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Inledning

Vision
Visionen är vår gemensamma ledstjärna och beskriver ett önskvärt framtida tillstånd.
Den ska inspirera och utmana oss både i det dagliga arbetet och när vi planerar för
framtiden. Strängnäs kommuns vision lyder:
Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens
hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.
I Strängnäs kommun skapar vi vår framtid tillsammans. En positiv utveckling
möjliggörs 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 balansera
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 kommunikationer. För att hela tiden ligga i
framkant arbetar vi tillsammans med ständiga förbättringar 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.

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

Principerna och värderingarna beskriver och lyfter fram det förhållningssätt som ska
prägla mötena och samspelet både internt inom organisationen som i möten och
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kontakten med medborgare och brukare. Hur medborgarna och brukarna upplever
bemötandet har en avgörande roll i bedömningen av kvalitén på tjänsterna.
Principerna ska vara ett stöd för förvaltningen i utformningen av nya arbets- och
förhållningssätt i syfte att förbättra resultat. Principerna kan fungera både som
kompassriktning och checklista.
Värderingarna utgår från ledorden utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet.
Vår gemensamma principer och värderingar ska ha en tydlig koppling till arbetet och
vårt uppdrag. Som medarbetare och representant för Strängnäs kommun vill vi att
mötet med invånare, brukare och kunder alltid genomsyras av våra värderingar.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Strängnäs
kommuns verksamhet det gångna året. I förvaltningsberättelsen presenteras
information som är viktigt för att kunna bedöma kommunens och kommunkoncernens
verksamhet, ställning och resultat men som inte kan återges i resultaträkning eller
balansräkning. I förvaltningsberättelsen lämnas den information som krävs av lagar
och rekommendationer.
Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 210,9 miljoner kronor för 2020.
I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.
Tabell 1. Kommunkoncernens utveckling de senaste fem åren
Nyckeltal: den kommunala koncernen
1
2020 2019
Verksamhetens intäkter, mkr
875
865
Verksamhetens kostnader, mkr
-2 635 -2 554
Skatteintäkter och statsbidrag, mkr
2 213
2 063
Årets resultat, mkr
211
144
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, %
19,6
12,3
Investeringar (netto exkl exploateringar), mkr
369
293
Investeringarnas självfinansieringsgrad, %
100
100
Långfristiga skulder, mkr
2 820
2 906
Årsarbetare inkl timavlönade, antal
2 493
2 412
Investeringar/invånare, kr
9 911
8 031
1

Värde för 2019 är exkl effekt för förändrade redovisningsprinciper
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2018
857
-2 504
1 983
104
9,4
223
100
2 894
2 513
6 243

2017
821
-2 401
1 930
118
7,6
275
100
2 812
2 530
7 847

2016
863
-2 397
1 854
120
4,9
256
100
2 680
2 223
7 397

Tabell 2. Kommunens utveckling de senaste fem åren
Nyckeltal: kommunen

Antal invånare 2
Kommunal skattesats, kr
Verksamhetens intäkter, mkr
Verksamhetens kostnader, mkr
Skatteintäkter och statsbidrag, mkr
Årets resultat, mkr
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, %
Investeringar (netto exkl exploateringar), mkr
Investeringarnas självfinansieringsgrad, %
Långfristiga skulder, mkr
Årsarbetare inkl timavlönade, antal

2020

2019 1

2018

2017

2016

37 199
21,67
387
-2 381
2 213
155
14,3
51,8
100
2 537
2 398

36 544
21,67
382
-2 296
2 063
89
6,1
53,8
100
2 640
2 317

35 761
21,73
391
-2 257
1 983
65
3,7
61,8
100
2 534
2 415

35 045
21,73
379
-2 191
1 930
69
2,2
110,8
100
2 642
2 436

34 609
21,73
373
-2 110
1 854
70
-0,1
72,5
100
2 463
2 132

1

Vä rde för 2019 ä r exkl effekt för förä ndra de redovi s ni ngs pri nci per
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Uppgi ft för 2020 a ver a nta l i nvå na re t.o.m. november

För 2020 redovisas ett starkt resultat. Kommunkoncernens resultat ökade med 46,2
procent eller 66,6 miljoner kronor jämfört med 2019. Statens stödåtgärder och
statsbidrag som kompensation för coronapandemin har starkt bidragit till rekordresultatet och ett högre resultat än tidigare år. Dessutom har smittspridningen medfört
att flera verksamheter minskat i omfattning med lägre kostnader som följd.
Soliditeten har stärkts i kommunkoncernen till följd av det positiva resultatet och en
hög grad av självfinansiering av investeringarna. Det är emellertid förändrade redovisningsregler som främst har påverkat utvecklingen av soliditeten under året. Hur de
förändrade principerna påverkat soliditeten framgår i avsnittet Resultat och ekonomisk
ställning och Koncernens soliditet samt i avsnittet Redovisningsprinciper. Till följd av
ändrade redovisningsregler ökade kommunens egna kapital, vilket bidragit till en
ökning av kommunkoncernens soliditet med hela 4,2 procentenheter. Tillämpningen
av de nya reglerna kommer även påverka den framtida utvecklingen, men med motsatt
effekt. När avsättningar i det egna kapitalet, däribland den nyinrättade Migrationsfonden, förbrukas under kommande år kommer det eget kapital minska vilket direkt
får negativ effekt på utvecklingen av koncernens soliditet. Att soliditeten stärks är en
förutsättning för ökat handlingsutrymme inför framtiden. För att nå målnivån om en
soliditet på 25 procent år 2030 behövs därför fortsatt goda resultat, en mycket aktiv
investeringsplanering med prioriteringar samt översyn av olika
finansieringsmöjligheter.
Sett till de senaste fem åren har kommunkoncernens resultat och soliditeten ökat, det
gäller både bolagen och kommunen. Den positiva utvecklingen är delvis ett resultat av
konjunkturläget men framförallt att koncernen vårdat effekterna av den högkonjunktur
som varit genom tydligt arbete med långsiktig ekonomisk planering och en aktiv
ekonomistyrning.
Strängnäs kommun är en attraktiv plats att bo på vilket visar sig i tillväxtsiffrorna för
de senaste åren. 2020 ökade befolkningen med cirka 2 procent och det är ett stort
intresse från markexploatörer och byggbolag att utveckla både verksamhetslokaler och
bostäder i kommunen. Den ökade befolkningen, tillsammans med den demografiska
förändringen, innebär ett ökat behov av välfärdstjänster och krav på stora investeringar
inom infrastruktur, skolfastigheter, äldreboenden och bostadsbyggande.
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Det ökade behovet av investeringar har märkts av och kommunkoncernens investeringsvolym har ökat de senaste åren. Jämfört med 2019 ökade investeringarna med
närmare 76 miljoner kronor. Merparten av årets investeringar avser VA och elnät samt
ny förskola vid tryffelstråket i Strängnäs. Dessa investeringar, liksom samtliga investeringar under den senaste femårsperioden, är självfinansierade till 100 procent, ingen
upplåning har behövts.
Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnd- och
förvaltningsorganisation 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 ekonomisk
uppföljning av dotterbolagen och förmedla information om dotterbolagens
verksamhet. En översikt av den kommunala organisationen visas i organisationsschemat nedan.
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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.
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.
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:
- Bevakningstjänster
innefattande förebyggande
arbete, områdesbevakning,
larmcentraltjänst,
störningsjour för SBAB samt
särskilda beställningar

Barn- och
utbildningsnämnden

Socialnämnden

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

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

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
- Gräsklippning och
grönyteskötsel Stallarholmen
- 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.

Verksamhet som sker, helt eller
delvis, med privata utförare:
- Caféerna i Multeum och
Grassagården
- Cirkusskola på Kulturskolan
- Drift av mötesplatserna i
Mariefred och Stallarholmen

7

Nämnder/bolag

Verksamhet

Valnämnden

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

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har till uppgift att
utgöra ledningsfunktion och fullgöra
kommunens uppgifter som enligt lag
ankommer på kommunen vid extraordinära
händelser i fredstid.
Överförmyndarnämnden har till uppgift att
utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare
och gode män. Nämnden ger också tillstånd
till olika rättshandlingar och andra
åtgärder. Sedan den 1 januari 2015 har
Strängnäs kommun en gemensam
överförmyndarnämnd med Eskilstuna
kommun.
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.

Överförmyndarnämn
den

Strängnäs kommunföretag AB, SKFAB

Privata utförare

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 lokaler genom att förvärva, äga,
förvalta, hyra, förädla, avyttra och optimera
fastigheter. Bolaget ska genom sitt
dotterbolag, Strängnäs Bostads AB, SBAB,
främja bostadsförsörjningen genom att
bygga och förvalta bostäder.

Organisationer och gemensamma nämnder där kommunen har inflytande
Nämnder/bolag

Verksamhet

Region Sörmland

Region Sörmland är sedan 2019 kollektivtrafikmyndighet enligt lag
(2010:1065) om kollektivtrafik och har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i regionen. Myndigheten är även delägare i Mälardalstrafik (tidigare
MÄLAB AB) som har ansvar för regional kollektivtrafik i Mälardalen,
framförallt med tåg. Bolaget ansvarar bland annat för pendlarbiljetten
Movingo.
Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter, vårdtagare och anhöriga att
lösa problem som kan uppstå i kontakten med den som ger vård, behandling
och omsorg. Nämndens kansli utreder alla inkomna synpunkter och klagomål.
Den politiska patientnämnden har tolv ledamöter, varav regionen utser tre och
länets kommuner de övriga nio.

Region Sörmland –
gemensam
patientnämnd
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Nämnder/bolag

Verksamhet

Region Sörmland Nämnden för
samverkan kring
socialtjänst och vård
(NSV)

Nämnden är gemensam för Region Sörmland och länets nio kommuner, med
regionen 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.

I bilaga 1 framgår de organisationer som kommunen har samarbete med.
Bolag och privata aktörer i den kommunala koncernen
Strängnäs kommun bedriver en del av sin verksamhet i företagsform och har därför
ägarintressen i ett antal olika aktiebolag. År 2019 bildade kommunen ett moderbolag
Strängnäs Kommunföretag AB (SKFAB). SKFAB äger idag två bolagskoncerner Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Förutom helägda bolag
ingår i SEVAB koncernen två, med Eskilstuna kommun delägda bolag, driftbolaget
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs elförsäljning AB.
Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser och professionella företagsledningar. I
SKFAB är även två ledamöter opolitiska och valda på professionella grunder.
Skälen till att kommunen valt att driva viss verksamhet i bolagsform är dels organisatoriska, dels ekonomiska. Verksamheten är sådan verksamhet som är konkurrensutsatt
och drivs på affärsmässiga grunder med undantag av VA-verksamheten och del av
återvinningsverksamheten.
Moderbolagets främsta uppgift är styrning och ledning av bolagskoncernen, men också
viss operativ samordning mellan bolagen sinsemellan samt mellan bolagen och
kommunen. Syftet med samordningen är att driva en mer kostnadseffektiv samlad
verksamhet och samverkan med kommunen. När det gäller de operativa verksamheter
som bedrivs i bolagskoncernen lämnar kommunfullmäktige ägardirektiv. Moderbolaget bereder ägardirektiven men ansvaret för verksamheterna ligger på kommunfullmäktige. Därutöver samordnas investeringsbudgetar, bokslut och rapportering i
syfte att uppnå en effektiv rapportering av bolagens verksamheter till kommunstyrelsen. Den information från bolagen som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna
fullgöra sitt ansvar för uppsikten över de kommunala bolagen kanaliseras genom
moderbolaget. Skattemässig samordning avser främst möjligheten att utnyttja
koncernbidragsrätten.
Privata utförare anlitas för de områden där det bedöms finnas driftsfördelar som
kommunen själv inte kan uppnå. Privata utförare kan anlitas efter prövning utifrån
konkurrensprogrammet om dessa kan anses utföra uppgiften till bättre kvalitet med
samma eller färre resurser. Myndighetsutövningen utförs inte av privat utförare.
Under 2020 har några väsentliga förändringar skett i organiseringen av bolagens och
kommunens verksamheter.
•
•
•
•

Hemsjukvården inom Socialkontoret har renodlats och blivit en egen
verksamhet.
Från och med första januari blev Kontaktcenter och turismverksamheten en del
av Kommunikationsavdelningen.
På Socialkontoret har Karin Krönenstedt tillträtt som kontorschef.
I Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, ESEM, har Kjell Andersson tagit
över som verkställande direktör (VD).
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
För att förstå Strängnäs kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha
kunskaper om viktiga förhållanden och förutsättningar för kommunkoncernen och
kommunen. De mest väsentliga områdena och riskerna som identifierats presenteras
övergripande nedan. I tabellen i bilaga 2 har väsentliga risker brutits ned på en mer
detaljerad nivå.
Konjunktur och skatteintäkter
Den världsomfattande coronapandemin överskuggar alla andra omvärldsfaktorer. Det
är framför allt en kris med stora risker för liv och hälsa men den slår också kraftigt mot
världsekonomin. Med coronapandemin kom under året lågkonjunkturen snabbare och
kraftigare.
2020 har inneburit en global konjunkturkollaps med exceptionella ras för produktion,
inkomster och sysselsättning i de flesta länder världen över. Enligt Sveriges kommuner
och regioner (SKR) kommer vi inte ha någon klar bild över hur stora tapp det rör sig
om förrän längre fram. Ekonomin har nu gått in i en lågkonjunktur. Däremot är det
fortfarande svårt att avgöra hur djup och hur långvarig den kommer att bli.
Prognoserna är osäkra, inte minst på grund av att det fortfarande är svårt att avgöra
hur smittspridningen kommer utvecklas framöver.
Nedgången i ekonomin påverkar skatteintäkterna negativt. Minskade skatteintäkter
har 2020 tillfälligt täckts upp av statsbidrag men detta är inte något vi kan förvänta oss
i framtiden. Effektivitet kommer att vara ett viktigt nyckeltal där alla arbetar aktivt och
tar del i att förbättra verksamheterna för att få ut så mycket som möjligt av skatteintäkterna.
Coronapandemin
Det gångna året har präglats av den pågående coronapandemin som inneburit stora
omställningar och utmaningar. Gemensamt för samtliga nämnder är att coronapandemin inneburit en framtida osäkerhet, krishantering, nya rutiner och förändrade
prioriteringar.
I och med den pågående coronapandemin har sociala restriktioner införts vilket har
påverkat kommunens arbete genom året. För Strängnäs kommun har detta inneburit
att vissa aktiviteter, dialogmöten och utbildningar inte kunnat genomföras i sin helhet
men även nedstängning av viss verksamhet som exempelvis kulturevenemang och
idrottsanläggningar. En konsekvens av detta är att invånare och föreningar inte kunnat
nyttja kommunens tjänster och anläggningar fullt ut.
De rådande restriktionerna har gjort att nämnderna fått tänka om och arbeta under
oförutsedda förutsättningar. Som en följd av detta har kommunens digitaliseringstakt
ökat i hisnande fart som i sin tur har påvisat en lyckad digital omställning. Digitaliseringen har varit ett kraftfullt verktyg i syfte i att hitta nya smarta lösningar för att klara
av anpassningen. Årets omställning har resulterat i en mängd utvecklade digitala
evenemang, tjänster och utbildningar för att fortsätta kunna bedriva samhällsviktig
verksamhet under extraordinära omständigheter.
Arbetsmarknad
Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi steg arbetslösheten 2020
och uppgick i december till 8,3 procent för riket. Det är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Det är dock ändå något bättre
jämfört med läget i juni då trendvärdet steg till det högst uppmätta under 2000-talet.
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Strängnäs har en något lägre arbetslöshet även om statistiken de senaste två åren
närmat sig riksgenomsnittet. Flera av de åtgärder som införts för att dämpa effekterna
av krisen har medfört att konsekvenserna mildrats något och inte blivit lika kraftiga
som befarades under våren. Det är framför allt kontaktnära branscher i delar av
tjänstesektorn som påverkats. Industrin, som står för en betydande andel av svensk
BNP, fortsätter uppvisa positiv framtidstro trots fortsatt smittspridning och fler
restriktioner.
Antalet sysselsatta väntas fortsätta minska fram till andra halvåret 2021, för att sedan
sakta börja vända uppåt. I det inledande skedet, när den ekonomiska aktiviteten ökar,
kommer först anställda som beviljats korttidsarbete att gå upp i arbetstid. Det är först
senare i återhämtningsfasen som företagen förväntas nyrekrytera personal. Tydligt är
ändå att personer som redan befunnit sig långt från arbetsmarknaden före pandemin
riskerar att hamna ännu längre från arbete. Nyanlända och unga är de som är i störst
risk för utanförskap.
Långvarig arbetslöshet och ökat bidragsberoende riskerar leda till negativa hälsoeffekter i form av ökad psykisk ohälsa, våld i nära relationer och ökad risk för hemlöshet. Barn och ungas skolgång kan påverkas negativt vilket kan minska förmågan till
självförsörjning i vuxen ålder.
Befolkningsutveckling
Statistik från november visar tillväxt på 1,79 procent vilket motsvarar 655 personer
(resultatet vid helåret visar på cirka 2 procent befolkningsökning). Det är nyinflyttade
som står för den största delen. Tillväxten är kopplad till höga byggnationstal. Nationellt
är trenden annars en vikande befolkningsutveckling. För de kommande åren fortsätter
den höga produktionen av bostäder vilket väntas ge en fortsatt stark befolkningsutveckling i kommunen.
Befolkningsstrukturen i Strängnäs kommun skiljer sig till viss del från rikets. Andelen
av de allra yngsta individerna är något lägre i Strängnäs än i riket medan andelen i
skol- och gymnasieåldern är något högre. Strängnäs har färre personer i åldern 25-34
år jämfört med rikets nivå.
Frånsett de allra äldsta har Strängnäs högre andelar än riket vid ålder runt 45 år och
däröver. Detta gäller särskilt för åldersgruppen 65-74 år. Kommunen har en uppgift att
försöka göra Strängnäs mer attraktiv för gruppen 25-35 år, där mer tilldragande
bostäder och snabbare kommunikationer kan vara en viktig faktor. En mindre flyttstudie har samtidigt visat att Strängnäs blir allt mer attraktivt för utflyttande seniorer
från Stockholmsregionen, i åldern +60.
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Diagram 1. Åldersstruktur i jämförelse med riket, per 1 november år 2020
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Bostadsmarknad
Nationellt har byggnationstalen varit sjunkande de senaste åren. 2020 har trenden
brutits. I Strängnäs är byggtalen på en fortsatt mycket hög nivå. För både 2021 och
2022 ses en fortsatt stark byggkonjunktur med hög bostadsproduktion i Strängnäs.
Utifrån det förväntas en fortsatt stark befolkningsutveckling kommande år. Pandemin
gör dock läget mer svårtolkat.
År 2020 färdigställdes 404 bostäder. Resultatet för år 2020 är nästan i nivå med
rekordåret 2018, då över 450 bostadsenheter färdigställdes. Sett till en längre
tidsperiod är trenden positiv med ett ökande antal färdigställda bostäder i Strängnäs.
Under de senaste åren har äganderätt samt bostadsrätt varit mest framträdande på
marknaden, frånsett för år 2018, då hyresrätter var dominerande.
Diagram 2. Upplåtelseformer 2016-2020
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Mariefreds kommundel stod för 43 procent av andelen nya bostäder 2019 medan
”Strängnäs stad-Tosterö” stod för 33 procent. För 2020 har antalet nya bostäder i
kommundelen ”Strängnäs stad-Tosterö” ökat kraftigt med nästan 260 nybyggda
enheter vilket motsvarar 64 procent av den totala nybyggnationen. Nybyggnationen i
Mariefreds kommundel blev 89 bostäder, vilket är lägre än 2019.
Antalet nya bostäder i Stallarholmens kommundel motsvarar i stort 2019 års nivå med
50 nya bostadsenheter, vilket motsvarar 12 procentandelar av totalen.
En försämrad utveckling kan noteras för Åker - Länna samt för Härad-Vårfruberga,
med varsin procentandel av nybyggnationstillskottet.
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Diagram 3. Nya bostäder per kommundel 2020
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För åren 2021-2022 är bedömningen en fortsatt start byggkonjunktur för Strängnäs
kommun. Det kommer att finnas ett fortsatt stort behov av samtliga bostadstyper och
upplåtelseformer, både för att kunna möta efterfrågan från inflyttare, främst barnfamiljer och seniorer, samt också möjliggöra för den lokala rörligheten på bostadsmarknaden.
Kommunen har under året förberett en god planberedskap: det finns plats för runt
4000 stycken bostäder i färdiga detaljplaner.
Hållbarhet
Kommunen och dess verksamheter och bolag arbetar med hållbarhetsfrågor. Klimatoch energiplanen har tagits fram och planeras godkännas under 2021. Den ligger till
grund för arbetet för fossilfrihet 2030 och klimatneutralitet 2040 samt den miljömässiga hållbarheten. Den långsiktiga ekonomiska planen ligger till grund för en
hållbar ekonomi. För social hållbarhet genomförs många satsningar och rör sig om
trygghetsfrågan, demokrati och inflytande, tidiga insatser för barn och unga med mera.
I kommunens flerårsplan och nämndernas verksamhetsplaner uttrycks tydliga
målsättningar och politiska prioriteringar i förhållande till Agenda 2030. Detta är en
god förutsättning för dialog och sammanhållet arbete i hela kommunorganisationen.
Arbetet med att följa upp hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 behöver tydliggöras.
Från och med 1 januari 2021 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för
agenda 2030 och hållbarhetsfrågorna. Genom denna för ändring stärks den centrala
styrningen och ledningen inom hela kommunkoncernen, kring hållbarhetsfrågor och
Agenda 2030. Det nämndöverskridande arbetet kommer att fortsätta stimuleras
genom horisontella medel. Hela organisationen och dess resurser är viktiga verktyg i
arbetet med hållbarhet och Agenda 2030. Pandemin med tillhörande restriktioner har
påverkat Agenda 2030-arbetet negativt. Många verksamheter i kommunorganisationen har inte haft möjlighet att prioritera utbildning och implementering av kunskap.
Kommunen lägger ytterligare fokus på hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 i
Flerårsplanen 2021-2023. Kunskapen om Agenda 2030 behöver öka hos kommunens
medarbetare och invånare. Många goda aktiviteter för hållbarhet genomförs trots
detta.
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Intäktsramar SEVAB nät
Intäktsramarna för SEVAB Nät för perioden 2020-2023 har sänkts på grund av att
Energimarknadsinspektionen har gjort förändringar i regelverket för intäktsreglering.
SEVAB har en intäktsram för perioden 2020-2023 som är cirka 20 miljoner kronor
högre än planerade intäkter i långtidsplanen för motsvarande fyraårsperiod. Detta är
överklagat till Förvaltningsrätten.
Effektbrist
Det bedöms bli en effektbrist med den kraftiga expansion som sker i regionen. Idag är
det svårt att möta förfrågningar från företag som vill bygga nytt eller bygga ut inom
SEVABs nätområde på grund av effektbrist. Det fordras aktiva åtgärder från lokalnätsinnehavare, men framförallt av innehavare av regionnät och stamnät.
Kompetensförsörjning
Sveriges kommuner och regioner, SKR, publicerade 2018 en rekryteringsrapport som
synliggjorde framtidens enorma kompetensförsörjningsutmaning. Välfärden i Sverige
kommer att behöva anställa ytterligare närmare 200 000 personer fram till år 2026 för
att möta behovet, om inga förändringar sker. Därtill förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Mest uttalad väntas ökningen vara inom vård
och omsorg tätt följd av skola och förskola. Även svårrekryterad specialistkompetens
på andra områden omnämns.
Personalbehovet i Strängnäs kommun beräknas öka med drygt 22 procent i de berörda
yrkesgrupperna år 2029 jämfört med år 2020. Under perioden kommer Strängnäs
kommuns rekryteringsbehov att öka med 29 procent inom nämnda yrkeskategorier.
Rekrytering till följd av personalomsättning är den ohotat största orsaken till
rekryteringsbehovet (drygt 60 procent).
Utbildning
Kunskapsresultaten i framförallt kommunal grundskola och gymnasieskola har under
flera år varit en utmaning för kommunen. Fokus i kommunen har legat på att förbättra
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolorna. Skolutvecklingsprogrammet 2023 har legat till grund för arbetet. Under 2020 drabbades alla av
coronapandemin, skolorna fick ställa om till distansundervisning, något som befarades
påverka kunskapsresultaten ytterligare negativt. Under 2020 har dock inte kunskapsresultaten påverkats särskilt negativt av distansundervisningen, något fler niondeklassare har godkänt i alla ämnen och gymnasiebehörigheten har ökat något. Även
meritvärdet för niondeklassare har förbättrats. På gymnasiet har något fler elever tagit
examen inom 3 år. Fortsatt distansundervisning under våren 2021 kan komma att
påverka kunskapsresultaten så fortsatt arbete krävs för att kunna ge elever rätt kunskaper genom distansundervisning.
Vård och omsorg
Den demografiska utvecklingen i Sverige och i Strängnäs talar för att vi kommer få fler
äldre personer som är i behov av vård och omsorg. Samtidigt står vi inför en
kompetensutmaning genom att personal inte kommer att finnas tillgängliga på
arbetsmarknaden. Inom vård och omsorg befaras ett relativt stort glapp mellan
invånares behovs av vård och omsorg och exempelvis tillgången till undersköterskor.
Utöver det kommer även grannkommuner och regionen ha samma behov av kompetens som Strängnäs kommun. För att hantera detta behöver vård och omsorg bli mer
effektiva utifrån tillgängliga resurser. Det som kan förstärkas med digitala verktyg och
arbetssätt behöver göra det, exempelvis med nattkameror, rörliga sängar, robotar etc.
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Digitalisering och IT
Strängnäs kommun gör stora satsningar på digitalisering. Fokus har legat på att skapa
en starkare grund för fortsatt utveckling. Verksamhetsutveckling genom digitalisering
tar dock tid vilket i sin tur påverkar farten i den digitala utvecklingen utifrån resursbehov. Flera projekt är på gång och kommunen ser över nya robotiseringsprojekt med
exempelvis artificiell intelligens.
I och med coronapandemin har verksamheten fått skala upp väldigt fort. Detta har
inneburit bortprioritering av utbildningsmanualer, workshops, projekt m.m. Omställning att jobba hemifrån har gått snabbt och fungerat bra. I och med den snabba
omställningen har den digitala mognaden och förståelsen i hela organisationen höjts
enormt.
Den digitala utvecklingen behöver fortsätta i högt tempo för att kunna hantera utmaningarna kring kompetensförsörjning och för att kunna effektivisera verksamheten.
Samtidigt behöver verksamheten ha möjlighet att kunna ta emot och delta i den
digitala utvecklingen.
Ränte- och finansieringsrisk
Med ränterisk avses risken att en förändring av marknadsräntorna påverkar räntenettot negativt. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för finansförvaltning ska den
genomsnittliga räntebindningstiden ligga inom intervallet 2 - 6 år och maximalt 50
procent av skuldportföljen ska ligga till förfall inom ett år. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 3,26 år vilket är en minskning med 0,32 år jämfört med föregående
år (2019: 3,58 år). Andelen förfall inom ett år är 40 procent. Snitträntan har minskat
något och är nu 1,54 procent (2019: 1,62 procent). På kort sikt innebär en procents
ökning av marknadsräntorna att räntekostnaderna ökar med cirka 6,4 miljoner kronor
för de kommunala bolagen då samtliga kommunens lån är vidareutlånade till bolagen.
Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta.
Ränteswapar används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen. Per balansdagen hade den kommunala koncernen
utestående ränteswapar med ett sammanlagt nominellt belopp om 1 630 (2019: 1 681)
mnkr. Samtliga swapar är vidareförmedlade till de kommunala bolagen.
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 34 procent och den genomsnittliga kapitalbindningstiden
uppgår till 2,37 år (2019: 1,85 år).
Likviditetsrisk
Med likviditetsförvaltning avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering
av kortfristiga låne- och placeringsbehov. Kommunkoncernens betalningsförmåga ska
enligt riktlinjerna ha en hög säkerhet och vara säkerställd via tillgång till likvida medel
och/eller genom avtalade kreditlöften.
Kommunkoncernen har en medveten likviditetsplanering utifrån gällande räntelägen
där likviditet ses i relation till räntekostnader för de långfristiga skulderna. I denna
planering finns även en koncernkontokredit på 100 miljoner kronor som kan nyttjas.
Målet är att ha en god betalningsförmåga till så låg kostnad som möjligt.
Kassalikviditet är ett mått på kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett
tecken på att det totala finansiella handlingsutrymmet stärks.
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Tabell 3. Kassalikviditet kommunen (%) 2016-2020
2018
2019
2020
Kassalikviditet
Likvida medel, mkr
453
350
287
177
Kortfristiga fordringar, mkr
180
351
Kortfristiga skulder, mkr
420
419
445
Kassalikviditet, %
151
167
104

