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FÖRORD

Vi lyfter blicken mot ett önskat läge 2030, det skapar långsiktighet i våra beslut 
och definierar framtidsbilden av Strängnäs kommun utifrån vision, omvärld, 
möjligheter och utmaningar. 2030 är Strängnäs kommun en plats för boende, 
bildning och besök – en plats som präglas av social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet. 

Strängnäs kommun växer! Vi blir fler invånare och det startas och etableras 
företag i alla våra kommundelar. Det finns ett kraftfullt intresse av att engagera 
sig i vår plats från många olika aktörer i vår omvärld. Våra 44 mil strandlinje 
till Mälaren skapar goda förutsättningar för boende, ett attraktivt och varierat 
utbud av bostäder växer fram i alla delar av kommunen. 

Samarbeten och ett långsiktigt arbete med att skapa goda lärmiljöer kommer 
att ge effekt på skolan. Vi har idag en alltför segregerad skola i Strängnäs och 
vi kommer att öka insatserna för att gemensamt med alla aktörer inom skolans 
värld försöka vända den bilden. Ett sätt är arbetet med LÄS där våra lärare 
träffas, stärks och bygger relationer med varandra och mellan skolor, vi utvecklas 
tillsammans med våra elevers möjligheter till bildning i centrum där vi tar ett 
gemensamt samhällsansvar.

Vi vill fortsätta att växa och bli en än mer attraktiv plats för besök. Vi når dit 
genom ett starkt företagsklimat och rikt kulturliv där företag, föreningar och 
invånare är medskapare till vår destinations attraktivitet. 

Ett fortsatt fokuserat arbete på att komma tillrätta med de höga sjuktal som 
vår organisation har haft går nu in i en fas där vi fokuserar än mer på det syste
matiska arbetsmiljöarbetet och på att stärka ledarskapet i hela organisationen. 

Vi är med största säkerhet på väg in i en lågkonjunktur med allt vad det 
innebär men på många sätt har vi en stark framtidstro och känsla av långsiktig
het i kommunens arbete. Vi har de senaste åren stärkt kommunens finansiella 
 ställning och har idag god kontroll på vår ekonomi. Vi har långsiktiga planer 
och en organisation som dagligen utmanar rådande strukturer, vi är stolta före
trädare för Strängnäs kommun och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta 
stärka vår kommun!

Jacob Högfeldt Monica Lindell Rylén
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MAJORITETSFÖRKLARING

Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för 
Strängnäs kommun för perioden 2018–2022.  

Mandatperiodens arbete ska föras utifrån ett långsiktigt hållbart 
perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen.

Den politiska majoriteten och kommunkoncernens organisation 
ska under mandatperioden:

• Ständigt prioritera och värna våra kärnverksamheter skola, vård och omsorg
• Fullfölja utvecklingsprogrammet ”Skola 2023”1

• Använda våra skatteintäkter ansvarsfullt med god ekonomisk hushållning
• Slå fast ett långsiktigt mål för kommunkoncernens finansiella styrka
• Arbeta för en säker och trygg miljö för våra invånare, företagare och besökare
• Alltid inkludera digitaliseringens möjligheter för att utveckla våra verk samheter
• Förstärka Kontaktcenters2 centrala roll i servicen till våra invånare,

 företagare, besökare och medarbetare
• Planera för ett fortsatt brett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer
• Utveckla våra centrum (Strängnäs & Mariefred) och våra centrumstråk3

(Åkers styckebruk & Stallarholmen) genom samarbete mellan näringsliv,
föreningar och kommunen

• Fortsätta att utveckla Larslunda till hela kommunens sportcenter
• Intensifiera arbetet med att stärka folkhälsan hos invånare och medarbetare
• Öka informationen om hur vi fördelar resurserna över hela kommunen
• Kraftsamla för att Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
• Arbeta för att jämställdhetsarbetet fortgår med intensitet
• Arbeta målmedvetet för fossilfria transporter år 2030 och för klimat

neutralitet 2040.

Politisk organisation
• Moderaterna och Socialdemokraterna bildar majoritet. Majoriteten har

två kommunalråd och oppositionen har ett oppositionsråd.
• Nämndorganisation: Kommunstyrelse, Barn och Utbildningsnämnd,

 Socialnämnd, Teknik och Fritidsnämnd, Miljö och Samhällsbyggnads
nämnd, Kulturnämnd, Valnämnd, Överförmyndarnämnd.

