaget är nystartad och ska svara för ledning och samordning av 
koncernen under Strängnäs kommun samt svara för verksamhets- 
och ekonomisk uppföljning av dotterbolagen och förmedla 
information om dotterbolagens verksamhet.

SEVAB Strängnäs 
Energi AB, SEVAB

SEVAB ansvarar för att producera och distribuera 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, för alla anläggningar och ett 
samägt elförsäljningsbolag, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
AB.

Strängnäs Fastighets 
AB, SFAB

SFAB ska skapa möjligheter för kommunens verksamheter att 
arbeta i effektiva loka-ler genom att förvärva, äga, förvalta, hyra, 
förädla, avyttra och optimera fastigheter. Bolaget ska genom sitt 
dotterbolag, Strängnäs Bostads AB, SBAB, främja bostadsför-
sörjningen genom att bygga och förvalta bostäder.
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Bilaga 2. 
Organisationer och gemensamma nämnder där kommunen har inflytande

Den 1 januari 2019 bildades Region Sörmland, vilket är en sammanslagning av 
Landstinget Sörmland, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
(Sörmlandstrafiken) och Regionförbundet Sörmland.

Region Sörmland är sedan 2019 kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik och har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i regionen. 
Sörmlandstrafiken är regionens varumärke mot resenären inom såväl den allmän-
na som särskilda kollektivtrafiken. Myndigheten är även delägare i Mälardalstra-
fik (tidigare MÄLAB AB) som har ansvar för regional kollektivtrafik i Mälardalen, 
framförallt med tåg. Bolaget ansvarar bland annat för pendlarbiljetten Movingo.

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

Region Sörmland – Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 
Nämnden är gemensam för Region Sörmland och länets nio kommuner, med regi-
onen som värdkommun. I enlighet med respektive huvudmans mål, riktlinjer och 
ekonomiska ramar ansvarar nämnden för hjälpmedelsförsörjning, FoU i Sörmland 
(forskning och utveckling avseende socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor i 
länet), vård- och omsorgscollege på lokal och regional nivå, barn och unga som 
behöver särskilt stöd, riskbruk, missbruks- och beroendefrågor, äldre, personer 
med funktionsnedsättning samt personer med psykisk ohälsa och sjukdom. 

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs ÖFNES. Nämnden är gemensam för 
Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun och har till uppgift att uppgift är att med 
stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, 
godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och 
andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller 
myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt 
eller rättsligt.

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 Region Sörmland 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). Vård-
förbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande 
hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer. Vårdförbundets ändamål 
omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra 
Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår råd-
givning, uppföljning och utvärdering.

Sörmlands turismutveckling AB är den regionala länsturistorganisationen i Sörm-
land. Sörmlands turismutveckling bedrivs i aktiebolagsform och ägs till 35 procent 
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av Region 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 lands-
bygden i enlighet med Leadermetoden. Leader är en del av landsbygdsprogrammet 
och därigenom en EU-finansierad metod gällande projekt på landsbygden som 
be drivs 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 
kom    munerna. Samarbetet sker på både politisk nivå (kommunstyrelserna) och 
mellan tjänstepersoner inom områden som besöksnäring, bostäder och sam-
hällsfastigheter, infrastruktur och logistik, klimat, näringsliv och arbets marknad.

Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra 
län – Södermanland, Västmanland, Uppsala och Region Gotland. Deras huvud-
sakliga 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 och dess styrelse är politiskt förankrad, lokalt och 
regionalt.

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 som ordinarie 
medlemmar. Rådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och 
främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Dess uppgift är också att vara 
en mötesplats för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlems-
organisationer 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 miljö-
förbättrande åtgärder. 

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”. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla 
positionen som Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation 
för alla kommuner och regioner i Sverige. Medlemmar i SKR är Sveriges 290 
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kommuner och 21 landsting/regioner. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att 
utveckla medlemmarnas verksamhet. SKR fungerar som ett nätverk för kunskaps-
utbyte och samordning. SKR ger service och professionell rådgivning inom alla de 
frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. 

SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet 
av Sveriges kommuner. Uppdraget är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster 
inom offentliga inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden 
och bidrar till ett hållbart samhälle. Inom inköpsområdet bedrivs bland annat 
en nationell inköpscentral som hjälper kommuner och regioner med strategiskt 
inköp och ramavtal. Inom HR-området tillhandahåller man digitala tjänster för 
beslutsfattare inom arbetsrättsområdet samt litteratur, avtal och blanketter.