2017
335
170
465
109

2016
244
219
412
112

Vid värde 100 % har kommunen betalningsförmåga motsvarande kortfristiga ekonomiska åtaganden

Kommunens kassalikviditet har sedan 2015 varit över 100 %. Goda resultat i kombination med en väl avvägd investeringstakt för den skattefinansierade verksamheten har
medfört att likviditeten liksom soliditeten stärkts. Det är resultatet av ett långsiktigt
målinriktat arbete med god ekonomisk hushållning.
Borgensåtagande
Kommunen har främst tecknat borgen för lån till egna bolag, men även för andra
externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande fortsätter att minska
och uppgår till 215,6 miljoner kronor. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2020 och det finns inga indikationer på att så skulle behöva ske inom
de kommande åren.
Tabell 4. Borgensåtagande (tkr) 2016-2020
Kommunens borgensåtagande, tkr
2020
2019
Egna bolag
213 285 228 593
Småhus
50
105
Föreningar
2 300
2 500
Övrigt
0
0
Totalt borgensåtagande
215 635 231 198

2018
343 476
140
2 700
0
346 316

2017
357 922
300
2 900
0
361 122

2016
372 046
640
3 050
0
375 736

Händelser av väsentlig betydelse
Nedan beskrivs viktiga händelser och aktiviteter som påverkat kommunkoncernen
under året.
Coronapandemin
Utbrottet av corona har under året drabbat människor och samhällen världen över och
är givetvis en händelse av väsentlig betydelse för kommunkoncernen. Den pågående
pandemin har och kommer medföra oundvikliga konsekvenser och påverkan på
verksamheter och ekonomin i år men förmodligen för lång tid framöver. Pandemin har
även tvingat fram behov av nya arbetssätt och metoder som bidrar positivt till
utveckling av våra verksamheter. Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser
till följd av pandemin berörs närmare under kommande avsnitt om måluppfyllelse och
ekonomisk ställning.
Kommunen har haft en kostnadsökning/intäktsbortfall på grund av pandemin med
totalt 22,2 miljoner kronor och ökade investeringsutgifter med 0,3 miljoner konor.
Det är framförallt socialnämnden som fått ökade kostnader i och med utökning av
korttidsplatser, förstärkt bemanning dag och natt, inköp av sjukvårdsartiklar och
skyddsutrustning samt ökade kostnader för övertid, mertid och vikarier med mera. För
teknik- och fritidsnämnden handlar de ekonomiska konsekvenserna framförallt om
minskade intäkter för markupplåtelse, parkeringsgarage, lokaluthyrning, badavgifter,
extern utbildning samt tillsyn. Beslut har fattats att bevilja budgetmedel motsvarande
19,6 miljoner kronor för att täcka de ökade kostnaderna för socialnämnden samt
teknik- och fritidsnämnden.
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Vägen till önskat läge
Önskat läge är en bild av Strängnäs kommun 2030. Bilden bygger på vår vision,
möjligheter och utmaningar. Utifrån önskat läge har kommunfullmäktiges mål vuxit
fram.
Viktiga steg har tagits mot önskat läge under perioden. Webben blir allt mer den
plattform som används för att komma i kontakt med kommunen. Coronapandemin har
medfört att färre invånare har besökt kommunhuset och istället använt telefon och
digitala tjänster för att kontakta kommunen. Medborgardialoger har i viss mån fått
ställas in under perioden på grund av pandemin. Istället har digitala alternativ använts.
Insyn i kommunens verksamheter och resultat behöver stärkas.
Strängnäs kommun är fortsatt attraktiv för byggande av bostäder. Invånarantalet ökar
och behovet av olika boendeformer är stort. Hållbarhetsfrågor har fått ett bra fäste i
kommunen, där satsningar på cirkulär ekonomi och hållbara lösningar fortsätter att
utvecklas. Vägen till fossilfrihet 2030 och klimatneutralitet 2040 är viktig för
kommunen. Klimat- och energiplanen ligger till grund för arbetet för fossilfrihet 2030
och klimatneutralitet 2040 samt den miljömässiga hållbarheten.
Arbetsmiljöarbetet har haft stort fokus. Chefer och ledare blir allt bättre på att
systematiskt hantera arbetsmiljöfrågor. Sjukfrånvaron har påverkats negativt på grund
av coronapandemin under mars och april men sedan maj och juni återgått till mer
normala nivåer. Personalrörligheten har minskat. En kompetensförsörjningsstrategi
har tagits fram och personalframskrivningen har slagits samman med långsiktigt
ekonomisk planering.
Strängnäs kommun har fortsatt att arbeta med aktiv ekonomistyrning för att hantera
det så kallade Krokodilgapet. En kommunkoncern har bildats för mer aktivt ägarskap
av de kommunala bolagen. Frågan kring bildningscentrums placering har hanterats
och landat i att gymnasieskolan blir kvar vid Eldsund. En förstudie kring nybyggnation
har gett ett alternativ och fört med sig att hyrorna kunnat omförhandlas med
fastighetsägaren. Avyttringsprocessen avseende SEVAB:s fjärrvärmerörelse har
påbörjats. Ett av huvudskälen till en eventuell försäljning är att stärka kommunens
ekonomi och minska belåningen och framtida finansieringsbehov. Ytterligare åtgärder i
linje med den långsiktiga ekonomiska planeringen är beslut om att upphandla en
omsorgsoperatör som bygger och driver det nya äldreboendet i Södra stadsskogen samt
förstudien kring utveckling av Larslunda idrotts- och friluftsområde som beräknas vara
klar i oktober.
Arbetet med digitala verktyg har tagit extra fart i samband med coronapandemin.
Distansarbete har blivit vanligare och verktyg för det används allt mer. Kommunen
arbetar tillsammans i 4 Mälarstäder med gemensamma digitaliseringsprojekt.
Horisontell styrning och satsningar
Strängnäs står inför stora utmaningar framöver, både verksamhetsmässiga och
ekonomiska. För att hantera dessa utmaningar behöver rådande arbetssätt och
strukturer utmanas. I samband med beslut om Flerårsplan 2020-2022 avsattes medel
för kommungemensamma satsningar i syfte att stimulera nämndöverskridande
samarbete och arbetsformer kring viktiga gemensamma områden. Totalt avsattes 10
miljoner kronor årligen under tre år centralt för kommungemensamma satsningar
inom tre områden. Under 2020 avsattes ytterligare 10 miljoner kronor att användas
under 2020 för området tidiga insatser för barn och unga.
Respektive satsning leds av en samordningsgrupp bestående av kontors- och
avdelningschefer.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I Strängnäs kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten.
Med den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
Strängnäs kommunföretag AB samt kommunens nämnder och övriga bolag. I
förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen
är strukturerad. Styrning och uppföljning är, så långt det är möjligt med hänsyn till
verksamhetens art och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt
oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs.
Styrning av den kommunala koncernen
Inom Strängnäs kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser –
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala
bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige
tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att
fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes
förhållande beslutas av fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse,
främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska
frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och
verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av
revisorer, grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige beslutar också om folkomröstning i kommunen.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, 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.
Styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB ansvarar för moderbolaget som har till
uppgift att företräda kommunens strategiska intressen och utöva en aktiv ägarstyrning
i kommunens helägda bolag. Styrelsen ska vara väl insatta i kommunens mål och
utmaningar och ha en hög kunskapsnivå om bolagen. De ska genom löpande dialog
med kommunstyrelsen och dotterbolagen skapa möjlighet till god framförhållning.
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer
lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål
uppnås.
Årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige. Enligt fjärde kapitlet i kommunala redovisningslagen skall kommunen
upprätta en förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Den ska innehålla en översikt
över utvecklingen av kommunens verksamhet. Avsikten är att tillgodose informationsbehovet hos övriga förtroendevalda, medborgare, anställda och externa intressenter.
Materialet och mer information om kommunens verksamheter finns tillgängligt på
kommunens hemsida www.strangnas.se (http://www.strangnas.se)
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Mandaten i Strängnäs kommun är fördelade enligt följande:
Parti
Moderaterna
Arbetarpartiet
Socialdemokraterna

Totalt

Mandat
17
12

Parti
Sverigedemokraterna
Centerpartiet

Mandat
8
5

Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Strängnäspartiet

3
4
2
3
1
26

29

Styrmodell
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för
styrningen i Strängnäs kommun. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens
och nämndernas uppdrag och ansvarsområden i reglementen samt beslutar om ägardirektiv gentemot kommunens bolag. Kommunstyrelsen har en samordnande roll för
planering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt ett särskilt ansvar när det
gäller samordning och uppsikt över nämndernas verksamhet.
En gemensam vision beskriver det önskvärda framtida tillstånd som Strängnäs
kommun långsiktigt vill uppnå. Tillsammans med visionen finns en bild av Önskat läge
2030. Vart fjärde år hålls allmänna val. Efter valet ges en majoritetsförklaring av den
tillträdande majoriteten. Majoritetsförklaringen beskriver den politiska viljeinriktningen de kommande fyra åren. Utifrån majoritetsförklaringen samt Önskat läge 2030
(se nedan) beslutar kommunfullmäktige om kommunens övergripande mål. Till
respektive fullmäktigemål finns utmaningar som behöver hanteras för att nå målen
samt politiska prioriteringar som beskriver viktiga satsningar samt hur utmaningarna
ska hanteras. Kommunfullmäktige kan också besluta om särskilda uppdrag riktade till
nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser beslutar om mål utifrån ett helhetsperspektiv inom sitt specifika ansvarsområde. Tillsammans med de särskilda uppdragen från kommunfullmäktige blir det sedan nämndernas och styrelsernas uppgift
att i en verksamhetsplan prioritera och konkretisera hur man planerar att bidra till
fullmäktigemålen.
Flerårsplanen är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att
styra hela den kommunala verksamheten, inklusive bolagen. Flerårsplanen är navet i
styrmodellen och det som är styrande för de kommande tre åren synliggörs där. Planer
och strategier som finns i kommunen påverkar också Flerårsplanen. Politikens prioriterade områden i dessa för perioden lyfts in i Flerårsplanen.
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Centrala styrdokument
Inom Strängnäs kommunkoncern används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar
generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker
verkställighet. Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt
(policyer) eller rättssäker hantering (riktlinjer). Nedan anges de mest centrala
dokumenten som används för styrning och uppföljning inom den kommunala
koncernen.
Flerårsplan
Varje år beslutar kommunfullmäktige om en flerårsplan med budget, över tre år.
Kommunens totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i bolagsform. För
att få en helhetsbild av den kommunala koncernen upprättas därför en sammanställd
budget för hela den kommunala koncernen, som sedan särredovisas för kommunens
nämnds- och förvaltningsorganisation enligt gällande lagkrav. I flerårsplanen framgår
också fullmäktiges prioriterade mål för en god ekonomisk hushållning, mål och
uppdrag.
Ägardirektiv för moderbolaget Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB)
Bolaget är moderbolag och ska äga och förvalta kommunens bolag. Moderbolaget ska
tillse att bolagskoncernen arbetar för att kommunens vision, mål och värdegrund
genomsyrar verksamheten. Moderbolaget ska beskriva sitt bidrag till måluppfyllelsen
genom konkreta mål i sin planering med särskilt fokus på kommunens politiska
prioriteringar i flerårsplanen.
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Moderbolagets huvuduppdrag är att:
1. Bidra till att öka invånarnyttan och kommunens attraktionskraft.
2. Aktivt styra och leda verksamheten i bolagskoncernen mot kommunens vision
och mål.
3. Ta initiativ till och föreslå samordningsåtgärder som ger bästa effektivitet på
kort och lång sikt för kommunens samlade resurser
Övriga koncerngemensamma policydokument
För att stärka effektivitet, samordning och ett gemensamt agerande inom den
kommunala koncernen har följande styrdokument beslutats gälla för hela den
kommunala koncernen:
•
•
•
•
•
•
•

Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern
Finanspolicy för Strängnäs kommun
Inköps- och upphandlingspolicy för Strängnäs kommun
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Riktlinjer för internkontroll i Strängnäs kommun
Arkivreglemente
Arvodesreglemente

Mål, budget och uppföljning inom den kommunala koncernen
Ekonomiska ramar och mål för verksamheter fastställs i samband med beslut om
flerårsplan, sedan är det nämnden/styrelsen som har ansvar för att verksamheten
uppnår dessa mål inom givna ekonomiska ramar. Kommunfullmäktige beslutar om
mål för god ekonomisk hushållning, samt om riktlinjer och övergripande styrdokument.
Inom Strängnäs kommunkoncern struktureras målstyrningen utifrån fyra perspektiv;
Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Syftet med att tillämpa fyra perspektiv
är att bredda kommunens styrsystem så att kommunen kan utvecklas ur olika perspektiv mot den vision som kommunfullmäktige har fastställt.
Mål och budget följs upp tre gånger per år, i delårsrapport 1 (per 30 april), i delårsrapport 2 (per 31 augusti) och i årsredovisningen. Kommunfullmäktige fastställer
årsredovisningen i april och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och
nämndernas ledamöter. Ägardirektiv för moderbolaget följs upp i samband med
delårsrapport 2 och i årsredovisningen.
Uppsiktsplikt och internkontroll
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen.
Uppsiktpliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv
samt verksamhets- och affärsplaner. Utöver delårsrapporterna rapporterar nämnderna
samt moderbolaget till kommunstyrelsen avseende utvecklingen av verksamhet och
ekonomi.
Uppsiktpliktens genomförande kombineras med flerårsplansprocessen som beskrevs
ovan. Under denna process rapporterar nämnderna och styrelserna om sin verksamhet
för det gångna året och hur planeringen löper för innevarande år och utsikter och
prognoser för kommande år. Arbetet med internkontroll, vilket beskrivs under nästa
rubrik, är också en del av uppsiktsplikten.
Internkontroll är en del i styrningen och ingår i verksamhets- och ekonomistyrningen, i
ledningssystemet, tillsammans med målsättning, planering, samordning, uppföljning
och kontroll.
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Den interna kontrollen är integrerad i nämndernas verksamhetsplanering som
kompletteras med en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att undersöka och
förebygga risker som kan hindra nämnden att nå sina mål. Risker hanteras med
åtgärder inom verksamhetsplaneringen. Interkontrollen består av:
•
•
•
•

en robust organisation
riskanalyser som riktar arbetet
planerade åtgärder och kontroller
uppföljning.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att samordna förvaltningen och ha
uppsikt över andra nämnder och bolag. Kommunstyrelsen kan också genomföra
övergripande riskanalyser av gemensamma processer och lägga fast kontrollområden
som alla nämnder ska genomföra.
Samtliga nämnder och bolag har genomfört internkontroll. Ett mindre antal avvikelser
har noterats av låg eller medelhög allvarlighetsgrad. Dessa åtgärdas enligt rutin av
nämnder och bolag.
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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 samhällsekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk
hushållning i Strängnäs kommunkoncern. Därefter följer en analys av den kommunala
koncernens ekonomiska ställning.
Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med beslut om flerårsplan,
kommunens mål för en god ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen.
Målen sorteras in under perspektiven Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi.
Strukturen och processerna för målstyrning i Strängnäs kommun beskrivs i avsnittet
om ”Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten”.
Invånare
Mål
Bedömning Trend
Demokratin är levande och inkluderande. Invånare,
företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs
kommun och är medskapande och delaktiga i
kommunens utveckling.
Beskrivning:
Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspartners, volontärer med flera ges möjlighet att vara, och är, medskapande i
kommunens utveckling. Att vara medskapande i kommunens utveckling handlar om
att kommunen tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från enskilda
brukare som från dess sammanslutningar.
Periodens viktigaste aktiviteter
• Omställningen till digitala verktyg och distansarbete, distansdeltagande och
distansundervisning har varit de viktigaste aktiviteterna under året. Att på
nya sätt fortsätta bedriva medborgardialog, inflytande och demokrati.
• Under året har ett flertal medborgardialoger ägt rum. De har präglats av
omställning till digitala dialoger. Bland annat gällande:
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Dialog om kommunens mötesplatser i Mariefred, Stallarholmen och
Åkers styckebruk, definition och syfte har beslutats av
kulturnämnden.
o Dialog om utvecklingen av mötesplats Åker, Åker fritidsgård och
parken intill har genomförts i samverkan av kulturkontoret och
teknik- och servicekontoret. Här ingick även dialog med barn och
ungdomar.
o Dialog om attraktionskraftsarbete,
o Dialog med Sundby Park skolor gällande rådande trafiksituation,
o Samtal med elever för framtagande av måltidspolitiskt program,
o Dialog kring aktivitetspark i Stallarholmen,
o Ungdomsrådet har haft dialoger med politiker under temat Öppet
hus.
Enkäter till elever och brukare har genomförts i olika former, bland annat om
äldres önskemål om insatser, trivselundersökningar till vårdshavare för barn
i förskolan och elevenkät till gymnasieelever.
I samband med coronapandemin har nya kommunikationskanaler öppnats
upp, bland annat digitala informationsskärmar, annonsering i sociala medier,
chattfunktioner med biblioteket.
Ett horisontellt arbete har påbörjats tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, teknik- och servicekontoret, kommunikationsavdelningen och
säkerhetsavdelningen för att skapa nya, hållbara och ännu mer heltäckande
möjligheter till dialog i framtiden.
Kontaktcenter och turismverksamheten övergick till kommunikationsavdelningen.
Webben har fortsatt utvecklats med bland annat flertal nya funktioner,
verktyg för processbeskrivningar, förbättring av evenemangskalendern.
Ny e-tjänstplattform är under införande. Har upphandlats i samverkan med
övriga 4M-kommuner.
”Bibblan kommer” med hemleverans av litteratur har pågått under perioden.
o

•
•
•

•
•
•
•

Resultat
Kontakten och medborgardialogen med invånare i kommunen har påverkats av
coronapandemin. Aktiviteter inom kommunens verksamheter har fått ställas in eller
flyttas framåt i tiden. Samtidigt har verksamheterna hittat nya vägar att nå ut till
invånare, elever, brukare och företagare. Digitala verktyg har använts och har, på ett
allt mer framgångsrikt sätt, kunnat ersätta de fysiska mötena. Användningen av
digitala verktyg har även minskat kostnader för verksamheterna till viss del men
framförallt skapat en ökad digital kompetens hos medarbetare. Användningen av
digitala verktyg för medborgardialog, inflytande och demokrati kommer sannolikt
bli ett viktigt komplement även i framtiden när kommunen bjuder in invånare till
dialoger.
Webben är ett viktigt redskap för kommunikationen med kommunens invånare.
Under året har antal besök på webben ökat från cirka 80 000 till 95 000 per månad.
Webben och de e-tjänster som finns har ersatt många besök till kommunhuset.
Kvaliteten på innehåll och teknik är mycket hög och har stärkts ytterligare under
året.
I och med det stärkta samarbetet mellan kontaktcenter och kommunikationsavdelningen skapas bättre förutsättningar för att utveckla service och tillgänglighet
tillsammans med kommunens invånare.
Målbedömning
Genom omställning och användning av digitala verktyg har kommunens invånare
haft möjlighet till kontakt och dialog med kommunen och kunnat ta del av
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aktiviteter. Flera aktiviteter kring medborgardialog har blivit inställda men
omställningen till digitala verktyg har ändå medfört att dialoger och medinflytande
har kunnat genomföras.
Sett till nämndernas arbete med detta mål så har det stärkts under året. Vid delår 2
fanns en oro att inte klara av att genomföra planerade aktiviteter i den utsträckning
som önskades. Även om flera aktiviteter kring medborgardialog har fått ställas in har
omställningen till digitala verktyg banat väg för nya möjligheter. Nämndernas
målbedömning visar prognosen vid delår 2 har förbättrats inom flera nämnder.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Mål
Bedömning Trend
I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god
kvalitet som utgår från invånarnas behov.
Beskrivning:
Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun har
tillgångar och kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärdstjänster som
erbjuds.
Periodens viktigaste aktiviteter
• Kulturprogram och utställningar ägde rum under inledningen av året. Efter
att coronaviruset slog till i mars valde alla arrangörer av kulturprogram att
ställa in eller flytta fram sina evenemang.
• Bibliotek och de flesta fritidsgårdar har hållit öppet trots corona, men fick
under senare delen av hösten stänga helt eller delvis.
• ”Bibblan till dörren” startade i april och invånare har kunnat låna böcker från
de annars stängda biblioteken. Även kulturdagen kunde anpassas och
genomföras digitalt och coronasäkert.
• Fritidsgårdarna samordnade insatser utifrån ett ökat behov av kommunala
insatser under sommaren. Team Ungdom har stärkts med två fritidsfältare.
• Fortsatt arbete med Skolutveckling 2023 med bland annat utveckling av
analysförmåga, rektorernas pedagogiska ledarskap, gemensam plan för
läsförståelse, gemensam plan för digitalisering och vuxenutbildning,
förstudie kring nytt bildningscentrum.
• Utbildningar i och arbete med barnkonventionen pågår. En
barnkonsekvensanalys har genomförts.
• Kompetensutveckling om våld i nära relationer till medarbetare inom
Socialkontoret.
• Förbättringsarbete kring avvikelsehantering pågår inom socialkontoret, detta
ska leda till att hitta mönster och förbättringsmöjligheter.
• Läsplattor har börjat användas inom särskilt boende för att underlätta
kontakt med anhöriga. Boenden har även utrustats med digitala produkter
som gungstolar, spel, musikkuddar och avancerade rörliga sängar, för ökad
livskvalitet för de boende.
• Medarbetare från andra enheter än sin egen har ställt upp och stöttat t ex har
personal från Fritidsenheten packat skyddsutrustning och Räddningstjänsten
har tillverkat handsprit och transporterat livsmedel.
• Bad- och idrottsanläggningar har behövs hållas stängda i långa perioder
under året.
• Implementering av barn- och ungdomsstrategin. Syftet med barn- och
ungdomsstrategin är att synliggöra den politiska viljan och lägga fast
inriktningen för kommunen utvecklingsarbete gällande barn och unga.

24

•

Avsiktsförklaring gällande Bildningsakademi Strängnäs. Insatsen syftar till
att i samverkan med de fristående skolaktörerna skapa högre resultat och
ökad likvärdighet för alla elever i Strängnäs kommun.

Resultat
Strängnäs kommuns befolkning växer och i samband med det även behovet av
service och tjänster. Den demografiska utvecklingen påverkar spridningen av
behovet. Planering av kommunens utbyggnad ligger till grund för hur behovet av
välfärdstjänster kommer att se ut i de kommande åren.
Coronapandemin har gett avtryck inom samtliga kommunens verksamheter i olika
grad. Vissa tjänster, service och utvecklingsarbeten har fått ställas in eller flyttats på
framtiden medan andra har kunnat genomföras med mindre påverkan. Parker har
sköts, måltider har lagats, vägar har underhållits. Samtidigt har kommunen, som
tidigare sagt, kunnat ställa om och hitta alternativa metoder för att ge service och
tjänster till kommunens invånare. Den intensiva omställningen till att använda
digitala verktyg har möjliggjort detta och samtidigt banat väg för nya arbetssätt i
framtiden.
Ishallar, idrottshallar, bad, gym och omklädningsrum har varit stängda under delar
av 2020 vilket har bidragit till att invånare och föreningar inte har kunnat nyttja
anläggningarna fullt ut. De negativa konsekvenserna har försökt minimerats genom
kontakt och dialog med föreningar i kommunen.
Från och med mars månad har mycket av näringslivs- och destinationsutvecklingsarbetet omformats i och med coronapandemin. Aktiviteter har fått ny inriktning för
att möta det aktuella behovet. Bland annat deltog nämnden i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som fokuserade på stöd till företagare. Att arbetsgruppen har
haft representation från olika delar av förvaltningen har stärkt det interna
samarbetet i frågan. Kommunens myndighetsutövning inom bygg, miljö och
livsmedel får höga betyg av företagare som svarat på undersökningen.
Socialnämndens verksamheter har påverkats mycket av coronarestriktionerna men
ändå kunnat fortsätta leverera tjänster av god kvalitet. Samtal och möten med äldre i
många fall fått ställas in men även ersatts av digitala möten. God rekrytering av
vikarier, utbildningar till medarbetare inom exempelvis demens, digitala verktyg,
våld i nära relation med flera. Kommunen har lyckats klara en förhållandevis låg
smittspridning inom hemtjänst och särskilda boenden. Strängnäs kommun har
lyckats mycket väl kring trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, med väntetid
på 0,16 dagar. Inom socialnämnden behöver ett utvecklingsarbete göras kring
tillgängligheten till dess tjänster. Det behöver tydliggöras bland annat på webben
hur och vem invånare kan vända sig till för att ”hamna rätt”. Brukarbedömningar
inom hemtjänst visar på förbättringar sett till helheten. Strängnäs kommun tar ett
kliv uppåt och visar att 93 procent är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten.
Det är över snittet i landet. För särskilt boende ligger snittet på samma nivå som
landet, 81 procent.
Coronapandemin har påverkat förutsättningarna för undervisning och lärande. Trots
de förändrade förutsättningarna, med högre frånvaro i förskolan och grundskolan
och med snabb omställning till distansundervisning i gymnasiet och kommunala
vuxenutbildningen, har kvalitén i stora delar kunnat bibehållas. Förskolan bedömer
att det finns ett ökat kunnande och måluppfyllelse hos eleverna samt att likvärdigheten ökat. Det har förskolan lyckats nå genom att tydligare fokusera på sitt
uppdrag.
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I den kommunala grundskolan varierade kunskapsresultaten för läsåret 2019/20
mellan olika årskurser och skolor, men sammantaget har andelen elever i årskurs 9
som har godkänt i alla ämnen samt gymnasiebehörighet (till yrkesprogram) ökat
från 59,1 procent till 63,1 procent respektive från 78,2 procent till 79,1 procent.
Meritvärdet i årskurs 9 i de kommunala grundskolorna har förbättrats från 204,3 till
211,5 vid slutet av vårterminen 2020. Sett till elever i årskurs 9 som har Strängnäs
som hemkommun placerar sig dessa på en medelnivå landet i uppnådda kunskapskrav i alla ämnen, när det gäller meritvärde placerar sig eleverna på högre än medel.
På gymnasiet ligger avgångsklasserna på i princip samma resultat jämfört med
föregående år då 48,1 procent av gymnasieeleverna tar examen inom tre år. Några
enskilda program har högre andel. Resultatet är lågt i förhållande till riket på 64
procent. För gymnasieelever med hemkommun Strängnäs tar 66 procent av eleverna
examen inom tre år. Många elever klarade distansundervisningen bra och kom mer
till sin rätt än i klassrummet. För andra elever var det svårt att själv ta mer ansvar för
sin skolgång. I vuxenutbildningen har andelen underkända betyg inte ökat nämnvärt. Tendensen som kunde anas under våren med fler avbrott har planat ut och på
årsbasis har det inte skett fler andel avbrott än tidigare. Yrkesutbildningarna har
nått samma resultat som tidigare. Deltagandet i undervisningen ökade i samband
med distansundervisningen.
Barn- och ungdomsstrategin utgör ett styrande dokument för det praktiska
samarbetet inom förvaltningen. Implementeringen innebär inte i första hand
enstaka utbildningstillfällen, utan handlar mer om att alla berörda bidrar till
kunskap om och förståelse för dess innehåll. Socialnämndens och barn- och
utbildningsnämndens samverkan kring det skolsociala stödteamet, bestående av tre
socialpedagoger, har utvecklats och omfattar nu fler skolor. Arbetet sker i samarbete
med skolans elevhälsoteam och elevens vårdnadshavare. Samverkan med de fristående huvudmännen har utvecklats. Tillsammans har de sju skolhuvudmännen
samlats under begreppet Bildningsakademi Strängnäs för att gemensamt verka för
högre resultat och ökad likvärdighet för alla elever. Samarbetet syftar till att bryta
skolsegregationen och stärka Strängnäs som bildningsstad.
Målbedömning
Nämnderna redovisar både uppfyllda och delvis uppfyllda nämndmål. Många
aktiviteter som kommunen vanligen anordnar i olika former har fått ställas in. Det
rör sig om kulturevenemang, stängda fritidsanläggningar, bibliotek etc. Stora
omställningar har genomförts för att erbjuda och ge så bra tjänster och service som
möjligt trots pandemin. Vi kan se att distansstudier har fungerat relativt bra i skolan,
hemtjänsttagare och äldre i särskilt boende få ta del av nya tjänster och är nöjda med
den service de fått.
Medarbetare och verksamheter i Strängnäs kommun har möjliggjort att servicen till
kommunens invånare har fungerat med relativt god kvalitet.
Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Samhälle
Mål
Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete
kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas.
Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo
och leva i, verka i och besöka vår kommun.
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Bedömning

Trend

Beskrivning:
För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktigt fråga. Hållbarhet
avser social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030
och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi,
tillsammans andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området.
Periodens viktigaste aktiviteter
• Aktiviteter för en hållbar miljö har genomförts, bland annat:
o Främja hållbart resande och trafikantvecka
o Framtagning av klimat- och energiplan
o Horisontella medel för Agenda 2030. Arbetet ska främja och stödja
aktiviteter för hållbarhet
o Kommunens bilar (30 st) kan tankas med HVO (Hydrerad
vegetabilisk olja) istället för vanlig diesel
o Satsningar på minskad köttkonsumtion i skolmaten
o Nytt livsmedelavtal
o Nytt avtal för busstrafik i Strängnäs kommun för perioden 2021-2031
• Förändrat arbetssätt utifrån den pågående coronapandemin, flera som
arbetar hemifrån och färre fysiska möten ger färre resor med bil.
• Pågående arbete med att inrätta Gorsinge vattenskyddsområde för att säkra
reservvattenkapaciteten.
• Framtagning av nya riktlinjer för hållbart byggande.
• Trygghetsskapande aktiviteter genom information gällande
brottförebyggande, brand och bedrägeri tillsammans med polis och
räddningstjänst. Trygghetsvandringar och förbättrad belysning är också
exempel på aktiviteter. Det uppsökande arbetet gjort av Team Ungdom har
varit en framgångsfaktor.
• Krisberedskap och civilt försvar genom stabsmetodikutbildning för
kommunledning och nyckelpersoner, arbete med krigsorganisation och
krigsplaceringar.
• Näringslivsstrategin Attraktionskraft – för ett bra företagsklimat har antagits
av kommunfullmäktige.
• Särskilt stöd till företagare i kommunen som drabbats av coronapandemin.
• Uppdraget och möjligheten för livsmedelsinspektion har förändrats (nya
lagstiftningen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen).
• En digital samhällsbyggnadsprocess håller på att byggas upp.
• Förstudie om Larslunda för att ge en helhetsbild om behov och prioriteringar
vid utbyggnad av Larslunda idrottsplats.
• Nya Mälartåg på plats.
Resultat
Förslag till klimat- och energiplanen var ute på remiss under sommaren, där ett
tjugotal aktörer (externa och interna) lämnade in svar. Förslaget har lämnats vidare
till kommunstyrelsen som behandlar ärendet i februari 2021. Klimat- och energiplanen har syftet att lägga grunden för kommunens fortsatta arbete mot att vara
fossilfritt 2030 och klimatneutralt 2040. Planen är försenad gentemot den
ursprungliga tidplanen.
I årets ranking av Sveriges Miljöbästa kommun 2020 landande Strängnäs kommun
på plats 17 (av totalt 108) bland jämförbara kommuner i kategorin ”större städer och
kommuner nära större stad”. Totalt sett placerade sig kommunen i år på plats 46 av
290 vilket är en försämring jämfört med plats 14 i förra årets rankning som var
kommunens högsta placering sen rankingen påbörjades.
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Färdigställande och uppstart av solcellsparken genomfördes enligt plan under året.
Effekten från solcellerna beräknas uppgå till 20 megawatt och elproduktionskapaciteten till 18 gigawattimmar, vilket motsvarar 7 500 lägenheters elanvändning
på ett år.
Från och med 2021 läggs flyttas ansvaret för hållbarhetsfrågor utifrån Agenda 2030
till kommunstyrelsen. Det har tidigare varit en utmaning att påverka andra
utförande nämnder och aktörer i hållbarhetsarbetet. Flytten förväntas underlätta
detta samt underlätta uppföljningen av hållbarhetsarbetet. Planerade utbildningsaktiviteter kring Agenda 2030 har påverkats negativt av pandemin.
Genom den horisontella satsningen på Hållbarhet utifrån Agenda 2030 där 10
miljoner kronor under 3 år har avsatts för att främja kontorsövergripande samarbete
inom hållbarhet. Via intranätet kan samtliga medarbetare/enheter/kontor ansöka
om medel för aktiviteter inom hållbarhet. Aktiviteter som fått beviljade medel är
bland annat kommunikation kring grön omställning av skolmåltider, Växthusprojektet samt Äldremåltider. Även tidiga insatser för barn och unga är en
horisontell satsning samt dessutom arbetsmiljö och frisknärvaro.
Arbetet med vattenplanen pågår. Vattengruppen har kunnat identifiera ett behov av
revidering och budgetering av åtgärderna. Kommunen har beviljats bidrag för, och
anställt, en lokal åtgärdssamordnare för vatten samt rekryterat en ny VA-strateg.
I samband med coronapandemin bildades en arbetsgrupp med representanter från
olika delar av organisationen. Exempel på aktiviteter och åtgärder som genomförts
är det samlade åtgärdspaketet med bland annat lättnader på vissa avgifter, projektet
Hamnplazan på Västervikstorget, Pop up-restauranger på Visholmen, fondpaket för
företagare och föreningar och belöningsappen Cityplay som ska locka till mer lokal
handel. Stor vikt har också legat på att förbättra informationskanalerna som
kommunen har mot företagare, uppdatering av vår företagssida samt att se till att
sprida den viktiga information och stöd som andra organisationer och myndigheter
har att erbjuda. I september presenterade Svensk näringsliv företagsklimatrankingen för 2020 där Strängnäs kommun klättrat till plats 44 av 290 kommuner. Detta
är kommunens bästa placering någonsin.
Många vill bo i Strängnäs kommun vilket den ökade tillströmningen av bygglovsansökningar talar för. Under året har 640 bygglov beviljats och 403 slutbesked har
getts. Många stora aktörer är intresserade av kommunen. Kommunen har en plankapacitet med cirka 4000 byggrätter.
Fungerande och hållbar kollektivtrafik är av betydelse för kommunens utveckling.
De nya tågen innebär bättre komfort, bättre möjligheter till arbete och kortare restider genom ökad turtäthet och halvtimmestrafik under morgon och kväll. I och med
coronapandemin har antalet serviceresor sjunkit. För att skydda minskade intäkter i
hög omfattning har ett tilläggsavtal tecknats. Som ett steg i rätt riktning mot
klimatneutralitet innebär upphandling av nya det busstrafikavtalet att
landsbygdsbussarna kommer att drivas av biogas och stadsbussarna av el från och
med trafikstart december 2021.
Strängnäs kommun står sig idag bättre rustade för kriser än tidigare. Utbildning i
stabsmetodik har prövats hårt och visat på goda resultat. Gällande trygghetsaspekten
har flera insatser gjorts samtidigt som en del aktiviteter fått ställas om på grund av
coronapandemin. En möjlig effekt av detta ser vi i statistiken för brott bland unga. I
en jämförelse med samma period förra året framgår en ökning på 67 procent i antal
anmälningar (från 113 till 189). Framgångsfaktorerna här blir ett fortsatt arbete för
tidiga och förebyggande insatser. Samarbete kring kommunens ungdomar har under
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sommaren genomförts som närvaro på kvällar och helger av socialsekreterare som
tillfälligt fungerat som fältarbetare, tillsammans med Team ungdom, ordningsvakter
och ideella föräldrainitiativ. Samarbetet lyfts fram som mycket positivt av
inblandade nämnder.
Målbedömning
Nämnderna visar till stor del uppfyllda mål inom arbetet med samhälls- och
hållbarhetsfrågor och lyfter fram bland annat fram hemarbete som orsak till minskat
resandet och gett mindre klimatpåverkan. Men även stora aktiviteter och projekt har
genomförts som lägger grunden för goda förutsättningar för ett hållbart samhälle.
Människor fortsätter att lockas till kommunen och nybyggnationen är hög.
Bedömningen påverkas negativt av att arbetet med Agenda 2030 inte fått genomslag
i samtliga verksamheter samt att tryggheten påverkats av ökat antal ungdomsbrott.
Målet bedöms vara uppfyllt.

Medarbetare
Mål
Bedömning Trend
Strängnäs kommun har stolta och kompetenta
medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar
moderna och attraktiva arbetsmiljöer.
Beskrivning:
Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande
arbetsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott
bemötande och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar.
Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas kompetens för att skapa mer
kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och
medarbetare aktivt för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och
medarbetarskapet präglas av tillit och bidrar till starkt medledarskap och kreativitet
som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens
invånare, företagare och besökare.
Periodens viktigaste aktiviteter
• Coronapandemins påverkan.
• Årlig uppföljning av SAM har genomförs för år 2020 på samtliga
verksamheter/kontor på ett systematiskt sätt.
• Arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagstiftningen har
genomförts i kommunens verksamheter utifrån handlingsplan.
• Medarbetarenkäten har genomförts under hösten. Beslut är taget i
förvaltningens ledningsgrupp att den årliga medarbetarenkäten även
kommer att genomföras under hösten framöver.
• 1 miljon kr av horisontella medel är avsatt 2020 i syfte att stötta
verksamheten med exempelvis:
o Lönekostnad vid arbetsåtergång. Berör långtidssjukskrivna
medarbetare som nekats rehabiliteringspenning.
o Extra HR-specialist är på plats. Hen stöttar utbildningskontoret och
socialkontoret främst inom rehabiliteringar och återgång till arbete.
o Ett antal hälsoinsatser på gruppnivå har påbörjats på flera kontor.
Arbetet intensifieras under 2021.
• Kommunövergripande chefs- och ledarutveckling har genomförts.
• Arbete med långsiktig kompetensförsörjning genom
kompetensförsörjningsstrategin.
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Heltid som norm pågår med målet att vara klart till sommaren 2021.
Framtagning av utvecklingsprogram för arbetsledare pågår.
Äldrelyftet och insatser för personalförsörjning inom äldreomsorgen.
Kompetensutveckling för medarbetare bland annat om våld i nära relationer.