Inera ägs av SKL Företag samt av 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 regioners sam-
ordnade upphandling av finansiering. Kommuninvest består av två delar, Kommun-
invest i Sverige AB och Kommuninvest ekonomiskt förening. Den ekonomiska 
föreningen har 95 procent av Sveriges kommuner 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 kom-
muner 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.
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Bilaga 3. 
Öronmärkt eget kapital

Bilaga 4. 
Låneskuld per bolag

Öronmärkt eget kapital, tkr

Tillgängliga 
medel 

IB 2019

Nyttjat 
2019/ 

Förändring

Nyttjat för 
investering 

2019

Nya 
avsättningar

ÅR 2019

Tillgängliga 
medel UB 
2019 för 

beslut
Balansenheter:
Måltidsverksamheten -1 618 2 008 390
Fordonsverksamheten 1 166 345 1 511
Säkerhetsfond 544 194 738
Vinterväghål lningsfond (KS/2017:43) 1 075 -959 116
Övrigt öronmärkt kapital:
Strängnäs  utveckl ingsarena, fd P10, (KS:2012:248) 938 938
Övers iktsplan 1 145 1 145
Arbetsmarknadsfond (KS/2013:507) 0 0
Projektmedel , E-arkiv, (KS/2013:126) 280 -44 236
Projektmedel , hygienisera  avloppss lam (KS/2015:123) 80 80
Utveckl ingsfond (KS/2016:126) 6 355 6 355
Digi ta l i sering/IT (KS/2017:43) 9 018 -1 078 -2 353 5 587
Attraktiv arbetsgivare (KS/2017:43) 3 311 -816 2 495
Långs iktig ekonomisk planering (KS/2017:43) 1 300 -480 820
Tidiga  insatser för barn och unga (KS/2017:43) 940 940
Skols truktur för en inkluderande lärmi l jö, SUFIL 510 -161 349
Ökat bostadsbyggande, Byggbonus  2017/2018 16 195 16 195
Ti l l fä l l igt komunbidrag 2018 771 -771 0
Ti l l fä l l igt komunbidrag extratjänst 1 366 -117 1 249
Summa 43 376 -1 879 -2 353 0 39 144
Procent av skattenetto 2,2% 1,9%

Lån hos banker/kreditinstitut, mkr
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Kommunen 100 50 20 0 0
SFAB 872 872 872 872 842
Lån skattefinansierad  verksamhet 972 922 892 872 842
SBAB 460 490 490 405 405
SEVAB 843 873 873 893 1 017
SEVAB, borgensåtagande 386 372 357 343 228
Lån kommunkoncernen totalt 2 661 2 657 2 612 2 513 2 492

 Låneskuld per invånare, kr
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Antal  invånare 31 december 34 102 34 609 35 045 35 761 36 459
Skattefinansierad verksamhet 28 503 26 640 25 453 24 384 23 094
Kommunkoncernen total t 78 019 76 772 74 533 70 272 68 351
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Bilaga 6. 
Uppföljning bolagens ekonomiska direktiv

NYCKELTAL
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Omsättning1), mkr 2 928 2 840 411 407 340 329 2 446 2 373

Resultat före skatt, mkr 2) 144 104 40 35 30 11 89 65

Soliditet, % 3) 12,3% 9,4% 12,8% 11,7% 16,9% 15,3% 6,1% 3,7%
Balansomslutning, mkr 5 019 4 838 1 885 1 791 1 589 1 596 4 097 3 905
Eget Kapital, mkr 1 132 988 241 209 269 244 766 677
Långfristiga skulder, mkr 2 906 2 894 1 365 1 350 1 247 1 277 2 640 2 534
Materiella investeringar, mkr 4) 293 223 182 123 58 38 54 62
Investeringarnas 
självfinansieringsgrad, %

100% 100% 62% 89% 100% 100% 100% 100%

1) Omsättning inklusive kommunens verksamhetsintäker och skatteintäker
2) Resultat i koncernen inkluderar bolagens skattekostnad
3) Soliditet inkl pensionsåtaganden
4) Nettoinvesteringar, exklusive exploateringar

Koncern SEVAB SFAB KOMMUNEN

Bolag Perspektiv Nämndmål Bedömning

SFAB Ekonomi SFAB ska ha en självfinansieringsgrad på minst 
60 % för investeringar.

Uppfyllt

SFAB Ekonomi SFAB ska ha en soliditet på minst 17 % år 2018 
för att nå en soliditet på 18 % till år 2020.

Uppfyllt

SEVAB Ekonomi SEVAB ska ha en soliditet på minst 10 %. Uppfyllt

SEVAB Ekonomi SEVAB ska ha en självfinansieringsgrad på 100 % 
för investeringar, exklusive VA-verksamheten.

Uppfyllt

SBAB Ekonomi SBAB ska ha en självfinansiering på 100 % för 
investeringar exklusive nyproduktion eller mot-
svarande större strategiska investeringar.

Uppfyllt

Bilaga 5. 
Nyckeltal kommunkoncernen