Resultat
Coronapandemin har under året medfört särskilt svåra utmaningar för medarbetare
och chefer i framförallt verksamheter med kontaktyrken. Personalbemanningen har
varit än svårare att hantera pga. hög korttidsfrånvaro gällande såväl egen sjukdom
som vård av sjukt barn.
En annan utmaning är att medarbetare med möjlighet, arbetar frekvent på distans,
utifrån nationella och lokala rekommendationer och anvisningar. Här krävs än mer
av framförallt kommunens chefer. Den dagliga kontakten är allt viktigare, arbetsmiljön i hemmen har också behövts ses över. Som chef behöver man vara särskilt
lyhörd, då det är extra svårt veta hur medarbetarna mår när man inte möts fysiskt.
Som medarbetare behöver man också vara tydlig om sitt mående för sin chef och
kollegor.
Den totala sjukfrånvaron under 2020 för samtliga kommunens medarbetare uppnår
till 9,2 procent, varav 36,8 procent är långtidssjukfrånvaro. Snittet 2019 var 8,3
procent, varav 47,3 procent var långtidssjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron ökade
kraftigt framförallt i början av pandemin samt återigen från september. Den positiva
trenden från 2019, för såväl långtids- som korttidsfrånvaro, fortsatte fram till
februari. Trenden upphörde på grund av coronapandemin, framförallt under mars
och april, för att återgå till mer rimliga nivåer under maj och juni. Kommunen
kommer från en positiv trend med minskade sjuktal, det har medfört att de inte
skjutit i höjden utifrån corona. Bland kommunerna i Sörmland är Strängnäs den
kommun där sjukfrånvaron ökat minst.
Personalomsättningen fortsätter att sjunka under 2020 och visar vid årsskiftet 11,6
procent. Det kan jämföras med 12,7 procent 2019 och 13,5 procent 2018.
Den årliga medarbetarenkäten genomfördes under hösten med en fortsatt hög
svarsfrekvens, 82 procent på totalen. Undersökningen visade bland annat att
kommunens chefer upplever en klar förbättring på HME-frågorna (motivation,
ledarskap och styrning) i förhållande till 2019. Balansen för chefer mellan arbete och
fritid upplevs även bättre jämfört med tidigare år. Även medarbetare upplever en
förbättring kring motivation, ledarskap och styrning. Fler chefer rekommenderar
Strängnäs kommun som arbetsgivare än 2019 vilket tyder på att satsningen på ett
bra ledarskap fungerat.
Läs under Väsentliga personalförhållanden.
Målbedömning
Nämndernas mål inom medarbetarperspektivet redovisar en majoritet av uppfyllda
mål men även några som är delvis uppfyllda och ett mål som inte uppfyllts. Det är
fortfarande så att höga sjuktal tynger vissa verksamheter medan andra har relativt
låga sjuktal. Inför 2020 hade kommunen en positiv trend med sjunkande sjukfrånvaro vilket har bidragit till att Strängnäs kommun haft lägre ökning av sjukfrånvaron än övriga kommuner i Sörmland. Det är sjukfrånvaron som medför att
målet inte blir helt uppfyllt i år.
Arbetsmiljöarbetet har stärkts under året vilket kan ses i det pågående systematiska
arbetsmiljöarbete som pågår men även i hur chefer arbetar med avvikelser och
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rehabilitering. Chefernas syn på arbetsmiljön har stärkts under året, ur ett medarbetarperspektiv ligger uppfattningen om arbetsmiljön i nivå med föregående år.
Medarbetarundersökningen visar på högt engagemang genom svarsfrekvensen.
Resultatet visar att medarbetares uppfattning av motivation, ledarskapet och
styrningen förbättrats jämfört med tidigare år.
Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Ekonomi
Mål
Bedömning Trend
Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och
strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och
ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och
kommande generationer.
Beskrivning:
Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska
utmaningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att
lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på miljö och klimat,
framtida finansiell handlingsfrihet och framtida kompetensförsörjning. Resurser i
form av personal, skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas,
bland annat genom digitaliseringens möjligheter, ständiga förbättringar i en
innovativ miljö.
Periodens viktigaste aktiviteter
Med utgångspunkt från den långsiktiga ekonomiska planen har viktiga aktiviteter
genomförts och påbörjats:
• Förstudie om nytt Bildningscentrum alternativt omförhandlade hyresavtal.
Beslut har tagits om att stanna kvar på nuvarande plats efter inkommen
offert om lägre hyror samt möjlighet till uppsägning av lokaler.
• Konkurrensprogram har antagits av kommunfullmäktige. Möjliggör prövning
om privat verksamhet kan utföra viss kommunala insatser med högre kvalitet
och effektivitet.
• Upphandling av nytt ekonomisystem och framtagning av ny kodplan. Målet
är att ekonomisystemet ska vara på plats januari 2022.
• Socialnämnden har beslutat att upphandla en omsorgsoperatör som bygger
och driver det nya särskilda boendet i Södra stadsskogen. Kravspecifikation
pågår och upphandling planeras pågå under 2021.
• Påbörjad projekt avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen. Under året har det
samlats in information inför marknadsföringsfasen som drog igång i slutet av
2020.
• Vårens erfarenheter av nya arbetssätt genom hemarbete, digitala möte har
visat på att det finns en stor utvecklingspotential när det gäller effektiv
förvaltning. Arbetet kring effektiv förvaltning är det första steget inför en
ombyggnad av kommunhuset.
• Förstudie om Larslunda för att ge en helhetsbild om behov och prioriteringar
vid utbyggnad av Larslunda idrottsplats. Utredning är klar och beslut om
vidare projektering tas under fösta kvartalet 2021.
• Investeringsprocessen har justerats och innehåller nu ett årshjul för
uppdatering av den 10-åriga investeringsplanen för kommunkoncernen.
• Kommunkoncernen på plats och koncernkonto upphandlat.
• Arbetet kring horisontella satsningar är i gång. Arbetssättet kommer att
utvärderas under 2021.
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Framtagandet av de nio politiska prioriteringarna som ett viktigt
komplement för verksamhetsstyrning.
Omfattande arbete med de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.
Framtagande av plan och rutiner i syfte att säkerställa en god struktur och
agerande under krisen.
Snabb omställning till digitala verktyg och arbetssätt.
Fortsatt arbete med utvecklings- och förvaltningsmodellen.
Förstärkning av resurser och infrastruktur inom IT och digitalisering.
Användning av digitala verktyg t ex mobil dokumentation, "robotar" med nya
funktioner, digital utbildning i förflyttningsteknik.
Projekt "Kostnad per brukare", översyn av hjälpmedelshantering mm ger
bättre kontroll på kostnader.

Resultat
Genom aktiviteterna ovan prövas nya arbetssätt och strukturer utmanas för att skapa
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom det pågående arbetet med
långsiktig ekonomisk plan skapar Strängnäs kommun långsiktighet i beslut. Strävan
efter fortsatt hög effektivitet och god kvalitet på kommunala tjänster ges bättre
förutsättningar nu med konkurrensprogrammet på plats. Genom ett aktivt arbete
med investeringsprocessen tydliggörs investeringsbehov samt vilka effekter som
förväntas uppnås både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
Inom ramen för arbetet med en långsiktig ekonomisk plan fick förvaltningen under
hösten 2019 i uppdrag att genomföra en förstudie om ett nytt bildningscentrum.
Parallellt med detta fortsatte hyresförhandlingen med fastighetsägaren för att få ner
kostnaderna för de nuvarande lokalerna. Sommaren 2020 kom en ny offert som
innebar lägre hyror och möjlighet att säga upp vissa byggnader samt koncentrera
Utbildningskontorets verksamheter i byggnader närmare varandra. Det ger
kommunen minskade hyreskostnader på cirka 175 miljoner kronor över 15 år.
Kommunkoncernen är på plats. Samtliga formella beslut om emission, val av
styrelseledamöter och VD togs i våras. Under hösten pågår arbete med att ta fram
ägardirektiv till moderbolaget och dess dotterbolag. Fokus i uppdragen kommer vara
hur bolagskoncernen ska bidra till kommunens utmaningar i kommande flerårsplan.
Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB) arbetar även med att hitta former
för styrning och uppföljning mellan dotterbolag och moderbolag respektive
moderbolag och Kommunstyrelsen.
I samband med beslut om Flerårsplan 2020-2022 avsattes medel för kommungemensamma satsningar i syfte att stimulera nämndöverskridande samarbete och
arbetsformer kring viktiga gemensamma områden. Totalt avsattes 10 miljoner
kronor årligen under tre år centralt för kommungemensamma satsningar inom tre
områden. Aktiviteter som ingår i satsningarna är bland annat: Team ungdom, HRspecialist med fokus på rehabilitering, medel för återgång i arbete samt att samverkansprojekt mellan kontor och bolag kan söka medel för aktiviteter inom
hållbarhet. Utvärdering av arbetssättet med horisontella satsningar är för tidigt i
dagsläget och kommer att göras under 2021.
För att Strängnäs kommun ska kunna hantera de ekonomiska utmaningarna är
digitalisering en viktig förutsättning i strategin. Kommunen har tagit stora kliv i
etableringen av utvecklings- och förvaltningsmodellen för att skapa struktur och
ordning samt goda förutsättningar för digitaliseringsarbetet.
Strängnäs kommun gör stora satsningar på digitalisering. Fokus har legat på att
skapa en starkare grund för fortsatt utveckling. Verksamhetsutveckling genom
digitalisering tar dock tid vilket i sin tur påverkar farten i den digitala utvecklingen
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utifrån resursbehov. Flera projekt är på gång och kommunen ser över nya
robotiseringsprojekt med exempelvis artificiell intelligens.
En del arbete har fått omdisponerats något på grund av coronapandemin. Mycket
fokus har legat på digitala verktyg för möjliggörandet av distansarbete vilket i sin tur
har påskyndat digitaliseringens möjligheter. Genom fortsatt samarbete med övriga 4
M kommuner ges ytterligare kompetens och förhandlingsstyrkor som i sin tur bidrar
till ökad effektivitet och minskade kostnader. Exempel på samarbete är framtagning
av e-tjänsteplattform.
Målbedömning
Utifrån långsiktig ekonomisk plan har flera större aktiviteter skapat förutsättningar
för en långsiktigt hållbar ekonomi. Exempelvis bildningscentrum, koncernbildning
och konkurrensprogrammet. Dessa är även goda exempel på hur kommunen
utmanar rådande arbetssätt. Till dessa kommer även den horisontella styrningen.
Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat för året, resultatmålet har
överträffats och soliditeten har stärkts. Läs mer under avsnittet Resultat och
ekonomisk ställning.
Nämndernas mål i verksamhetsplanerna är till största delen uppfyllda. I och med
coronapandemin har verksamheten fått skala upp digitaliseringen väldigt fort. Detta
har inneburit bortprioritering av utbildningsmanualer, workshops, projekt m.m.
Omställning att jobba hemifrån har gått snabbt och funkat bra. I och med den
snabba omställningen har den digitala mognaden och förståelsen i hela
organisationen höjts enormt.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning
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.
Kommunens resultat enligt riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2019:355)
blev 68,6 miljoner kronor för 2020. De kostnader som täcks av tidigare års överskott
samt avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) har då avräknats. 1 Resultat enligt
god ekonomisk hushållning överstiger därmed målet om 2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Strängnäs kommunkoncerns soliditet har stärkts under året
till följd av positiva resultat och en hög grad av självfinansiering av investeringarna i
kommunen och SFAB koncernen. Soliditeten för kommunkoncernen uppgå till 19,6
procent, att jämföras med budgeterad soliditet på 13,2 procent.
I kommunfullmäktiges mål finns en årlig ambition men också en långsiktig strävan
mot det framtida tillstånd som kommunens vision och önskade läge 2030 beskriver. Av
kommunfullmäktiges fem mål bedöms tre mål, Samhälle, Ekonomi samt Invånarmålet
som handlar om demokrati, vara helt uppfyllda. Invånarmålet rörande välfärdstjänster

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv förutsätter att förslag om tillägg till
riktlinjer för god ekonomisk hushållning antas av kommunfullmäktige.
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av god kvalitet samt Medarbetaremålet bedöms vara delvis uppfyllda. Båda målen uppvisar emellertid en försiktig positiv trend. Stora omställningar har genomförts för att
erbjuda och ge så bra tjänster och service som möjligt trots pandemin. Distansstudier
har fungerat relativt bra i skolan, hemtjänsttagare och äldre i särskilt boende få ta del
av nya tjänster och är nöjda med den service de fått. Förbättrade resultat i skolan är en
viktig faktor för att helt uppnå målet kommande år. Medarbetarundersökningen pekar
på att kommunens medarbetare är motiverade och nöjda med ledarskapet och
styrningen. När den positiva trenden kring minskad sjukfrånvaro, från 2019, kan återupptas kommer målet att uppnås helt.
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 2020.
Tabell 5. Resultat enligt god ekonomisk hushållning
Resultat enligt god ekonomisk hushållning, mkr

2020

2019 2

2018

2017

2016

Årets resultat enligt resultaträkningen

155,1

88,6

65,1

68,9

69,7

13,5

1,9

10,0

8,1

1,2

Återföring medel från eget kapital, inkl balansenheter
Resultatutjämningsreserv

-100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68,6

90,5

75,1

77,0

70,8

Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1
1)

God ekonomisk hushållning enligt riktlinjerna KS/2019:355 och tillägg KS/2021:71. Enligt riktlinjerna justeras
årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare års avsättningar samt justering av
resultatutjämningsreserv.
2)

Värde för 2019 är exkl effekt för förändrade redovisningsprinciper

Resultat och ekonomisk ställning
Utvärderingen av Strängnäs kommuns finansiella ställning utgår från koncernperspektivet med nedbrytning till kommunen, SEVAB Strängnäs Energi AB koncernen
och Strängnäs Fastighets AB koncernen. Vid jämförelser används likvärdiga kommunkoncerner (30 000-49 999 invånare).
Koncernens resultatutveckling och budgetföljsamhet
Resultatet 2020 i kommunkoncernen uppgår till 210,9 miljoner kronor, en ökning med
66,6 miljoner kronor jämfört med föregående år och 110,9 miljoner kronor bättre än
budget. Resultatet är väsentligt högre än tidigare år och kommunen och samtliga
koncernbolag redovisar positiva resultat. Jämfört med föregående år har främst
kommunens resultat ökat men även SEVAB Strängnäs Energi AB har förbättrat sitt
resultat. Största anledningen till att resultatet är bättre än budget är extra statliga
tillskott till kommunen till följd av coronapandemin men även nettokostnaderna är
lägre än budget. För kommande år bedöms kommunkoncernens resultat återgå till en
mer normal nivå mellan 96 och 120 miljoner kronor per år.
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Diagram 4. Koncernens resultatutveckling, mkr

Bolagens resultatutveckling och budgetföljsamhet
I SEVAB koncernen uppgår årets resultat före skatt till till 45,1 miljoner kronor, en
ökning med 5,5 miljoner kronor jämfört med föregående år och 3,5 miljoner kronor
bättre än budget. Till det positiva resultatet bidrar främst affärsområdena elnät med
23,3 miljoner kronor, återvinning med 12,4 miljoner kronor och stadsnät med 10,0
miljoner kronor. Resultatet för värmerörelsen är dock negativt med 5,2 miljoner
kronor, vilket dock är drygt 3 miljoner kronor bättre än budget.
I SFAB koncernen uppgår årets resultat före skatt till 29,4 miljoner kronor, en
minskning med 0,6 miljoner kronor jämfört med föregående år, men 8,0 miljoner
kronor bättre än budget. Resultatet är positivt i båda bolagen, 24,2 miljoner kronor i
moderbolaget SFAB och 6,0 miljoner kronor i dotterbolaget Strängnäs Bostads AB
(SBAB). Resultatet i SFAB är 8,8 miljoner kronor bättre än budget vilket främst beror
på eftersläpningar i underhållsprojekten till följd av pandemin samt omklassificering
till komponentutbyten. I SBAB är resultatet 0,1 miljoner kronor sämre än budget.
Ökade kostnader för underhåll och minskade intäkter täcks till största delen av lägre
kostnader för värme och räntor än budgeterat.
Resultatet i Strängnäs kommunföretag AB (SKFAB) är 4,9 miljoner kronor och härrör
från utdelning från SEVAB.
Kommunens resultatutveckling och budgetföljsamhet
Strängnäs kommun redovisar ett resultat på 155,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,0
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet är 112,1 miljoner kronor
bättre än budgeterat resultat om 43,0 miljoner kronor. Det positiva resultatet och
avvikelsen mot budget är en effekt av coronapandemin som bidragit till stora statliga
tillskott, låga kostnader inom flera verksamheter och minskad efterfrågan på välfärdstjänster. Störst påverkan har statliga bidrag i form av kompensation för kraftigt sjunkande skatteintäkter, ersättning för sjuklönekostnader samt ersättning för extrakostnader kopplat till pandemin inom framför allt vård- och omsorg.
Statens stödåtgärder och statsbidrag som kompensation för coronapandemin har
starkt bidragit till rekordresultatet och ett högre resultat än tidigare år samtidigt som
smittspridningen också medfört att flera verksamheter minskat i omfattning.
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Diagram 5. Resultatutveckling, mkr

Tabellen nedan visar en sammanfattning av det ekonomiska utfallet samt avvikelse mot
budget. För mer detaljer, se driftredovisning i avsnittet Driftredovisning, investeringsredovisning och exploateringsredovisning.
Tabell 6. Resultat och budgetföljsamhet
Resultat, mkr
Nä mnderna
Övri ga kommungemens a mma
kos tna der/i ntä kter
Avs kri vni nga r

Utfall
2020

Avvikelse
Budget mot budget
2020
2020

-2 014,5 -2 081,1
20,5

0,6

Utfall
2019 2

66,6 -1 934,1
19,9

54,2

-74,7

-76,9

2,2

-69,9

Ska ttenetto

2 212,8

2 190,3

22,5

2 063,3

Fi na ns netto

11,0

10,1

0,9

8,9

155,1

43,0

112,1

122,3

13,5

0,0

13,5

17,8

-100,0

0,0

-100,0

0,0

68,6

43,0

25,6

140,2

Resultat
Återföri ng medel frå n eget ka pi ta l
Res ul ta tutjä mni ngs res erv
Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1
1)

God ekonomi s k hus hå l l ni ng enl i gt ri ktl i njerna KS/2019:355 och ti l l ä gg KS/2021:71.
Enl i gt ri ktl i njerna jus tera s å rets res ul ta t med de kos tna der s om nyttja ts a v ti di ga re
å rs a vs ä ttni nga r s a mt jus teri ng a v res ul ta tutjä mni ngs res erv.
2)

Vä rde för 2019 ä r exkl effekt för förä ndra de redovi s ni ngs pri nci per

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott mot budget med 66,6 miljoner kronor.
Samtliga nämnder redovisar en lägre kostnad än budgeterat och det beror till stora
delar på statliga ersättningar, att utvecklings- och utbildningsinsatser inte kunnat
genomföras till följd av pandemin samt att efterfrågan på välfärdstjänster varit lägre än
förväntat.
För övriga kommungemensamma kostnader och intäkter redovisas ett överskott med
totalt 19,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot budget beror framförallt på att
avsatta resurs- och reservmedel inte nyttjats helt under året samt tillskott från staten i
form av kostnadsersättningar till följd av pandemin. Sedan ett par år tillbaka har
kommunen tillsammans med PwC tagit fram en långsiktig ekonomisk analys som visar
att kommunens nettokostnader kommer att öka snabbare än skatteintäkterna. För att
hantera framtida utmaningar behöver kommunen årligen i genomsnitt effektivisera
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och avsätta motsvarande 0,9 procent av skatteintäkterna. I samband med flerårsplan
2020 avsattes därför drygt 19 miljoner kronor tillsammans med reserv för förändrade
volymer utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen. Befolkningsökningen blev
större än förväntat under 2019 och det har fått följdeffekter även 2020. Reserven för
demografisk volymjustering har därför använts genom budgettillskott till nämnderna
och överskridits, se tabell 7 nedan. De avsatta medlen för att hantera kommunens
framtida utmaningar samt tillskott från staten redovisas däremot som ett överskott i
resultatet.
Avsatta medel för horisontella satsningar och styrning har inte nyttjas fullt ut under
året. Det beror framför allt på att arbetet inledningsvis fokuserats på att ta fram
strategier och planer för hur styrningen ska ske och hur medel ska nyttjas. Arbetet har
också påverkats av den pågående pandemin. Även exploateringar och kostnader för nytill- och ombyggnation av lokaler bidrar till överskottet. Det beror på ändrade
redovisningsprinciper som innebär att exploateringsbidrag intäktsförs när
anläggningen är klar och inga åtagande kvarstår samt att det skett förskjutningar i
tidplaner för färdigställande av lokaler. Ökade kostnader för pensioner och nyttjande
av tidigare års medel i det egna kapitalet har däremot minskat det redovisade
resultatet.
Tabell 7. Budgetjusteringar utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen
Volymbaserad budget 2020, mkr
Nämnd
Beslut ram FÅP
Justering*
Justerad ram
Barn- och utbildningsnämnd
858,4
20,0
878,4
Socialnämnden
383,0
1,0
384,0
Totalt
1 241,4
21,0
1 262,4
* Justering utifrån den demografiska befolkningsutvecklingen

Avskrivningskostnaderna under 2020 uppgick till 74,7 miljoner kronor, motsvarande
3,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en ökning med 4,8
miljoner kronor jämfört med 2019. Avskrivningskostnaderna blev dock något lägre än
budgeterat beroende på att årets investeringsvolym blev lägre än planerat.
Skatteintäkterna blev 64,1 miljoner kronor högre än den skatteprognos som låg till
grund för Flerårsplan 2020. Huvudorsaken till ökningen är extra tillskott från staten
som kompensation för befarade skatteintäktsminskningar och för stödåtgärder till följd
av pandemin. Under året har nämnderna tillförts 41,6 miljoner kronor av de extra
tillskotten för hantering av effekter av pandemin samt för satsningar på välfärd och
trygghet. Återstående intäktsökning, 22,5 miljoner kronor, redovisas som överskott för
skattenetto.
Finansnettot blev 0,9 miljoner kronor bättre än budget. Överskottsutdelning från
Kommuninvest blev lägre än budgeterat, men underskottet täcks av lägre ränta på
pensionsavsättningar, lägre bankkostnader samt högre intäkter för borgensavgifter.
I tabell 8 nedan framgår hur årsprognosen för avvikelse mot budget sett ut under året i
förhållande till utfallet per sista december. Prognosen har varierat under året och
prognossäkerheten får därmed betraktas som svag. Anledningen har främst varit
osäkerhet kring hur coronapandemin skulle komma att påverka kommunens kostnader
och skatteintäkter, vilken bidragit till att prognoserna varit försiktiga under året.
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Tabell 8. Prognosförändring
Avvikelse mot helårsbudget
Mar

Apr

Maj

Aug

Kommunfullmäktige

0,0

0,0

0,3

0,6

0,8

1,0

Kommunstyrelsen

0,7

2,1

3,6

5,7

11,7

20,3

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden

0,0

1,2

1,4

1,0

2,4

3,3

-1,0

0,6

0,6

1,1

0,8

5,0

Kulturnämnden

0,0

0,0

0,0

1,0

0,9

0,6

Socialnämnden

-23,3

0,0

0,0

17,8

27,0

33,8

Prognosavvikelse, mkr

Teknik- och fritidsnämnden

Okt Utfall

0,0

0,0

0,0

6,1

3,0

2,6

Summa nämnderna

-23,5

3,9

5,9

33,3

46,5

66,6

Övriga kommungemensamma kostnader/intäkter

-10,9

-11,4

-14,4

-2,9

-0,8

19,9

Barn- och utbildningsnämnden

Avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

Skattenetto

38,4

-3,1

-3,1

33,6

26,1

22,5

Finansnetto

0,0

-0,4

-0,3

0,1

0,1

0,9

Resultat

4,0

-11,0

-11,9

64,1

71,9

112,1

Nämndernas resultat
Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott med 66,6 miljoner kronor för 2020.
Det motsvarar en budgetavvikelse med 3,2 procent och är en större avvikelse än vad
som prognostiserats och redovisats under året.
Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med 1,0 miljoner kronor för året, vilket
motsvarar en budgetavvikelse med 15,6 procent. Överskottet beror till stora delar på
lägre kostnader än förväntat för arvode och utbildningar.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med totalt 20,3 miljoner kronor, vilket
motsvarar en budgetavvikelse med 13,2 procent. Högre intäkter för markförsäljning
samt lägre kostnader till följd av tillfälliga vakanser är huvudorsaker till överskottet.
Överskottet beror också till stor del på återföring av tidigare års reserverade medel för
kollektivtrafiken för förväntad kostnadsökning som uteblev.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 3,3 miljoner
kronor för året, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 11,7 procent. Vakanta tjänster
och ej nyttjade konsultmedel är de främsta orsakerna till överskottet, men överskottet
minskas något av intäktsbortfall till följd av coronapandemin.
Teknik- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med totalt 5,0 miljoner kronor,
vilket motsvarar en budgetavvikelse med 3,5 procent. Nämndens skattefinansierade
verksamheter redovisar ett överskott med 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror
främst på att budgeten för utredningen av Stallarholmens vägförening inte nyttjats fullt
ut, ökade intäkter från gäst- och småbåtshamn samt lägre kostnader för reparationer.
Överskottet reduceras av minskade intäkter från bland annat bad, gym och
lokaluthyrning till följd av coronapandemin.
Nämndens balansenheter redovisar ett överskott med totalt 4,3 miljoner kronor.
Överskottet beror främst på högre intäkter och färre reparationer inom fordonsverksamheten samt lägre kostnader till följd av pandemin inom Måltidsservice. Även
vinterväghållningen redovisar ett överskott och beror på en mildare vinter samt att
halkbekämpning har kunnat skötas inom egen regi vilket gett lägre kostnader. Dessa
balansenheter har rätt att ta med sig över- och underskott under åren enligt
kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2019:355.
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Kulturnämnden redovisar ett överskott med 0,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 1,4 procent. Verksamheten har delvis ställts om med anledning av
coronapandemin men vissa evenemang har behövt ställas in. Det, liksom vakanta
tjänster och högre intäkter inklusive statsbidrag för sjuklönekostnader, bidrar till
överskottet.
Under 2020 har nämnden beviljats externa bidrag motsvarande 1,6 miljoner kronor,
bland annat för biblioteksverksamheten.
Socialnämnden redovisar ett överskott med 33,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en
budgetavvikelse med 4,4 procent. Samtliga verksamheter inom nämnden redovisar
överskott. I samband med månadsrapporten per sista mars beslutade kommunfullmäktige att bevilja nämnden ett budgettillskott med 19,1 miljoner kronor för förväntad
kostnadsökning till följd av pandemin. Kostnadsökningen blev lägre än befarat
samtidigt som en mängd utvecklings- och utbildningsinsatser samt kurser inte kunde
genomföras.
Förutom ovanstående är det flera andra faktorer som påverkat budgetavvikelsen för
nämnden. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har inte ökat i den omfattning som
budgeterats och befarats. Serviceboende för brukare inom funktionshinderomsorgen
har inte kommit igång som planerat då krav enligt brandskyddsmyndighet inte kunnat
tillgodoses. Andra faktorer som påverkat budgetavvikelsen är lägre volymer för köp av
hemtjänstinsatser, bostadsanpassningar och placeringar av barn samt minskat antal
ärenden inom personlig assistans. Därutöver blev kostnaderna lägre än budgeterat till
följd av vakanta tjänster, ökade statsbidrag samt att budgeterade reserver för
volymökningar inte nyttjats.
Under 2020 har socialnämnden beviljats externa bidrag motsvarande 9,1 miljoner
kronor. En övervägande del av bidragen kommer från Socialstyrelsen. Socialnämnden
har även utöver detta erhållit ersättning från Migrationsverket som finansierat
nämndens kostnader för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och unga.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med totalt 2,6 miljoner kronor,
vilket motsvarar en budgetavvikelse med 0,3 procent. Av nämndens sex verksamheter,
med nämnden inräknat, redovisar tre verksamheter överskott. Överskotten beror
främst på att centralt budgeterade reservmedel inte tagits i anspråk, ökade intäkter för
barnomsorgsavgifter, lägre kostnader för Tosterö resursskola samt ersättning för
sjuklönekostnader från staten. Överskott inom dessa områden täcker de underskott
som redovisas för grundskolan, gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen. Inom
grundskolan beror de ökade kostnaderna bland annat på svårigheter med delningstal i
klasserna, fler elever med omfattande stödbehov samt högre skolskjutskostnader.
Underskott för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen beror på högre
personalkostnader än budgeterat samt kostnader för de insatser som genomförts för att
anpassa verksamheten till följd av coronapandemin.
En bidragande orsak till nämndens positiva avvikelse är också de statsbidrag som
erhållits, främst inom förskola och grundskola. Sammantaget har barn- och
utbildningsnämnden under 2020 ansökt om och erhållit statsbidrag motsvarande 35,5
miljoner kronor. Flertalet statsbidrag löper per läsår varför de måste redovisas under
flera kalenderår (såsom 19/20, 20/21). Nämnden har även erhållit ersättning från
Migrationsverket som finansierat kostnader för nyinvandring.
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Utveckling av intäkter och kostnader
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är en balans mellan utvecklingen av
intäkter och kostnader i ett längre tidsperspektiv. I tabellen nedan visas utveckling
under den senaste femårsperioden.
Tabell 9. Utveckling av koncernens intäkter och kostnader
Intäkter och kostnader
Koncernen
Verksamhetens intäkter, mkr
- Förändring, %
Verksamhetens kostnader, mkr
- Förändring, %
Avskrivningar, mkr
- Förändring, %
Verksamhetens nettokostnad, mkr
- Förändring, %
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mkr
- Förändring, %
Finansnetto, mkr
- Förändring, %

1)

1
2020 2019
875
865
1,2%
0,8%
-2 635 -2 554
3,2%
2,0%
-203,0 -193,2
5,1%
4,3%
-1 964 -1 882
4,3%
2,8%
2 213 2 063
7,2%
4,1%
-38
-37
4,6% -22,9%

2018
2017
2016
857
821
863
4,4% -4,9%
5,6%
-2 504 -2 401 -2 397
4,3%
0,1%
5,3%
-185,2 -176,7 -168,8
4,8%
4,7% -4,2%
-1 832 -1 756 -1 703
4,3%
3,1%
4,1%
1 983 1 930 1 854
2,7%
4,1%
5,8%
-48
-43
-48
11,8% -12,0% -10,2%

2015
817,3
-2 276,4
-176,1
-1 635,2
1 751,8
-53,8

Värde för 2019 är exkl effekt för förändrade redovisningsprinciper

Det positiva resultatet för 2020 beror till stor del på ökade skatteintäkter och
statsbidrag. I coronapandemins spår tog regeringen höjd för en negativ utveckling av
skatteintäkterna och ökade stadsbidragen till kommunerna. När år 2020 summeras
visar det sig att skatteintäkterna inte minskade i den omfattning som befarats. Med
anledning av de extra tillskotten från staten har skatteintäkterna ökat med 7,2 procent
jämfört med 2019. Det motsvarar en intäktsökning med totalt 149,5 miljoner kronor,
varav 69 miljoner kronor avser tillskott i form av generella statsbidrag till följd av
pandemin. Borträknat dessa engångsbidrag var ökningen 3,9 procent jämfört med
föregående år, och i paritet med intäktsutvecklingen de senaste 5 åren.
Den kraftiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag som vi sett under
året är historisk och inget som kan förväntas kommande år. Därför har det varit viktigt
att nyttja dessa extra engångsbidrag på ett sätt som inte påverkar nettokostnadsutveckling på längre sikt. De senaste årens högkonjunktur med stark skatteunderlagstillväxt är förbi och de kommande åren väntas en betydligt lägre utveckling av våra
skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill står kommunkoncernen inför en ökad
investeringsnivå där välfärden behöver byggas ut och det ställer stora krav på en
ansvarsfull hantering av de resurser koncernen har. I diagrammet som följer framgår
hur skatteintäktsutvecklingen sett ut de senaste åren samt den förväntade skatteintäktsutvecklingen för de kommande åren.
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Diagram 6. Skatteintäktsutvecklingen 2016-2020 samt prognos för 2021-2023, mkr

Kommunkoncernens nettokostnader uppgår till 1 963,6 miljoner kronor och har i snitt
ökat med 3,7 procent de senaste fem åren. Verksamhetens intäkter har ökat med i snitt
1,4 procent medan verksamhetens kostnader och avskrivningarna har ökat med 3,0
procent respektive 2,9 procent.
Koncernens finansnetto är fortsatt negativt främst beroende på upplåning, men har
förbättrats med 10 miljoner kronor de senaste fem åren, till största delen beroende av
lägre marknadsräntor och därmed lägre räntekostnader. Finansnettot innehåller också
räntekostnader kopplade till pensionsskulden och dessa har under femårsperioden
ökat med 3,2 miljoner kronor.
Investeringar, budgetföljsamhet och finansiering
Årets nettoinvesteringar i kommunkoncernen uppgår till 368,7 miljoner kronor, vilket
är 65,3 miljoner lägre än budget. Merparten av årets investeringar, 256,6 miljoner
kronor har genomförts av SEVAB. Totalt för den senaste femårsperioden har kommunkoncernen investerat för 1,4 miljarder kronor varav SEVAB svarar för 57 procent och
kommunen samt SFAB för 25 procent respektive 18 procent.
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna som
kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. En självfinansieringsgrad på 100
procent innebär att kommunkoncernen kan finansiera samtliga investeringar, vilket
innebär att ingen upplåning behövs. Årets investeringar är självfinansierade liksom
samtliga investeringar sett totalt över den senaste femårsperioden.
Kommunkoncernen har stora investeringsbehov framöver, främst under kommande 5årsperiod. Under perioden 2021-2023 är koncernens totala investeringsbehov inklusive
investeringsbidrag 1,9 miljarder. Fortsatt goda resultat och en bra investeringsstyrning
är därför av stor vikt.
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Diagram 7. Självfinansieringsgrad av koncernens nettoinvesteringar, mkr

Bolagens investeringar och budgetföljsamhet
SEVAB koncernens investeringar uppgår totalt 256,6 miljoner kronor, vilket är 46,2
miljoner kronor lägre än budget 302,8 miljoner kronor. Investeringsvolymen är drygt
40 procent högre än föregående år. Merparten av investeringarna avser affärsområdena VA och elnät, 78,2 respektive 156,0 miljoner kronor. Större investeringar
avser VA-ledningsnätet och elnätet samt fördelningsstationer. Under året har även
anslutning till solcellsparken i Härad genomförts. Avvikelsen mot budget beror främst
på försenade investeringsprojekt inom VA-, värme- och återvinningsverksamheten
med – 104,8 miljoner kronor medan elnätsverksamheten investerat 58,7 miljoner
kronor mer än årets budget. Årets investeringar är självfinansierade till 57 procent eller
67 procent om investeringar i VA-verksamhet undantas.
SFAB koncernens investeringar i materiella tillgångar uppgår till 57,7 miljoner kronor,
vilket är 23,3 miljoner kronor under budget. Investeringsvolymen är 3,9 miljoner
kronor lägre än föregående år. Moderbolagets investeringar uppgår till 28,6 miljoner
kronor och dessa är självfinansierade till 100 procent. Den största investeringen är en
ny förskola vid tryffelstråket i Strängnäs. Avvikelsen mot budget är 11,4 miljoner
kronor under budget och beror på förseningar. Årets investeringar är självfinansierade
till 100 procent. Dotterbolaget SBABs investeringar uppgår till 29,1 miljoner kronor
och avser främst ombyggnad och renovering av kv. Moberg i Åkers styckebruk.
Avvikelsen mot budget är 11,9 miljoner kronor under budget till följd av att den
planerade nyproduktionen av trygghetsbostäder i Åker inte har kommit igång. Årets
investeringar är självfinansierade till 72 procent.
Kommunens investeringar och budgetföljsamhet
Kommunens nettoinvesteringar som finansieras med skattemedel uppgick under året
till 51,8 miljoner kronor. Det är en minskning med 2 miljoner kronor jämfört med
2019. Årets nettoinvesteringar motsvarar 2,3 procent av årets skatteintäkter och
generella statsbidrag. Den enskilt största investeringen under året är reinvesteringar i
gatubeläggningar, tätt följd av digitala verktyg för elever och personal. Årets
investeringar har 100 procent självfinansieringsgrad.
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Diagram 8. Kommunens investeringar och självfinansieringsgrad, mkr

De stora investeringarna har skett inom teknik- och fritidsnämnden, bland annat inom
anläggningar som exempelvis asfaltsinvesteringar. På grund av förseningar av olika
anledningar, bland annat bristfälliga resurser hos leverantör samt svårigheter till följd
av pandemin, har en del investeringar inte kunnat genomföras som planerat.
Tabell 10. Investeringsutfall och budgetföljsamhet
Investeringar, mkr

Pågående investeringsprojekt varav
Utfall Budget Avvikelse utfall 2020
0,0

-0,4

0,4

0,0

Kommuns tyrel s e

-90,1

-114,6

24,5

-1,5

Ba rn- och utbi l dni ngs nä mnd

-10,8

-14,2

3,4

-9,1

Soci a l nä mnd

-5,5

-6,0

0,6

-5,1

Kul turnä mnd

-1,5

-1,6

0,1

-1,5

Mi l jö- och s a mhä l l s byggna ds nä mnd

-3,0

-3,7

0,7

-2,2

-64,7

-69,4

4,7

-32,4

-175,5

-209,9

34,4

-51,8

-1,3

0,0

-1,3

0,0

-176,8

-209,9

33,2

-51,8

Kommunful l mä kti ge

Tekni k- och fri ti ds nä mnd
Summa investeringar exkl öronmärkta medel
Nyttja t frå n öronmä rkta medel i eget ka pi ta l
Summa investeringar

I avsnittet Driftredovisning, investeringsredovisning och exploateringsredovisning
framgår investeringsredovisningen i sin helhet.
De pågående investeringsprojekten inom kommunstyrelsen har under året framförallt
handlat maskiner och inventarier kopplat till IT och digitalisering. Utfallet under 2020
har varit lägre än budgeterat. Flertalet större projekt är försenade på grund av
nödvändiga utredningar och upphandlingsförfarande samt att en del projekt inväntar
detaljplan.
Inom teknik- och fritidsnämnden har de pågående investeringsprojekten under året i
synnerhet handlat om investeringar i lekplatser, trädplantering, Tosteröbron, gatubelysning, asfaltsinvesteringar och förstudie till ny sim- och sporthall vid Larslunda.
Försening av projekt härrör sig till leveranser som inte kunnat utföras på grund av
pandemin.
De pågående investeringsprojekten inom barn- och utbildningsnämnden har under
året till stora delar handlat om möbler och utrustning till förskolor samt digitala
verktyg. Några förseningar har skett och visst arbete har inte kunnat utföras under
vintermånaderna.
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Övriga nämnder visar mindre avvikelser mot budget. Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har investeringsmedel främst använts till ny totalstation, nytt verksamhetssystem samt uppdatering av IT-utrustning. Socialnämnden har under året bland
annat investerat i aktivitetsspel för mentalt och fysiskt välbefinnande för äldre
personer och personer med funktionsnedsättning samt utrustning i form av sängar,
digitala gungstolar, tvättmaskiner och lyftar. För kulturnämnden har investeringarna
bland annat handlat om högtalaranläggning och möbler till Multeums scenrum.
Kommunens exploateringar
Med exploateringar avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark
för att kunna bygga bostäder och lokaler för näringsverksamhet med syftet att marken
ska avyttras. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande
gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten och avloppsanläggningar
samt elanläggningar.
Vid ingången av 2020 var den totala ackumulerade investeringsutgiften för exploateringsverksamheten 97,1 miljoner kronor. Vid utgången av 2020 var investeringsutgiften
totalt 62,2 miljoner kronor. Dessa utgifter är investeringar som gjorts i de olika
projekten för bland annat allmänna anläggningar och planeringskostnader.
Diagram 9. Exploateringsutfall och prognos 2016-2020, mkr

För 2020 uppgick exploateringsprojektens samlade inkomster till 45,0 miljoner kronor
och utgifterna till 30,4 miljoner kronor.
Inkomster under året kommer från försäljningar av bostadsmark inom projektet
Bresshammar 1:1, Stavlund samt projektet Järpen, Kungsfiskaren & Järnsparven där
markanvisningstävlingen genererade en köpeskilling om 13,3 miljoner kronor.
Exploateringsbidrag för utbyggnad för infrastruktur i Norra Staden har inkommit från
exploatören i projektet Eldsund 6:16, Eldsundsviken. Utgifter för utbyggnad av
allmänna anläggningar har, under året, till störst del belastat de två förstnämnda
projekten.
Nettoresultatet för avslutade projekt (projekt Jagbacken etapp 1) och erhållet
exploateringsbidrag (projekt Gorsinge 1:1 Gorsingeskogen) uppgick till 13,3 miljoner
kronor. Avkastningen på nedlagda investeringskostnader inom exploateringsprojekten
för 2020 blev 13,7 procent.
Koncernens låneskuld
Kommunens och de kommunala bolagens lånebehov tillgodoses till största delen av
upplåning via kommunens internbank. Koncernens samlade låneskuld uppgår till 2,4
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miljarder kronor. Kommunen har sedan 2017 vidareutlånat samtliga lån till bolagen.
Under 2020 har internbanken även kortfristigt vidareutlånat 150 miljoner kronor till
SEVAB. Koncernens externa lån hos banker och kreditinstitut samt finansiell leasing
har under 2020 minskat med 45 miljoner kronor.
Diagram 10. Låneskuld per kommun och bolag (mkr) 2016-2020

SFAB har amorterat 30 miljoner kronor under året. SFAB:s låneskuld avser lån för
kommunens verksamhetsfastigheter och har effekt på kommunens hyreskostnader, det
vill säga de finansieras indirekt av skattemedel. För SBAB är låneskulden oförändrad
jämfört med föregående år. SEVAB:s låneskuld inklusive utökad kredit på koncernkonto har ökat med 135 miljoner kronor till följd av ökad investeringstakt. I bilaga 3
framgår låneskuld per bolag.
Diagram 11. Låneskuld per invånare (kr) 2016-2020*

*År 2020 = invånare per 30 november samt inkl. SEVABs 150 mkr i extra kredit på koncernkonto

Låneskulden per invånare för kommunkoncernen har ökat med nästan 2 tusen kronor
jämfört med föregående år. Ökningen härrör från nyupplåning i SEVAB medan låneskulden för den skattefinansierade verksamheten fortsätter minska. Under en femårsperiod har skulden ändå minskat med 7 tusen kronor per invånare för kommunkoncernen varav nästan 5 tusen kronor härrör till den skattefinansierade verksamheten, till följd av amorteringar och aktiv investeringsstyrning men även till följd
av att invånarantalet ökar.
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Känslighetsanalys
Strängnäs kommunala koncerns beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra
en känslighetsanalys. Av sammanställningen nedan framgår hur olika intäkts- och
kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras.
Tabell 11. Känslighetsanalys
Effekt på koncernens
intäkter och kostnader
Skatteintäkter & generella statsbidrag
Avgifter, hyror & ersättningar
Statliga bidrag & övriga bidrag
Personalkostnader
Inköp av varor & tjänster
Lämnade bidrag
Lokalkostnader
Räntekostnader

Förändring,
%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1 %-enhet

Effekt,
mkr
22,1
6,7
1,9
-13,2
-5,9
-1,1
-1,0
-6,4

Störst effekt på den kommunala koncernens intäkter har en 1 procents förändring
av skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning. På kostnadssidan är det
personalkostnaderna och kostnaderna för inköp av varor och tjänster som har störst
effekt om de förändras med 1 procent. Förändras räntenivån för upplåning har det
också en mycket stor effekt på kostnaderna.
Pensionsskuldens utveckling
Kommunens totala pensionsförpliktelserna 2020 uppgår till 798,7 miljoner kronor,
varav 504,0 miljoner kronor avser åtaganden som är äldre än 1998. Kommunen har
återlånat allt för att finansiera verksamheten. Kommunen har inga finansiella
placeringar avseende pensionsförpliktelserna utan pensionsutbetalningarna
finansieras årligen som en driftskostnad i resultatet.
Årets pensionskostnader inklusive löneskatt uppgår till 115,9 miljoner kronor vilket
motsvarar 5,2 procent av skatteintäkterna. År 2019 uppgick kostnaden till 112,6
miljoner kronor, motsvarande 5,5 procent av skatteintäkterna. Utbetalningar från
pensionsåtaganden äldre än 1998 uppgår 2020 till 34,4 miljoner kronor exklusive
löneskatt, vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkterna, vilket även är den
beräknade andelen framöver.
Tabell 12. Pensionsförpliktelser
Pensionsförvaltning, mkr
Avsättning, inkl särskild löneskatt, för pensioner och liknade

2020 2019 2018 2017 2016
294,7 271,9 248,8 234,8 223,2

förpliktelser1
Ansvarförbildelser, inkl särskild löneskatt 2
Total pensionsförpliktelse
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Återlånade medel 3

504,0 517,3 531,6 537,0 561,6
798,7 789,2 780,4 771,8 784,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,7 789,2 780,4 771,8 784,8

1

Pens i ons förpl i ktel s er s om i na rbeta ts frå n och med 1998 och s om s ka l l redovi s a s i ba l a ns rä kni ngen.

2

Pens i ons förpl i ktel s er s om i na rbeta ts före 1998 och s om i nte s ka l l redovi s a s i ba l a ns rä kni ngen.

3

Ski l l na den mel l a n tota l a pens i ons förpl i ktel s er och förva l ta de pens i ons medel , a ngi vna ti l l ma rkna ds vä rde.

Återlånade medel i procent av skattenettot

36%

38%

39%

40%

42%

Koncernens soliditet
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Den visar i vilken
utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital i stället för lån. Ett viktigt
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kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period
utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin
skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför
framtiden.
Diagram 12. Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtagande (%)

Till följd av ändringar i redovisningsregler ökade kommunens egna kapital 2019 med
212,1 miljoner kronor, vilket har ökat kommunens soliditet 2019 med 5,1 procentenheter och kommunkoncernens soliditet med 4,2 procentenheter, jämfört med
föregående årsredovisning (se även i avsnittet Redovisningsprinciper). Efter ändringen
ökade soliditeten inklusive pensionsåtagande 2019 till 11,2 procent för kommunen och
16,4 procent för kommunkoncernen.
Under 2020 har kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtaganande ytterligare
stärkts med 3,2 procentenheter och uppgår nu till 19,6 procent. Soliditeten har stärkts i
hela kommunkoncernen till följd av positiva resultat och en hög grad av självfinansiering av investeringarna. Kommunen står för den största ökningen jämfört med föregående år med 3,1 procentenheter, medan SEVAB och SFAB ökat med 0,4 procentenheter respektive 1,5 procentenheter.
Trots de senaste årens stora ökning av soliditeten är nivån dock fortsatt låg i jämförelse
med likvärdiga kommunkoncerner (30 000-49 999 invånare) vilken 2019 låg på 25,3
procent. Soliditeten beräknas inte öka i samma höga takt de kommande åren till följd
av stora investeringsbehov samtidigt som de öronmärkta medlen kommunen har
beräknas att förbrukas, däribland den nyinrättade Migrationsfonden.
För att nå målnivån om en soliditet på 25 procent år 2030 krävs därför fortsatt goda
resultat samt en mycket aktiv investeringsplanering med prioriteringar, samt översyn
av olika finansieringsmöjligheter då kommunkoncernen de kommande åren planerar
för en ökad investeringstakt.
Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning
Det ekonomiska utfallet för 2020 är på alla fronter starkt. Årets resultat uppvisar en
rekordnivå för kommunkoncernen och soliditeten har stärkts. En stor orsak till det är
de extra tillskott som kommunen erhållit under året, men sett över en femårsperiod
har kommunkoncernens finansiella ställning stärkts. De senaste årens aktiva ekonomistyrning med stöd av den långsiktiga ekonomiska planen har bidragit till det.
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De senaste årens högkonjunktur med stark skatteunderlagstillväxt är förbi och de
kommande åren väntas en betydligt lägre utveckling av våra skatteintäkter och risk för
ökade kostnader i lågkonjunkturens spår, inte minst kostnader för ekonomiskt bistånd.
För att kunna hantera de framtida ekonomiska utmaningarna behöver nettokostnadsutvecklingen ligga i nivå med förväntad skatteintäktsutveckling även fortsättningsvis.
Förutom konjunkturförändring finns det flera faktorer som påverkar kommunkoncernens ekonomi på lång sikt, som den gradvis förändrade åldersstrukturen i
Strängnäs. Andelen yngre och äldre ökar i relation till den arbetsföra befolkningen,
vilket skapar ett ökat behov av välfärd som skola och äldreomsorg. Inte minst i form av
investeringar. Hela koncernen står inför en höjd investeringsnivå där vi behöver bygga
ut välfärden och det ställer stora krav på en ansvarfull hantering av resurserna. Med
hänsyn till detta är det viktigt att kommunkoncernen har med sig ett så positivt resultat
som redovisas för 2020. Kommunkoncernens har fortfarande en låg soliditet i jämförelse med likvärdiga koncerner och den planerade investeringsnivån framöver kommer
kräva överskott vilket ställer krav på en fortsatt aktiv ekonomisk planering och
styrning.
Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett
verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. Om resultatet blir negativt
måste det enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning anges när och på vilket
sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras. För att bedöma om kommunen
lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning i årsredovisningen.
När resultatet enligt balanskravsutredningen räknas fram räknas realisationsvinster
bort och hänsyn tas till tillkommande och avgående medel ur resultatutjämningsreserven.
Strängnäs kommun har tidigare inte tillämpat möjligheten att sätta av till resultatutjämningsreserv (RUR). Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under
finansiellt sett starka år, för att sedan kunna användas för att täcka hela eller delar av
underskott under finansiellt svagare år. Ett förslag om tillägg till riktlinjer för god
ekonomisk hushållning har tagits fram om att införa en resultatutjämningsreserv med
tillämpning från 2020 års resultat. Under förutsättning att förslaget antas föreslås en
reservering på 100 miljoner kronor, vilket ger ett balanskravsresultat på 54,7 miljoner
kronor som motsvarar 2,5 procent av skattenettot.
Tabell 13. Balanskravsresultat
1
Balanskravsutredning, mkr
2020 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen
155,1 88,6
Samtliga realisationsvinster
-0,4
-1,3
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
0,0
0,0
+
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet
+
0,0
0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+
0,0
0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0
0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
= 154,7
87,3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
- -100,0
0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
+
0,0
0,0
Balanskravsresultat
=
54,7 87,3
1)

2018 2017 2016
65,1 68,9 69,7
-7,7
-1,5
-3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57,4 67,4 65,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57,4 67,4 65,8

Vä rde för 2019 ä r exkl effekt för förä ndra de redovi s ni ngs pri nci per

Bedömning: Resultatet enligt balanskravet, när realisationsvinster om 0,4 miljoner
kronor räknats bort och reservering till resultatutjämningsreserv är gjord utifrån lagt
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förslag, är 54,7 miljoner kronor. Kommunen uppfyller därmed det lagstadgade
balanskravet om ett positivt resultat.
Förändrade redovisningsprinciper som har påverkat balanskravsutredningen
Den förändrade redovisningsprincipen som har gjorts från ingången av 2020 och som
även har påverkat jämförelsetalen för 2019 har inte påverkat balanskravsutredningen.
De ändrade principerna avsåg rekommendation R2, när intäkter ska redovisas
avseende medel för skogen, migrationsersättningar samt erhållna investeringsbidrag
från andra än offentliga aktörer. Förändringen har för kommunen inneburit en ökad
kostnad på 1,8 miljoner kronor för 2020 men förändrar inte bedömningen om
balanskravet har uppfyllts eller inte.
Väsentliga personalförhållanden
Strängnäs koncern kraftsamlar för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.
Motivation, arbetsmiljö och hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som
påverkar medarbetarengagemanget och koncernens förmåga att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla stolta medarbetare. Två avgörande delar för att lyckas med detta
är att ha en sund personalomsättningen och att sjukfrånvaron minskar.
Personalomsättningen sjönk i förhållande till 2019 för såväl kommunen som bolaget –
SFAB. Sjukfrånvaron minskade fram till februari, sen drabbades Sverige och världen av
coronapandemin. Långtidsfrånvaron minskade naturligt under året, då korttidsfrånvaron i stället ökade.
Arbetsmiljö
Medarbetarna i kommunkoncernen är absolut den viktigaste resursen för att
kommunens invånare ska få den bästa servicen. För att medarbetare ska åstadkomma
det allra bästa, behöver fortsatt arbetsmiljöarbetet i det lilla samt i det stora konstant
prioriteras.
Coronapandemin har under året medfört särskilt svår utmaning då fler medarbetare
arbetat frekvent på distans, utifrån nationella och lokala rekommendationer och
anvisningar. Det har krävts än mer av framförallt koncernens chefer. Den dagliga
kontakten har varit allt viktigare, arbetsmiljön i hemmen har också behövts ses
över. Då det är extra svårt veta hur medarbetarna mår när man inte möts fysiskt har
cheferna behövt vara särskilt lyhörda. Medarbetare har också behövt tydliga om sitt
mående för sin chef och kollegor.
Medarbetare har på några få månader ställt om arbetssätten och den digitala
mognaden har ökat med hög hastighet.
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020 har genomförts.
Jämställdhet, mångfald och diskriminering
Jämställdhet och jämlikhet är självklara faktorer i det fortsatta arbetet. En god hälsa i
arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser
mot arbetsskador och arbetssjukdomar.
Arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagstiftningen har genomförts
utifrån handlingsplanen. Den årliga lönekartläggningen är genomförd.
Det råder nolltolerans vad det gäller diskriminering. Tyvärr finns det fortfarande
medarbetare som upplever sig diskriminerade.
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Löneöversynen
Årets löneförhandlingar genomfördes enligt plan, med undantag för de avtal som
centralt skulle omförhandlas. Centrala parterna flyttade fram förhandlingarna på
grund av pandemin, en överenskommelse träffades i november. Nya löner med
retroaktivitet, från april kunde utbetalas under december. Kommunals medlemmar
fick sitt engångsbelopp utbetalt i december, ny lön, med retroaktivitet från november
utbetalas i januari 2021.
Lönekartläggning
Lönekartläggning genomförs årligen. Vad gäller lönerelationerna mellan könen visar
siffrorna även där att medianlönen fortfarande i det närmaste är att betrakta som lika
för kvinnor och män. Lönekvoten avseende medellön har gått från 98,7 procent till
98,9 procent i förhållandet kvinnors/mäns lön.
Ledar- och medarbetarutveckling
Ett ledarforum har under året genomförts fysiskt. Maj månads ledarforum ställdes in
på grund av coronapandemin. Två ledarforum har under hösten genomförts digitalt.
Att genomföra digitala ledarforum har gått bättre än väntat. Koncernens alla chefer
bjuds in till ledarforum.
Ledningsgruppsutveckling samt ledarutbildning – Jag som ledare, har under året
genomförts.
Kompetensförsörjning
Koncernen behöver kontinuerligt arbeta med att trygga kompetensförsörjningen på
kort och lång sikt. Två avgörande delarför att lyckas med det är att ha en sund
personalomsättningen och att sjukfrånvaron minskar.
Kompetensförsörjningsstrategin fastställdes på kommunfullmäktige i april, årliga
kompetensförsörjningsplaner arbetas nu fram.
I de årliga medarbetarsamtalen fastställs utvecklings/utbildningsplaner för kommande
år.
Sjukfrånvaro
Att sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, engagemang och
samverkan. Året som gått får ses som ett år där yttre påverkan omöjliggjort ett fortsatt
positivt resultat. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett av koncernens prioriterade
områden.
Den positiva trenden från 2019 för såväl långtids- som korttidsfrånvaro, fortsatte fram
till februari. Trenden avstannade på grund av coronapandemin. Den totala sjukfrånvaron i snitt för året landade på 9,2 procent, snittet 2019 var 8,3 procent. Bolagets
sjukfrånvaro i snitt landade på 9,7 procent att jämföra med 8,7 procent 2019. Korttidsfrånvaron ökade kraftigt framförallt i början av pandemin samt från september igen.
Sett till hela kommunkoncernen landade den totala sjukfrånvaron för kvinnor på 10,2
procent och för män på 6,6 procent. För Strängnäs kommun landade sjukfrånvaron för
kvinnor på 9,9 procent och för män på 6,4 procent, motsvarande siffror för bolaget var
9,6 procent respektive 10,1 procent.
Färre medarbetare har av naturlig förklaring (pandemin) noll till tre dagars
sjukfrånvaro, i förhållande till 2019. Av samma anledning har flera medarbetare mer
än tre frånvarotillfällen på grund av sjukdom än 2019.
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Tabell 14. Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro 2020
Sjukfrånvaro totalt anställda, (%)
- kvinnor
- män
Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (%)
Sjukfrånvaro för anställda <29 år, (%)

2020

2019

9,2

8,3

10,2

8,8

6,6

6,4

37,6

47,3

7,3

6,1

Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år, (%)

8,5

7,2

Sjukfrånvaro för anställda >50- år, (%)

10,5

10,1

jan-jun
2020

jul-dec
2020

jan-jun
2019

jul-dec
2019

Totalt

382

270

249

224

- kvinnor

343

235

212

195

39

35

37

29

jan-jun
2020

jul-dec
2020

jan-jun
2019

jul-dec
2019

Totalt

1382

1 605

1 687

1 805

- kvinnor

1051

1 225

1 316

1 419

331

380

371

386

Tabell 15. Sjukfrånvarotillfällen fler än 3 dagar
Fler än 3 sjukfrånvarotillfällen på 6 månader

- män

Tabell 16. Sjukfrånvarotillfällen 0-3 dagar
0-3 sjukfrånvarodagar på 6 månader

- män

Fördelning medarbetare
Antalet månadsavlönade medarbetare tillsvidare, visstidsanställda och årsarbetare har
ökat under året. Det gäller framför allt framförallt inom utbildningskontoret, på några
av grundskolorna, där vakanserna därmed minskats. På socialkontoret har sysselsättningsgraden ökat, vilket är den största anledningen till att antalet årsarbetare ökat.
Antalet timavlönade har däremot minskats, framför allt inom samma kontor. Inom
bolaget ligger antalet årsarbetarna i paritet med 2019.
Tabell 17. Antal medarbetare
Medarbetare

2020

2019

Tillsvidareanställda månadsavlönade

2186

2 095

- kvinnor

1769

1 693

- män

417

402

Visstidsanställda månadsavlönade

278

282

- kvinnor

203

217

75

65

Totalt månadsavlönade

2464

2 378

- kvinnor

1972

1 911

- män

492

467

Visstidsanställda timavlönade (inkl BEA och PAN)

711

753

- kvinnor

539

586

- män

172

167

2493

2 412

- män

Årsarbetare inklusive timavlönade, antal
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Tabell 18. Hel och deltidsarbete
Hel och deltidsarbete

2020 2019

Heltidsanställda månadsavlönade

1 811

1 708

- kvinnor

1411

1330

- män

400

378

Deltidsanställda (75-99 %) månadsavlönade

510

450

- kvinnor

440

396

70

54

Deltidsanställda (1-74 %) månadsavlönade

143

220

- kvinnor

119

185

24

35

- män

- män

Tabell 19. Åldersfördelning
2020

2019

Anställda -34 år, kommun, andel (%)

Åldersfördelning månadsavlönade

22

20

Anställda 35-54 år, kommun, andel (%)

53

54

Anställda 55+ år, kommun, andel (%)

25

26

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med en procentenhet inom
koncernen. Anledningen är arbetet för heltidsarbete som norm som pågår inom
kommunens arbetsplatser.
Tabell 20. Genomsnittlig sysselsättningsgrad
2020

2019

Totalt

93

92

- kvinnor

93

91

- män

95

94

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Pensionsprognosen är räknad på om medarbetare slutar vid 65 år. Redan 2021 ökar
mängden pensionsavgångar för framförallt lärare. Förslag på förändrade pensionsregler kan från och med 2023 komma att förändras till 66 år, vilket kan påverka
prognosen framledes.
Tabell 21. Pensionsprognos tillsvidareanställda
2021

2022

2023

2024

2025

Totalt

39

34

59

59

46

- kvinnor

33

28

48

48

37

6

6

11

11

9

2021

2022

2023

2024

2025

Förskollärare

3

0

1

1

1

Barnskötare

2

3

3

8

3

Pensionsprognos, tillsvidareanställda

- män

Tabell 22. Pensionsprognos efter personalkategorier
Pensionsprognos efter personalkategorier

Lärare

6

6

10

7

8

Undersköterskor

3

7

4

8

10

Vårdbiträden

0

1

0

1

3

25

17

41

34

21

Övriga
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Personalomsättningen har glädjande minskat från 12,6 procent till 11,4 procent mellan
2019 och 2020. Antalet avslutade anställningar minskade med 108 stycken. Det är för
tidigt att dra några större växlar kring anledningen. Förhoppningen är att nöjdheten
med kommunen som arbetsplats är anledningen till den positiva utvecklingen. Då vi
befunnit oss i en pandemi i stort sett hela året skulle det rent hypotetiskt även kunna
vara en bidragande orsak till utvecklingen.
Att minskningen fortsätter, åtminstone ner mot tio procent, är viktigt för att lyckas
med kompetensförsörjningen på kort, men framförallt lång sikt.
Tabell 23. Personalomsättning
Personalomsättning/personalrörlighet

2020

2020**

2019

2019**

2018

2018**

Antal avslutade anställningar

378

196

512

304

572

298

Antal nyanställningar

482

300

445

237

590

311

Medeltal antal anställda*
Personalomsättning %

2173

2173

2 154

2 154

2 199

2 199

19,8%

11,4%

22,2%

12,6%

26,4%

13,8%

**Exkl. intern rörlighet

Uppföljning av arbetsmiljömålen
Kommunens arbetsmiljöpolicy innefattar nedanstående mål:
Mål
Att arbetsmiljön i vår verksamhet ska
vara sådan att alla medarbetare ska ha
en fysiskt och psykiskt frisk sund och
utvecklande arbetsplan, där risker för
arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa
förebyggs.
Strängnäs kommun ska verka för att
arbetsmiljön leder till ett hållbart
arbetsliv med arbetsförhållande som
främjar god hälsa och utveckling fram till
pensionen.
Strängnäs kommun ska verka för att
arbetsmiljön leder till att alla
medarbetare känner arbetsglädje genom
att bli respektfullt bemötta och delaktiga
i verksamhetens- och sin personliga
utveckling.

Resultat
Upplevelse har under året gått i positiv
riktning för chefer och medarbetare,
sedan föregående år. Arbetet med att
systematisera arbetsmiljöfrågorna
fortsätter oavbrutet.
Upplevelsen av bra balans mellan arbete
och fritid har gått i rätt riktning för
chefer och medarbetare.
Chefer samt övriga medarbetare
upplever att man ger varandra hjälp och
stöd, som är en viktig del för bland annat
trivsel.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har stort fokus inom samtliga
verksamheter. Årlig uppföljning av SAM, i samverkan genomförs på kommunens
arbetsplatser, som aggregeras upp till kommundirektör och kommunstyrelsen.
Arbetsmiljöutbildning har genomförts i två omgångar för chefer och arbetsmiljöombud
under april och november. Från hösten utökades utbildningen från en till två dagar.
HR-specialist med riktat uppdrag att stötta chefer i framförallt rehabiliteringsfrågorna,
är tillsatt på visstidsanställning. Uppdraget riktas till utbildningskontoret och socialkontoret.
Ett antal hälsoinsatser på gruppnivå har påbörjats på flera kontor. Arbetet intensifieras
under 2021.
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Förväntad utveckling
Strängnäs kommunkoncern står inför flera svåra utmaningar de kommande åren. Den
demografiska utvecklingen med fler yngre och äldre med färre i arbetsför ålder
påverkar ekonomi, kompetensförsörjning och service. Resultaten och likvärdigheten i
den kommunala grundskolan behöver förbättras. Sjukfrånvaron och personalomsättningen behöver komma ner till lägre nivåer. Kommunkoncernen behöver hantera
hållbarhetsfrågorna för att nå uppsatta mål. Den världsomfattande coronapandemin
kommer med stor sannolikhet påverka oss även framöver.
Med en befolkningsprognos som pekar mot över 40 000 invånare år 2025 och en
ökning av andelen unga och äldre ställer krav på utökad service och stora investeringar,
bland annat inom infrastruktur, skolfastigheter, äldreboenden och bostadsbyggande.
Ett sätt att hantera det framtida investeringsbehovet har varit att utvärdera befintliga
säljbara tillgångar. Under 2020 har en process avseende en eventuell avyttring av
fjärrvärmeverksamheten i SEVAB Strängnäs Energi AB startats upp. Beslut i
kommunfullmäktige väntas under 2021. Konsekvenser av en eventuell försäljning är
inte beaktade i budgeten för 2021-2023 men kommer påverka kommunkoncernens
ekonomiska ställning, framförallt i form av minskade tillgångar och skulder.
Kunskapsresultaten i framförallt kommunal grundskola och gymnasieskola har under
flera år varit en utmaning för kommunen. Fokus i kommunen har legat på att förbättra
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolorna. Dels genom eget
kvalitetsarbete samt även genom samverkan med friskolorna i BAS-samarbetet. Under
2020 drabbades alla av coronapandemin och skolorna fick ställa om till distansundervisning. Något som befarades påverka kunskapsresultaten ytterligare negativt.
Under 2020 har dock inte kunskapsresultaten påverkats särskilt negativt av distansundervisningen. Fortsatt distansundervisning under våren 2021 kan komma att
påverka kunskapsresultaten så fortsatt arbete krävs för att kunna ge elever rätt
kunskaper genom distansundervisning.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Stora satsningar har genomförts och kommer att
fortsätta att genomföras med fokus på arbetsmiljö och ökad frisknärvaro. Strängnäs
kommun har under flera år lyckats minska sjukfrånvaron stadigt och har befunnit sig i
en positiv trend. Den trenden har självklart påverkats av coronapandemin. Strängnäs
kommun har dock klarat sig bättre än övriga kommuner i Sörmland när det gäller ökad
sjukfrånvaro. Förhoppningsvis kommer den positiva trenden att återupptas igen men
det påverkas av hur snabbt vaccineringen kan gå och om vi hinner drabbas av
ytterligare smittvågor.
Att upprätthålla god ekonomisk hushållning även framöver är avgörande för hantering
av kommunkoncernens utmaningar och kräver aktiv styrning och planering. Avseende
den kommunala koncernens utveckling har kommunfullmäktige fastställt en
flerårsplan för perioden 2021-2023. En detaljerad budget för 2021 och en plan för
2022 och 2023 fastställdes i november. Kommunkoncernens resultat bedöms ligga
runt 96-120 miljoner kronor per år efter skatt under planperioden. Trots stort
investeringsbehov förväntas soliditeten att stärkas, främst till följd av fortsatta positiva
resultat i hela kommunkoncernen och att kommunen självfinansierar sina investeringar. Mot slutet av planperioden när investeringarna är som störst förväntas dock
ökningstakten av soliditeten att minska.
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Tabell 24. Översikt över den ekonomisk planering 2021-2023
Intäkter och kostnader, mkr
Plan
Utfall Budget Plan
Koncernen
2023
2020 2021
2022
Verksamhetens intäkter
875
928
954
980
Verksamhetens kostnader
-2 635 -2 853 -2 894 -2 965
Avskrivningar
-203
-213
-242
-235
Verksamhetens nettokostnad
-1 964 -2 138 -2 182 -2 220
Skatteintäkter och generella statsbidrag 2 213 2 283 2 319 2 383
Finansnetto
-38
-34
-40
-43
Årets resultat
211
111
96
120
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Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning
RESULTATRÄKNING (tkr)

Not

Koncern
2020

Koncern
2019

Kommun
2020

Kommun
2019

Verksamhetens intäkter

1

874 860

898 289

386 609

416 167

Verksamhetens kostnader

2

-2 635 456

-2 553 693

-2 380 617

-2 296 010

Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

4
5

Delsumma skatteintäkter
Verksamhetens resultat

-203 006

-193 156

-74 718

-69 925

-1 963 601

-1 848 561

-2 068 726

-1 949 768

1 791 099
421 694

1 788 494
274 768

1 791 099
421 694

1 788 494
274 768

2 212 793

2 063 261

2 212 793

2 063 261

249 192

214 701

144 067

113 493

Finansiella intäkter

6

5 974

9 546

56 166

55 565

Finansiella kostnader

7

-44 228

-46 154

-45 117

-46 707

Delsumma finansnetto

-38 254

-36 608

11 049

8 857

Resultat efter finansiella poster

210 937

178 092

155 116

122 350

Extraordinära poster

8

0

0

0

0

Årets resultat

9

210 937

178 092

155 116

122 350

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2020

2019

2020

2019
122 350

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

11

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

210 937

178 092

155 116

235 331

222 606

97 468

92 993

446 269

400 698

252 584

215 343

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

17

37 145

-49 976

187 539

-190 479

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

23

45 795

-66 812

62 706

-87 686

Ökning (-)/minskning (+) av exploateringstillgångar

16

34 818

32 874

34 818

32 874

Ökning (-)/minskning (+) av förråd/lager

-

-6 445

2 343

-2 874

-

557 583

319 127

534 774

-29 947

-55 773

Medel från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar

12-14

-455 444

-297 887

-138 594

Avyttrade och utrangerade anläggningstillgångar

12-14

8 035

13 355

83

794

Investering i finansiella anläggningstillgångar

15

-5 900

0

-144 900

-100

Avyttrade finansiella tillgångar

15

129

1 743

0

140 745

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

15

0

0

0

0

Omklassificering av exploateringstillgångar

16

-33 432

-33 546

-33 432

-33 546

-486 612

-316 336

-316 843

52 119

94 000

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

22

11 598

0

0

Amortering

22

-45 598

-21 209

-30 000

0

Utlåning till koncernbolag

22

-

-

0

-124 000

Amortering från koncernbolag

22

-

-

30 000

30 000

Kostnadsersättning och investeringsbidrag

22

81 286

77 949

81 286

71 864

Förändring koncernkonto

22

0

0

-181 163

-33 086

Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar

15

-22 284

3 166

-22 077

1 666

Återbetald utlåning

15

7 213

950

6 850

950

32 215

60 857

-115 104

41 395

Medel från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

103 185

63 648

102 827

63 567

Likvida medel vid årets början

350 502

286 854

350 396

286 829

Likvida medel vid årets slut

453 687

350 502

453 222

350 396
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BALANSRÄKNING (tkr)

Not

Koncern
2020-12-31

Koncern
2019-12-31

Kommun
2020-12-31

Kommun
2019-12-31

12

4 924

3 433

940

828

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

13

4 321 005

4 043 056

907 070

810 283

Maskiner och inventarier

14

124 530

126 133

96 759

96 434

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

15

85 732

63 224

2 652 754

2 360 832

4 536 191

4 235 847

3 657 524

3 268 377

16

28 316

29 982

28 316

29 982

97 065

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Exploateringstillgångar

17

62 247

97 065

62 247

Förråd, mm

-

15 054

8 610

2 874

-

Fordringar

18

276 680

313 825

180 422

367 961

Kassa och bank

19

453 687

350 502

453 222

350 396

807 669

770 002

698 765

815 422

5 372 176

5 035 831

4 384 606

4 113 781

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

20

Årets resultat

210 937

178 092

155 116

122 350

Övrigt eget kapital

1 344 599

1 166 506

978 095

855 745

Summa eget kapital

1 555 537

1 344 599

1 133 211

978 095

271 916

Avsättningar
Avsatt till pensioner

21

294 972

272 322

294 665

Andra avsättningar

22

119 966

110 291

0

0

414 938

382 613

294 665

271 916

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

23

2 819 574

2 772 288

2 536 589

2 506 337

Kortfristiga skulder
Summa skulder

24

582 126
3 401 700

536 331
3 308 619

420 139
2 956 729

357 433
2 863 770

5 372 176

5 035 830

4 384 606

4 113 781

504 041
3 311
7 976
602 859
1 118 188

517 306
3 638
18 234
273 211
812 389

504 041
215 635
7 976
833 764
1 561 416

517 306
231 198
10 505
486 492
1 245 501

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelser (tkr)
Pensionsförpliktelser
Borgensåtaganden
Operationella leasingavtal
Hyresavtal för verksamhetsfastigheter
Summa ansvarsförbindelser

25
26
27
28
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Redovisningsprinciper
Lagar och normgivning
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.
Undantag redovisas under ”Avvikelser från redovisningsprinciper”.
Tillämpade redovisningsprinciper har ändrats sedan det senaste upprättade bokslutet
(2019). Se vidare under avsnittet Jämförelsetal.
Redovisningen för kommunkoncernens bolag upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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 pensionskostnaderna
kommer att stiga under några år, och med beaktande av god ekonomisk hushållning är
detta ett sätt att utjämna kostnaderna. 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 väsentlig, 1,4
miljoner kronor, har kommunen valt att behandla dessa som operationell leasing.
Gällande redovisning av materiella anläggningstillgångar RKR R4 för pågående
anläggningar inom exploateringsverksamheten. Dessa redovisas som omsättningstillgång till dess att tillgången tas i bruk istället för pågående anläggningar. En översyn
av redovisning och klassificering kommer att göras.
Koncernföretagens redovisningsprinciper, enligt RKR 16, är justerade till det
kommunala regelverket före konsolidering med undantag för bidrag gällande
materiella anläggningstillgångar, som i dotterbolagen har reducerat tillgångens
redovisade värde. Det är problem att få fram dessa värden för ett av koncernbolagen.
Sammanställd redovisning
Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:
Bolag:
Strängnäs kommunföretag AB
Strängnäs Fastighets AB
Strängnäs Bostads AB
SEVAB Strängnäs Energi
SEVAB Nät AB
ESEM AB
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
SEVAB Energiförsäljning AB
EEM Försäljning AB

Ägarandel:
100%
100%
100%
100%
100%
25%
37%
37%
37%

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under
räkenskapsåret.
Strängnäs kommun upprättar sammanställd redovisning. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska
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ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. 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 påverkar totalbilden av koncernens ställning. Den sammanställda redovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets eget kapital.
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den
driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncernen äger mellan
20-50% av röstetalen. Dessa företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket
innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat efter skatt redovisas separat
under finansiella intäkter eller kostnader.
Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats proportionellt.
Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital.
Den uppskjutna skatteskulden redovisas under avsättningar. Dotterbolagens skattekostnader redovisas i koncernen under verksamhetens kostnader. Uppskrivning av
fastigheter vilket tillåtits i bolagens regelverk har återförts eftersom det för kommunen
gäller uppskrivningsförbud.
Resultaträkningen
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas i förekommande fall i not till resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som
uppgår till ett väsentligt belopp. Posterna är inte extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. I kommunens räkenskaper har
utredningskostnader om 4,2 miljoner kronor för en eventuell avyttring av fjärrvärmeverksamheten klassats som jämförelsestörande.
Extraordinär poster
En post klassificeras som extraordinär om händelsen som ger upphov till posten saknar
ett tydligt samband med kommunens normala verksamhet, är av sådan typ att den inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till ett väsentligt belopp. I
kommunens räkenskaper finns inga poster som är att betrakta som extraordinära.
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 decemberprognos.
Bidrag
Bidrag och kostnadsersättningar som har villkor eller restriktioner intäktsredovisas när
villkoren är uppfyllda. Övriga bidrag intäktsredovisas så fort de ekonomiska fördelarna
tillfaller kommunen.
Investerings- och exploateringsbidrag
Från och med 2019 är det endast investeringsbidrag som räknas som ett offentligt
bidrag eller där åtaganden fortfarande återstår som redovisas bland långfristiga
skulder och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Investeringsbidrag som inte är att betrakta som offentligt intäktsförs när förpliktelsen är uppfylld
enligt RKR R2
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Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar i koncernbolagen
reducerar tillgångens redovisade värde.
Utdelning
Utdelning bokförs när den bedöms som säker, det vill säga efter beslut på bolagsstämma.
Övriga intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms
och rabatter.
Anslutningsavgifter exklusive VA-verksamhet och Elnät gäller dotterbolag
Intäkter i form av anslutningsavgifter för anslutning till nätet intäktsredovisas vid
färdigställd anslutning.
Anslutningsavgifter Elnät>63A gäller dotterbolag
Bolaget har ett ej tidsbegränsat åtagande att underhålla och vid behov ersätta investeringar i elnätsanslutningar. Nätbolaget intäktsför från och med 2017 anslutningsavgifter
över 20 år. Periodiserade anslutningsavgifter ingår i posten övriga skulder.
Anläggningsavgifter i VA-verksamheten gäller dotterbolag
Anläggningsavgifterna för VA-verksamheten intäktsredovisas i enlighet med den
utvecklade praxisen hos VA-branschen.
Energiförsäljning redovisas som intäkt vid leveranstidpunkten.
Kommunens avskrivningsprinciper
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 utifrån
beräknad nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden anpassas
till den aktuella anläggningens eller komponentens speciella förutsättningar, till
exempel verksamhetens art och utnyttjandet av tillgången. Tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbete skrivs inte av. Omprövning av nyttjandeperioden sker om
det finns omständigheter som pekar på ett behov, till exempel vid verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar.
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Uppskrivningar är inte tillåtet för
materiella anläggningstillgångar.
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 tidigare än 2014
har bedömningen gjorts att inga justeringar för avskrivningstider på ingående komponenter behöver göras. För tillgångar med identifierbara komponenter tillämpas
normalt följande avskrivningstider:
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Gator, vägar etcetera

År

Slitlager
Bärlager
Vägkropp
Belysning
Brostöd

10-25
25, 33
50
10-40
40

Verksamhetsfastigheter
och
idrottsanläggningar
Stommar, markanläggning
Yttertak
Ventilation
Fönster
Innerväggar, golv etcetera

100
40
25
35
25-35

Redovisningsprinciper i driftredovisningen
Inom kommunen belastas löner med ett pålägg på 40,15 procent som inkluderar
sociala avgifter och pensionskostnader.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med avskrivningar och
ränta enligt annuitetsmetoden. Internräntan uppgår till 1,25 procent.
Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas
inte ut på de olika verksamheterna.
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. Kommunen aktiverar inte ränteutgifter
utan de redovisas som en kostnad i resultaträkningen det år de hänför sig till.
Finansiella tillgångar
Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som finansiella anläggningstillgångar, övriga redovisas som omsättningstillgångar. Utlåning till kommunala bolag
redovisas som finansiell anläggningstillgång även vid förfall inom närmaste året om
avsikten är att förlänga lånet. Den del som förfaller inom ett år redovisas som omsättningstillgång.
Exploateringsverksamhet
Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas 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 anläggningen är färdigställd. Exploateringsbidrag som finansierar kommunens investeringar i allmänna
anläggningar minskar omsättningstillgången till dess att anläggningen aktiveras, då
redovisas exploateringsbidraget som långfristig skuld alternativt intäkt beroende på
varifrån bidraget kommer och vilka åtaganden som kvarstår.
Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet alt återanskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet har
fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).
Innehav som koncernen har i elcertifikat och utsläppsrätter utgör lager.
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Kundfordringar och övriga fordringar
Samtliga kundfordringar som är äldre än 6 månader redovisas som osäkra fordringar i
kommunen. För övriga fordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.
För koncernbolagen gäller individuell bedömning av osäkra fordringar.
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 ansvarsförbindelse.
Samtliga pensioner redovisas inklusive löneskatt med 24,26 procent, i enlighet med
Rådet för kommunal redovisning RKR10.
Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som
kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till
utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Den avgiftsbestämda delen redovisas under kortfristiga skulder. Den avgiftsbaserade
delen av pensionsförmåner i pensionsavtalet KAP-KL och AKAP-KL utbetalas i sin
helhet till kommunens anställda för individuell placering.
Finansiella skulder
Finansiella skulder delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. Skulder som förfaller
till betalning inom tolv månader redovisas som kortfristig skuld. Övriga finansiella
skulder redovisas som långfristig skuld.
Säkringsredovisning
Strängnäs kommunkoncern lånar pengar för att finansiera tillgångar som kommunen
och dess bolag äger. Kommunfullmäktige har i policy fastställt krav på kapitalbindning
och räntebindning för skulden. För låneskulden används en mix av korta och långa lån.
Upplåningen sker till rörlig ränta. Ränterisken definieras som marknadsräntornas
påverkan på resultatet. För att efterleva policy och säkra ränterisken används derivat,
ränteswapar, där rörlig ränta erhålls och fast ränta betalas. Den säkrade posten utgörs
av framtida betalningar av ränta hänförliga till finansiering på 2,4 mdr. Säkringsstrategin avseende ränterisken utgår från ett portföljperspektiv som innebär att det är
karaktären på portföljen som helhet som bedöms och inte enskilda affärer. Samtliga
säkringsinstrument bedöms kvalificera sig för säkringsredovisning i enlighet med RKR
R8 Derivat och säkringsredovisning. Redovisning av räntekostnaderna för derivat inom
ramen för säkringsredovisning redovisas löpande i resultaträkningen som en del av
räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta. Användandet
av derivat har inte haft någon påverkan på kommunens resultaträkning eftersom all
upplåning vidareutlånas till bolagen.
Överskott i SEVABs VA-verksamhet
Överskott i SEVABs VA-verksamhet, som enligt Vattentjänstlagen styrs av självkostnadsprincipen, redovisas som långfristig skuld till VA-kollektivet.
Löner, semesterlöneskuld och övriga löneförmåner
Semesterlöneskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterlöneskuld,
okompenserad övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en
kortfristig skuld och belastar det år de intjänas.
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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 infriandegraden,
redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns kommunens
borgensåtaganden, den del av pensionsåtaganden som är äldre än 1998 samt framtida
leasing och hyresavgifter.
Jämförelsetal
Under året har byte av redovisningsprinciper genomförts som en anpassning till
lagstiftning och rekommendationer från RKR. Bytet skedde vid ingången av det nya
räkenskapsåret och avser RKR R2 Intäkter. De ackumulerade ekonomiska effekterna
av bytet av redovisningsprinciperna har redovisats som en korrigeringspost i ingående
eget kapital och samtliga jämförelsetal i de finansiella rapporterna är justerade. Även
de finansiella rapporterna avseende kommunkoncernen är justerade utifrån bytet av
redovisningsprincip. Det egna kapitalet 2019 ökade till följd av ändringarna med 212,1
miljoner kronor, vilket ökade kommunens soliditet med 5,1 procentenheter och
koncernens soliditet med 4,2 procentenheter. Resultatet 2019 ökade med 33,9 miljoner
kronor.
•

Investeringsbidrag som inte uppfyller kraven för att få ligga kvar som skuld i
balansräkningen har istället förts mot eget kapital. Beloppet som påverkat
jämförelsetalen i resultaträkningen 2019 är en intäkt på 49,8 miljoner kronor,
not 1 Exploateringsintäkter. Beloppet som förts till eget kapital är 133,8
miljoner kronor och påverkat not 23, investeringsbidrag.

•

Tidigare års inkomster från Migrationsverket har redovisats som skuld i balansräkningen. En genomgång har gjorts och de inkomster som inte uppfyller
kraven för att få ligga kvar som skuld har förts mot eget kapital. Beloppet som
påverkat jämförelsetalen i resultaträkningen 2019 är en kostnad på 15,9
miljoner kronor, not 1 Statliga bidrag. Beloppet som förts till eget kapital är
76,3 miljoner kronor och påverkat not 24 Upplupna kostnader.

•

Tidigare års inkomster från skogsavverkning har redovisats som skuld i
balansräkningen, utifrån tidigare taget beslut att samtliga inkomster från
skogsavverkning ska återgå till den verksamheten. Samtliga inkomster har nu
förts mot eget kapital. Beloppet som påverkat jämförelsetalen i
resultaträkningen 2019 är en kostnad på 0,1 miljoner kronor, not 1 Övriga
intäkter. Beloppet som förts till eget kapital är 2 miljoner kronor och påverkat
not 24 Upplupna kostnader.
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Övriga noter
NOTER
Resultaträkning (tkr)
1. Verksamhetens intäkter
Avgifter

Koncern

Koncern

Kommun

2020

2019

2020

2019

75 829

76 018

76 469

77 747

Kommun

VA och avfallsavgifter

139 839

141 431

0

0

Hyror och arrenden

153 572

150 232

46 124

44 732

Elnät och energiförsäljning

217 438

214 201

0

0

Statliga bidrag och övriga bidrag

191 892

175 828

191 591

175 828

Exploateringsintäkter

17 926

63 622

17 926

63 622

Övriga intäkter

78 364

76 957

54 500

54 239

därav jämförelsestörande poster
Summa verksamhetens intäkter
2. Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

0

0

0

0

874 860

898 289

386 609

416 167

2020

2019

2020

2019

-1 317 207

-1 271 457

-1 269 690

-1 222 783

Köp av huvudverksamhet

-521 165

-495 331

-521 165

-495 331

Lämnade bidrag

-109 221

-112 907

-109 221

-112 907

Lokalkostnader

-96 872

-100 306

-263 895

-261 097

Material, tjänster o övr kostnader 2a)

-590 991

-573 693

-216 646

-203 893

2b)

-4 238

0

-4 238

0

-2 635 456

-2 553 693

-2 380 617

-2 296 010

519

695

178

214

404

559

120

120

-4 238

0

-4 238

0

2020

2019

2020

2019

därav jämförelsestörande poster
Summa verksamhetens kostnader
2a Räkenskapsrevision
Kostnaden för räkenskapsrevision

(granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning)
varav sakkunnigt biträde
2b Jämförelsestörande poster
Utredningskostnader för eventuell försäljning av fjärrvärmeverksamheten
3. Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar

-1 074

-748

-428

-273

-30 210

-28 132

-27 180

-25 090

Avskrivning byggnader och anläggningar

-171 721

-164 276

-47 110

-44 562

Summa avskrivningar och nedskrivningar

-203 006

-193 156

-74 718

-69 925

Avskrivning maskiner och inventarier

4. Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter
5. Generella statsbidrag och utjämning

2020

2019

2020

2019

1 825 859

1 802 972

1 825 859

1 802 972

-26 070

-15 317

-26 070

-15 317

-8 691

838

-8 691

838

1 791 099

1 788 494

1 791 099

1 788 494

2020

2019

2020

2019

263 139

224 406

263 139

224 406

5 323

-22 084

5 323

-22 084

474

0

474

0

-34 661

-32 493

-34 661

-32 493

Regleringsavgift/bidrag

37 325

25 013

37 325

25 013

Kommunal fastighetsavgift

76 060

72 114

76 060

72 114

Generella bidrag från staten

74 033

7 812

74 033

7 812

421 694

274 768

421 694

274 768

6. Finansiella intäkter

2020

2019

2020

2019

Utdelning på aktier och andelar

1 546

4 270

6 246

4 270

Andel i intresseföretags resultat

2 831

2 959

-

-

997

871

41 594

42 339

599

1 447

8 326

8 956

5 974

9 546

56 166

55 565

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
LSS utjämning

Summa generella statsbidrag och utjämning

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
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Resultaträkning (tkr)
7. Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
8. Extraordinära intäkter och kostnader

Koncern

Koncern

Kommun

2020

2019

2020

Kommun
2019

-39 930

-41 142

-40 869

-41 695

-3 991

-4 735

-3 991

-4 735

-306

-277

-256

-277

-44 228

-46 154

-45 117

-46 707

2020

2019

2020

2019

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

Summa extraordinär intäkter och kostnader

0

0

0

0

9. Årets resultat

2020

2019

2020

2019

155 116

122 350

155 116

122 350

SEVAB Strängnäs Energi AB

36 416

32 088

-

-

Strängnäs Fastighets AB

24 251

23 664

-

-

4 854

4 990

-

-

-9 700

-5 000

-

-

210 937

178 092

155 116

122 350

7,0%

5,9%

Strängnäs Kommun

Strängnäs kommunföretag AB
Elimineringar koncerninterna poster
Summa årets resultat
Procent av skattenetto

Resultatutjämningsreserv

-

-

-100 000

0

Resultatbalanserade verksamheter 1)

-

-

-3 909

-1 588

Nyttjade medel eget kapital 1)

-

-

17 440

3 467

Resultat god ekonomisk hushållning 1)

-

-

68 647

124 229

Procent av skattenetto

-

-

1) God

3,1%

6,0%

ekonomisk hushållning enligt KS/2019:355 .

Kassaflödesanalys
11. Justering för ej likvidpåverkande poster

2020

2019

2020

2019

203 006

193 156

74 718

69 925

Förändring pensionsavsättning

22 651

23 007

22 750

23 068

Förändring övriga avsättningar

9 675

6 443

0

0

235 331

222 606

97 468

92 993

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

25 023

24 742

2 107

2 146

3 013

2 966

541

332

-20 283

-2 684

0

-371

7 752

25 023

2 648

2 107
-1 377

Årets av- och nedskrivningar

Summa

Balansräkning (tkr)
12. Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Försäljning/utrangering
Summa utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

-21 590

-21 675

-1 279

Försäljning/utrangeringar

19 836

833

0

371

Årets avskrivningar

-1 074

-748

-428

-273

Summa utgående ackumulerade avskrivningar

-2 828

-21 590

-1 708

-1 279

4 924

3 433

940

828

4

-

3

3

Summa immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningstider (genomsnittliga)
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Balansräkning (tkr)
13. Mark, byggnader och tekniska anläggningar inkl pågeånde arbeten
Ingående anskaffningsvärde

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

5 805 328

5 567 817

1 198 144

1 139 662

Årets nyanskaffningar

368 182

257 369

55 473

66 353

Försäljning/utrangering

-15 290

-19 857

-2 238

-7 871

6 158 219

5 805 328

1 251 379

1 198 144

-1 924 352

-1 771 456

-388 963

-352 158

8 696

11 380

2 212

7 757

-171 721

-164 277

-47 110

-44 562

-2 087 378

-1 924 352

-433 861

-388 963

250 163

162 080

89 552

1 101

4 321 005

4 043 056

907 070

810 283

33

-

25

24
810 283

Summa utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående anläggningar
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivningstider (genomsnittliga)
Specifikation per bolag
Strängnäs Kommun

907 070

810 283

907 070

SEVAB Strängnäs Energi AB

1 911 284

1 498 634

-

-

Strängnäs Fastighets AB

1 506 762

1 738 250

-

-

Koncerneliminering

-4 111

-4 111

-

-

4 321 005

4 043 056

907 070

810 283

14. Maskiner och inventarier

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

369 041

388 633

294 594

305 717

29 823

32 423

28 720

29 848

Försäljning/utrangering

-23 775

-52 016

-13 856

-40 972

Summa utgående maskiner och inventarier

375 088

369 041

309 458

294 594

-244 066

-265 326

-199 318

-214 519

23 718

49 392

13 800

40 291

-30 210

-28 132

-27 180

-25 090

-250 559

-244 066

-212 699

-199 318

0

1 159

0

1 159

124 530

126 133

96 759

96 434

7

-

6

6

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

SEVAB Strängnäs Energi AB

-

-

0

0

Strängnäs Fastighets AB

-

-

0

0

Strängnäs kommunföretag AB

-

-

139 100

100

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 1)

2 319

2 338

0

0

Eskilstuna Elförsäljning AB 1)

5 673

5 783

0

0

43

43

43

43

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

0

0

0

0

SKL Kommentus AB

2

2

2

2

Sörmlands turismutveckling AB

6

6

6

6

Energikontoret i Mälardalen AB

30

30

30

30

22 074

16 174

22 074

16 174

760

760

760

760

HBV

80

80

0

0

Fibra

341

341

0

0

31 328

25 557

162 015

17 115

SEVAB Strängnäs Energi AB

-

-

1 017 000

1 017 000

Strängnäs Bostads AB

-

-

405 000

405 000

Strängnäs Fastighets AB

-

-

812 000

842 000

Koncernkonto SEVAB

-

-

203 868

43 737

Koncernkonto SBAB

-

-

0

0

Summa utlåning via internbanken

-

-

2 437 868

2 307 737

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar

Årets nyanskaffningar

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Summa utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående maskiner och inventarier
Summa maskiner och inventarier
Avskrivningstider (genomsnittliga)
15. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar:

Inera AB

Kommuninvest ekonomiska förening 2)
Bostadsrätter

Summa aktier och andelar
Utlåning via internbanken
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Balansräkning (tkr)
Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

29 129

30 079

29 129

30 079

0

5 900

0

5 900

Övriga långfristiga fodringar

25 275

1 688

23 742

0

Summa långfristiga fordringar

54 404

37 667

52 871

35 979

Summa finansiella anläggningstillgångar

85 732

63 224

2 652 754

2 360 832

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

41 642
-13 326

41 642
-11 660

41 642
-13 326

41 642
-11 660

28 316

29 982

28 316

29 982

Långfristiga fordringar
Riksbyggen BRF Sidensvansen
Förlagslån Kommuninvest

1)

Förändringen redovisas som intäkt i koncernen.
2018 ursprungligt insatskapital och särskild insats.

2) Andelskapitalet avser from

16. Bidrag till infrastuktur
Medfinansiering Citybanan, år 2013
Upplösning 25 år
Summabidrag till infrastruktur

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående värde

97 065

129 939

97 065

129 939

Årets inkomster

-45 026

-95 711

-45 026

-95 711

Årets utgifter

30 385

59 949

30 385

59 949

Aktiveringar

-33 432

-37 013

-33 432

-37 013

17. Exploateringar

Skuldförd gatukostnadsersättning
Vinster
Förluster

0

38 550

0

38 550

13 255

11 807

13 255

11 807

0

-10 455

0

-10 455

62 247

97 065

62 247

97 065

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

52 067

68 745

19 051

33 915

Fordringar hos staten

107 067

99 321

104 931

96 315

Uppl intäkter, förutbet kostnader

104 392

56 195

98 326

-

139 000

Summa exploateringar
18. Fordringar
Kundfordringar

-

130 160
-

Övriga fordringar

13 154

15 599

244

405

Summa fordringar

276 680

313 825

180 422

367 961

19. Kassa och bank

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

452 758

349 727

452 758

349 727

929

775

465

669

453 687

350 502

453 222

350 396

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 132 468

988 143

765 964

677 382

212 131

178 363

212 131

178 363

1 344 599

1 166 506

978 095

855 745

210 937

178 092

155 116

122 350

Fordringar på Strängnäs kommunföretag AB

Koncernkonto 3)
Övriga likvidkonton
Summa kassa och bank
20. Eget kapital
Ingånde eget kapital enligt fastställd balansräkning
Byte av redovisningsprincip för skuldförda bidrag
Justerat ingående eget kapital
Årets resultat

33 768

varav hänförligt till ändrad princip

33 768

Summa eget kapital

1 555 537

1 344 599

1 133 211

978 095

Strängnäs kommun

1 133 211

978 095

1 133 211

978 095

SEVAB Strängnäs Energi AB

272 390

240 974

-

-

Strängnäs Fastighet AB

292 903

268 652

-

-

-

Strängnäs kommunföretag AB
Eliminering koncerninterna poster
Summa eget kapital

144 244

5 090

-287 211

-148 213

-

-

1 555 537

1 344 598

1 133 211

978 095

0

0

19,6%

16,4%

14,3%

11,2%

varav resultatutjämningsreserv
Soliditet (Inkl pensionsåtaganden)
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Balansräkning (tkr)
Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Balansenhet - Måltidsverksamheten

-

-

2 640

390

Balansenhet - Säkerhetsfond

-

-

687

738

Balansenhet - Fordonsverksamheten

-

-

2 026

1 511

Balansenhet - Vinterväghållningsfond

-

-

1 629

116

1 733

2 050

varav öronmärkt eget kapital:

Skogsfond*)
Strängäs utvecklingsarena

-

-

938

938

Översiktsplan

-

-

1 145

1 145

Projektmedel

-

-

241

316

Coronafond

-

-

5 264

6 355

Digitalisering

-

-

5 152

5 587

Atraktiv arbetsgivare

-

-

2 382

2 495

Tidiga insatser barn och elever

-

-

940

940

Långsiktig ekonomisk planering

-

-

750

820

Skolstruktur för en inkluderande lärmiljö, SUFIL

-

-

349

349

Ökat bostadsbygggande, byggbonus

-

-

16 195

16 195

Tillfälligt kommunbidrag 2018, extratjänster

-

-

Migrationsfond *)
Resultatutjämningsreserv
Summa

-

-

% av innevarande års skattenetto
*)

140

1 249

61 767

76 315

100 000

0

203 978

117 509

9,2%

5,7%

ny redovisningsprincip gällande intäkter 2019

21. Avsatt till pensioner

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående avsättning

195 822

172 815

195 416

172 348

Nyintjänad pension

17 070

20 915

17 070

20 915

Årets utbetalningar

-6 262

-6 046

-6 163

-5 985

4 281

4 403

4 281

4 403

-463

0

-463

0

3 583

-769

3 583

-769

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Byte av tryggande
Förändring av löneskatt
Delsumma
Pensionsfond (inkl. löneskatt)
Summa avsatt till pensioner

0

0

0

0

4 442

4 504

4 442

4 504

218 472

195 822

218 165

195 416

76 500

76 500

76 500

76 500

294 972

272 322

294 665

271 916

Antal visstidsförordnanden
Aktualiseringsgrad, %

4

3

97,0

97,0

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

0

0

0

0

Latent skatt

73 147

87 784

0

0

Övriga avsättningar

46 819

22 507

0

0

119 966

110 291

0

0

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

22. Andra avsättningar
Avsättning Citybanan

Summa
23. Långfristiga skulder
Koncernkonto 3)
Skulder till banker/kreditinstitut

0

0

2 258 890

2 288 890

2 234 000

2 264 000
2 264 000

2 258 890

2 288 890

2 234 000

Koncernkto SEVAB Strängnäs Energi

-

-

0

0

Koncernkto Strängnäs Bostads AB

-

-

26 262

42 247

Koncernkto Strängnäs Fastighet AB
Summa

68

-

-

35 189

40 237

2 258 890

2 288 890

2 295 451

2 346 484
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Ansvarsförbindelser (tkr)
25. Pensionsförpliktelser
Ingående pensionsförpliktelse

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

593 806

608 100

593 806

608 100

varav avsättning

76 500

76 500

76 500

76 500

Ränte- och basbeloppsuppräkning

14 030

15 042

14 030

15 042

Ändring av försäkringstekniska grunder

-2 439

0

-2 439

0

Nyintjänad pension

134

118

134

118

Årets utbetalningar

-28 012

-27 859

-28 012

-27 859

5 613

1 195

5 613

1 195

0

0

0

0

-2 590

-2 791

-2 590

-2 791

580 541

593 806

580 541

593 806

76 500

76 500

76 500

76 500

504 041

517 306

504 041

517 306

4

5

4

5

Övrig post
Byte av tryggande
Förändring av löneskatten
Utgående pensionsförpliktelse
varav avsättning
Summa pensionsförpliktelser
Antal visstidsförordnanden

26. Borgensåtaganden 4)
Kraftvärmeverk/SEVAB

Koncern

Koncern

Kommun

Kommun

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

0

0

212 978

228 187

2 300

2 500

2 300

2 500

50

105

50

105

Fastigo

654

627

0

0

Pensionsåtagande/SEVAB

307

406

307

406

3 311

3 638

215 635

231 198

Föreningar
Egnahemsägare och bostadsrättsinnehavare av bostadsfinansiering

Summa

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 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande
till storleken på 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kr och totala tillgångar till 525 843
415 941 kr. Strängnäs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 480 520 878 kr och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 2 587 771 113 kr.
4)

27. Operationella leasingavtal

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

förfaller inom ett år,

4 174

6 330

4 174

4 816

senare än ett år men inom fem år,

3 790

11 904

3 790

5 689

12

0

12

0

senare än fem år
Summa

7 976

18 234

7 976

10 505

Betalda leasingavgifter (uppgift saknas för jämförelseå koncern)

3 294

18 958

3 294

4 136

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

71 671

84 740

204 206

226 794

senare än ett år men inom fem år,

193 641

188 471

292 011

259 698

senare än fem år

337 547

0

337 547

0

Summa

602 859

273 211

833 764

486 492

28. Hyresavtal för verksamhetsfastigheter
förfaller inom ett år,

29. Upprättade särredovisningar
* Ellagen (1997:857) - Förordningen om redovisning av nätverksamhet (1995:1145)
* Fjärrvärmelagen (2008:263) - Förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203)
* Lagen om allmänna vattentjänster (2016:412 §50)
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Särredovisninganra finns tillgängliga hos
SEVAB Strängnäs Energi AB, tel 0152-46050, www.sevab.com

Driftredovisning, investeringsredovisning och
exploateringsredovisning
I förvaltningsberättelsen avsnitt om Resultat och ekonomisk ställning kommenteras
nedanstående redovisningar (Kommunens resultatutveckling och budgetföljsamhet,
Kommunens investeringar och budgetföljsamhet samt Kommunens exploateringar).
2020
Driftredovisning (tkr)

Intäkter

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Miljö- o samhällsbyggn.nämnden
Teknik- och fritidsnämnden

Kostnader

2019

Utfall

Budget

Avvikelse

Intäkter

Kostnader

Utfall

0

-5 673

-5 673

-6 721

1 048

789

-6 489

-5 700

41 975

-175 381

-133 406

-153 717

20 311

35 950

-164 953

-129 003

20 633

-45 306

-24 672

-27 942

3 270

22 043

-43 963

-21 921

102 789

-241 365

-138 576

-143 612

5 036

103 287

-245 550

-142 263

Kulturnämnden

7 444

-53 836

-46 392

-47 034

642

6 115

-50 112

-43 997

Socialnämnden

246 269

-979 117

-732 848

-766 602

33 754

189 013

-900 584

-711 571

Barn- och utbildningsnämnden

596 551

-1 529 475

-932 924

-935 476

2 553

589 134

-1 468 746

-879 612
-1 934 068

1 015 662

-3 030 152

-2 014 490

-2 081 104

66 614

946 330

-2 880 398

Interna räntor och avskrivningar

Summa nämnderna

0

70 525

70 525

70 479

46

0

66 943

66 943

Pensioner

0

-45 406

-45 406

-39 500

-5 906

0

-52 560

-52 560

13 255

-236

13 018

0

13 018

62 140

-10 939

51 201

0

-2 221

-2 221

-8 065

5 844

0

0

0

Övr. kommungemensamma kostnader

5 477

-10 913

-5 436

2 500

-7 936

10 023

-6 572

3 451

Resurs- och reservmedel

Exploateringar vinst/förlust
Hyresbudget ny- till o ombyggnad

8 565

-4 813

3 752

-29 810

33 561

0

-172

-172

Ianspråktagna medel från eget kapital

0

-17 440

-17 440

0

-17 440

0

-19 396

-19 396

Internt återförda intäkter/kostnader
Summa övriga kommungemensamma
kostnader
Summa verksamheternas
intäkter/kostnader

-656 349

660 039

3 690

5 000

-1 310

-586 244

591 002

4 758

-629 053

649 535

20 482

604

19 878

-514 081

568 306

54 225

386 609

-2 380 617

-1 994 008

-2 080 500

86 492

432 249

-2 312 092

-1 879 843

0

-74 718

-74 718

-76 900

2 182

0

-69 925

-69 925

2 247 454

-34 661

2 212 793

2 190 300

22 493

2 117 839

-54 578

2 063 261

56 166

-45 117

11 049

10 100

949

94 564

-85 708

8 857

2 690 228

-2 535 113

155 116

43 000

112 116

2 644 653

-2 522 303

122 350

0

13 531

13 531

0

13 531

0

17 808

17 808

0

-100 000

-100 000

0

-100 000

0

0

0

2 690 228

-2 621 581

68 647

43 000

25 647

2 644 653

-2 504 495

140 158

Avskrivningar
Skattenetto
Finansnetto
Resultat
Återföring medel från eget kapital,
inkl balansenheter (nämnder) 1)
Resultatutjämningsreserv
Resultat enligt god ekonomisk hushålln
1)

God ekonomisk hushållning enligt KS/2019:355. Enligt riktlinjerna justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare års avsät

Investeringsredovisning (tkr)

Sedan projektens start

Årets investeringar 2020

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kulturnämnd

-400
-13 800
-12 000
-5 000
-1 600

0
-1 544
-9 126
-5 117
-1 501

400
12 256
2 874
-117
99

-400
-114 574
-14 203
-6 045
-1 600

0
-90 089
-10 828
-5 481
-1 501

Total Avvikelse
400
24 485
3 375
564
99

Förslag till
ombudgetering
2021
0
21 757
547
266
30

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Teknik- och fritidsnämnd
Summa investeringar exkl öronmärkta medel

-1 300
-29 000
-63 100

-2 156
-32 389
-51 833

-856
-3 389
11 267

-3 695
-69 408
-209 925

-2 950
-64 663
-175 513

744
4 745
34 412

175
4 745
27 520

Nyttjat från öronmärkta medel i eget kapital
Summa investeringar

0
-63 100

0
-51 833

0
11 267

0
-209 925

-1 259
-176 772

-1 259
33 154

0
27 520

Helår
Budget

Externt finansierade allmänna anläggningar, tkr
Omklassificerade investeringar inom
exploateringsverksamheten (se exploateringstabell)
Investeringar allmänna anläggningar med erhållna
bidrag (ny redovisningsmetod brutto)
Summa externt finansierade anläggningar
Summa investeringar enligt kassaflödesanalysen

Jan-dec
Utfall

Jan-dec
Utfall
-33 432
-86 761
-120 193
-172 026
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Jan-dec
Avvikelse

Total
Budget

Totalt
Utfall

EXPLOATERINGSREDOVISNING
Ingående
balans
Exploateringsprojekt (tkr)
Strängnäs och Tosterö
E0Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen
E0Strängnäs 2:3, Sidöparken
E0Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge
E0Eldsund 7:1, Norra övningsfältet
E0Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda
E0Aspö-Sundby 1:72, Tosterö brygga

Utgående
balans

2020-01-01
(+)

Inkomst
(-)

Utgift
(+)

Investering
(-)

Resultat
(+)

2020-12-31
(+)

8 296
109

-3 950
0

710
59

-13 000
0

13 000
0

5 057
167

326

0

192

0

0

518

30 345

0

3 178

0

0

33 523

90

0

610

0

0

700

161

0

14

0

0

175

36 883

0

102

0

0

36 985

0

0

0

0

0

0

E1Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden)

1 784

0

69

0

0

1 852

E1Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen

3 561

0

477

0

0

4 038

690

0

102

0

0

792

E0Strängnäs 2:1, Resecentrum
E1Strängnäs 2:1 Stationsområdet

E1Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården
E1Eldsund 6:16, Eldsundsviken
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-9 610

6

0

0

-9 529

1 308

-16 108

7 157

0

0

-7 643

16 372

-15 359

16 488

-20 432

0

-2 931

E1Strängnäs 3:1 , Kv Spoven

6

0

27

0

0

33

E0Strängnäs 3:1 Storängens industriområde

6

0

0

0

0

6

E1Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren
E1Bresshammar 1:1, Stavlund

Härads Kyrkby 6:7, Härads Indusstriomr
Strängnäs 2:1, del av Västerport
Gorsinge 1:1 Biskopskvarn
Pålstorp 4:1, Malmby flygfält
Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1
E1Bildningscenter Finninger Strängnäs
Totalt Strängnäs och Tosterö

23

0

0

0

0

23

-7 069

0

307

0

0

-6 762

118

0

141

0

0

260

24

0

214

0

0

237

0

0

91

0

0

91

0
93 108

0
-45 026

87
30 029

0
-33 432

0
13 000

87
57 679

2 614

0

0

0

0

2 614

-255

0

0

0

255

0

2 054

0

223

0

0

2 277

Mariefred och Åker
E0Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde
Marielund 1:8, Jagbacken et1
Mariefred 2:33, Gamla vattenverket

-485

0

0

0

0

-485

E0Åkers Styckebruk 1:452, Skämby

Gripsholm 4:5, Ekhov

29

0

0

0

0

29

E1Läggesta statomr Marielund 1:3

0

0

128

0

0

128

E1Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbådsham

0

0

5

0

0

5

3 957

0

356

0

255

4 567

97 065

-45 026

30 385

-33 432

13 255

62 247

Totalt Mariefred och Åker
Totalt
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Ramprotokoll
I tabellen nedan framgår driftbudget enligt beslut om Flerårsplan 2020-2022
(KS/2019:297) samt de justeringar som gjorts under året. Inga justeringar har gjorts av
avseende investeringsbudgeten för 2020.
Tabell 25. Ramprotokoll kommunens driftbudget 2020, tkr

Bilagor
Bilaga 1. Organisationer som kommunen har samarbete med
Nämnder/bolag

Verksamhet

Samordningsförbund
et RAR

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 5 kommuner i
Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm,
Strängnäs och Vingåker. Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet
inom socialtjänsten och erbjuder verksamhet inom missbruksvård och
familjerådgivning.
Regional länsturistorganisationen i Sörmland. Sörmlands turismutveckling
bedrivs i aktiebolagsform och ägs till 35 procent 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.
Ideell förening som arbetar för att främja, bedriva och samordna lokalt- och
regionalt utvecklingsarbete på landsbygden i enlighet med Leadermetoden.
Leader är en del av landsbygdsprogrammet och därigenom en EU-finansierad
metod gällande projekt på landsbygden som bedrivs i samverkan mellan tre
parter: offentliga, privata och ideella aktörer. För programperioden 2014-2020
sträcker sig Leader Södermanlands område över tre län och åtta kommuner i
landskapet Södermanland: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör,
Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.
Samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och
Västerås. Samarbetet handlar om att kommunerna tillsammans vill växa mer
och göra det ännu bättre att bo, studera, arbeta och leva i de fyra kommunerna.
Samarbetet sker på både politisk nivå (kommunstyrelserna) och mellan
tjänstepersoner inom områden som besöksnäring, bostäder och samhällsfastigheter, infrastruktur och logistik, klimat, näringsliv och arbetsmarknad.
Regionalt energikontor med verksamhet i fyra län - Södermanland,
Västmanland, Uppsala och Region Gotland. . Deras huvudsakliga uppgift är att
som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energiutveckling i
Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet och agerande för energioch klimatfrågor. Strängnäs är en av 15 kommuner som äger Energikontoret i
Mälardalen AB och dess styrelse är politiskt förankrad, lokalt och regionalt.

Vårdförbundet
Sörmland

Sörmlands
turismutveckling AB

Lokalt Ledd
Utveckling - Leader
Södermanland

Fyra Mälarstäder

Energikontoret i
Mälardalen AB
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Nämnder/bolag

Verksamhet

Mälardalsrådet

Ideell och politiskt styrd organisation som arbetar för en internationellt
konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och
verka i. Mälardalsrådet har 56 kommuner och 9 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.
Ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer vars syfte är att bidra
till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av
betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. Genom förbundet förbättras
möjligheterna att följa upp miljömål och initiera miljöförbättrande åtgärder.

Mälarens
vattenvårdsförbund

Stockholm Business
Alliance (SBA)

Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR)

SKL Kommentus AB

Inera

Kommuninvest i
Sverige

Föreningen Sveriges
Ekokommuner

Riksbyggens
bostadsrättsförening
Sidensvansen

Partnerskap för samverkan mellan 53 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 Stockholm ska vara Europas
ledande och hållbara tillväxtregion.
Arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner och regioner i
Sverige. Medlemmar i SKR är Sveriges 290 kommuner och 21 landsting/regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas
verksamhet. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och
samordning. SKR ger service och professionell rådgivning inom alla de frågor
som kommuner och regioner är verksamma inom.
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
strategiska inköp och ramavtal. Inom HR-området tillhandahålls digitala
tjänster för beslutsfattare inom arbetsrättsområdet samt litteratur, avtal och
blanketter.
Ägs av SKR 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.
Ansvarar för svenska kommuners och regioners samordnade upphandling av
finansiering. Kommuninvest består av två delar, Kommuninvest 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.
Frivillig samarbetsorganisation för kommuner 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.
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.

Bilaga 2. Riskanalys
Omvärldsrisker
Identifierad risk

Beskrivning

Hantering av risk

Demografisk utveckling

Fler äldre och yngre invånare ställer
krav på kommunens äldreomsorg och
förskola/grundskola. Andelen
arbetande befolkning minskar i

Aktiv ekonomistyrning och
kompetensförsörjningsstrategi.
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Identifierad risk

Beskrivning

Hantering av risk

förhållande till äldre och yngre. Svårt
att rekrytera ex undersköterskor.
Konjunkturen i landet

Sverige är inne i en lågkonjunktur
som funnits med länge i planeringen.
Den har fördjupats av
coronapandemin.

Aktiv ekonomistyrning och
långsiktig ekonomisk planering
för att få en stabil ekonomi över
tid.

Kompetensförsörjning,
brist på arbetskraft

Flera bristyrken finns eller riskerar
att bli bristyrken. Undersköterskor
och behöriga lärare är exempel på
dessa

Fler i behov av service och
tjänster

Den demografiska utvecklingen ger
fler invånare i behov av äldreomsorg,
skola och barnomsorg. Kommunen
växer i invånarantal och bostäder, det
ställer krav på service till fler
invånare och bostadsområden.

Aktivt arbete med kompetensförsörjning och främja utveckling av
medarbetare samt att vara en
attraktiv arbetsgivare för att locka
nya medarbetare.
Planering utifrån översiktsplan
samt följa befolkningsutvecklingen för kommande år för att
kunna planera långsiktig
utveckling av kommunen.

Ökade behov hos barn och
vårdnadshavare

Ohälsan och barn och unga ökar. Det
ställer ökade krav på kommunen för
att hantera barn och vårdnadshavares
behov.

Klimatfrågan

Kommunen vill vara fossilfri 2030
och klimatneutral 2040. Det ställer
krav på kommunen, företagare och
invånare. Minskade utsläpp är ett
måste.
Pandemin påverkar hela organisationen och alla invånare och företagare i kommunen.

Coronapandemin

Statlig styrning med
ofinansierade åtaganden

Reglering/lagstiftning

Staten ställer krav på organisationen
ibland med riktade stadsbidrag men
även ofinansierade krav som
påverkar kommunens resurshantering av personal och ekonomi.
Koncernens verksamhet är i hög grad
beroende av lagstiftning och annan
nationell reglering. Inom flera
verksamhetsområden finns risk för
förändrade förutsättningar vilka kan
komma att påverka verksamhetens
ekonomiska situation framöver

Resursplaner utifrån hälsoutvecklingen hos barn, segration som
påverkar skolgången och den
demografiska utvecklingen i
kommunen.
Kommunen arbetar aktivt för att
främja klimatarbetet både internt i
organisationen men även
gentemot företagare och invånare
i kommunen.
Följa utvecklingen av pandemin.
Följa regionens rekommendationer för att undvika smittspridning. Fortsatt arbete hemifrån.
Stöd och service till invånare
utifrån bästa förmåga.
Aktiv ekonomistyrning och långsiktig ekonomisk planering för att
få en stabil ekonomi över tid och
hantera förändrade
förutsättningar.
Aktiv ekonomistyrning och långsiktig ekonomisk planering för att
få en stabil ekonomi över tid och
hantera förändrade
förutsättningar.

Effektivetsbrist i elnätet

Risk för effektbrist med den kraftiga
expansion som sker i regionen. Idag
är det svårt att möta förfrågningar
från företag som vill bygga nytt eller
bygga ut inom Sevabs nätområde på
grund av effektbrist.

Aktiva åtgärder från
lokalnätsinnehavare, men
framförallt av innehavare av
regionnät och stamnät.

Investeringsbehov

Kommunkoncernens behov av stora
investeringar under kommande åren.

En mycket aktiv
investeringsplanering med
prioriteringar samt översyn av
olika finansieringsmöjligheter
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Verksamhetsrisker
Identifierad risk

Beskrivning

Hantering av risk

Digitaliseringen,
kompetens och
infrastruktur

Den digitala utvecklingen går fort.
Behovet av att använda digitala
verktyg i samband med corona har
skyndat på utveckling och tvingat
organisationen till anpassning. Det
ställer i sin tur krav på kommunens
digitala infrastruktur.

Fortsatt satsning på digitaliseringen och förbättring av
infrastrukturen som även pågått
under en tid.

Höga sjuktal

Kommunen har fortsatt hög
sjukfrånvaro även om trenden varit
positiv de senaste åren. Corona har
satt stopp för den positiva
utvecklingen.
Personalrörligheten är något högre än
vad organisationen önskar. Den har
dock minskat de senaste åren.

Fortsatt arbete med arbetsmiljö
och frisknärvaro.

Personalrörlighet

Bristande samverkan

Kommunens samverkan inom
koncernen behöver förbättras.
Samarbetsformer och samverkan kring
viktiga frågor behöver utvecklas.

Utvecklings- och
förvaltningsmodellen

Kommunen är i behov av en
förvaltningsmodell för IT-systemen.
Arbetet är dock komplicerat och
resurskrävande för organisationen.

Finansiella risker
Identifierad risk

Satsningar på ledarskapet och
arbetsmiljö har varit positivt.
Utvecklingsmöjligheter för
medarbetare är viktigt för att
vara en attraktiv arbetsgivare.
Horisontella satsningar är en
möjlighet för att hitta
samverkansformer i organisationen. Utveckling av en tillitsbaserad kultur i organisationen.
Utvecklings- och förvaltningsmodellen behöver färdigställas
och implementeras.

Beskrivning

Hantering av risk

Ränterisk

Hög skuldsättning, betydande
kostnadseffekter vid höjd räntenivå.

Finansieringsrisk

Stor andel förfallna lån vid enskilda
tillfällen, problem med refinansiering.

Årlig limit för skuldsättning,
policy för räntebidning,
kontrollerad investeringsnivå.
Policy om spridda förfall och
diversifierad upplåningskälla,
tillgång till likvida medel och
kreditfaciliteter för att undvika
likviditetskris.

Bilaga 3. Låneskuld per bolag
Lån hos banker/kreditinstitut, mkr
Kommunen
SFAB
Lån skattefinansierad verksamhet
SBAB
SEVAB*
SEVAB, borgensåtagande
Lån kommunkoncernen totalt

2020
-150
812
662
405
1 167
213
2 447

*År 2020 inkl. 150 mkr i extra kredit på koncernkonto
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2019
0
842
842
405
1 017
228
2 492

2018
0
872
872
405
893
343
2 513

2017
20
872
892
490
873
357
2 612

2016
50
872
922
490
873
372
2 657