1 Skolutvecklingsprogram 2023 syftar till att ge verksamheterna förutsättningar 
 att bygga upp långsiktiga och hållbara strukturer för att nå läroplanernas mål.
2 Kontaktcenter är Strängnäs kommuns gemensamma väg in till kommunens 

 verksamheter.
3 Centrumstråk avser att de gamla städerna har geografiskt avgränsade centrum 
 och att i de två andra tätorterna har ett mer spritt område där olika service
 funktioner har uppkommit.
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Kompetens och utveckling
• Strängnäs kommun ska ha attraktiva arbetsplatser som aktivt arbetar med

kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Vi ska tillsammans angripa
 orsakerna till våra höga sjuktal.

• Ledarskapet är avgörande och därför jobbar vi med ledarskapsutveckling
som en naturlig del i organisationsutvecklingen.

Kommunkoncernens ekonomi
• Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både

den politiska och hela kommunkoncernens organisation. Detta avser lång siktig
ekonomisk planering och löpande driftsekonomi. Vi ska årligen ha resultat om
minst 2 % av skattenettot.

• Vi ska sätta tydliga långsiktiga mål för att minska kommunkoncernens skuld
sättning. Soliditeten4 i kommunkoncernen ska år 2026 ligga på minst snittet
för jämförbara kommuner i Sverige. För att nå detta ska vi pröva möjligheterna
att realisera tillgångar i kommunkoncernen. Vår ägarstruktur och de kommunala
bolagens verksamhet ska långsiktigt anpassas till våra förutsättningar och till
maximering av invånarnyttan i hela kommunen.

Miljö och samhällsbyggnad
• Fortsätta stärka och utveckla områdena kring våra stationslägen.
• Vi ska fortsätta ha en god planering för att erhålla en blandning av olika  bostäder.
• Tydligt minska vatten och avloppssystemets miljöpåverkan. Öka krets

loppstänkandet.
• Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga

miljöarbetet.
• Vi ser positivt på utbyggnaden av solenergi och uppmuntrar investeringar

i solenergianläggningar.
• Vår målsättning är att 95 % av invånarna har tillgång till fiber år 2022.

Näringsliv och besöksnäring
• Vi ska fortsatta förbättra företagsklimatet och utveckla mötet mellan

 näringslivet och kommunen vilket ska resultera i att företag vill etablera
sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen.

• Fortsätta effektivisera myndighetsutövandet t.ex. genom arbetssättet
En väg in och Dukat bord5 och vi ska införa den s.k. Rättviksmodellen6

• Vi ska ta på oss rollen att samordna aktörerna inom besöksnäringen för
att stärka vår plats som destination.

4 Soliditet avser kommunen långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
5 En väg in och Dukat bord avser att vägen in till kommunen är gemensam via 

 Kontaktcenter. Dukat bord är en möjlighet för företagare att komma till ett första 
möte där tjänstemän från berörda myndigheter finns samlade vid ett och samma bord.

6 Rättviksmodellen är ett arbetssätt där kommunal tillsyn, t ex livsmedelstillsyn, 
 faktureras i efterhand.
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Barn och utbildning
• Hela kommunkoncernen inklusive den kommunala organisationen ska

stötta genomförandet av utvecklingsprogrammet ”Skola 2023”.
• Kunskapsresultaten ska förbättras. Utveckla samarbetet ytterligare mellan

våra skolhuvudmän.
• Viktigt med kompetensutveckling för pedagoger.
• Förstärka förskolans viktiga uppdrag.
• Barn och utbildningsnämndens resursfördelning ska kompensera för

 olikheter och skapa en likvärdig skola för alla.
• Stärka samarbetet mellan Barn och utbildningsnämnden och Social

nämnden respektive utbildningskontoret och socialkontoret.
• Sänka lokalkostnaden för vårt kommunala gymnasium på nuvarande

plats eller om alternativet är ekonomiskt gynnsamt, finna en ny plats
vid Rese centrum för vårt framtida Bildningscenter.

Trygghet, vård och omsorg 
• Personaltätheten ska öka i äldreomsorgen.
• Trygghetsbostäder ska finnas i samtliga kommundelar.
• Byggandet av ett nytt särskilt boende ska påbörjas under mandatperioden.
• För kontinuitet och trygghet ska antalet olika personer inom hemtjänsten

som besöker äldre vara låg.
• Stärka samarbetet mellan Socialnämnden och Barn och utbildnings

nämnden respektive socialkontoret och utbildningskontoret.
• Stötta samverkansmöjligheterna mellan kommunen och föreningslivet

för att få fler vuxna att röra sig på gator och torg. Fortsätta utveckla
kommunens arbetsmarknadsinsatser.

• Räddningstjänsten är en central del i vår trygghetsskapande verksamhet.

Kultur
• Jobba vidare med att aktivera livskraftiga mötesplatser i alla kommundelar.
• Under mandatperioden ska beslut tas om en ny kulturscen.
• Fortsätta utveckla kulturskolan och våra fritidsgårdar.
• Vi vill utveckla lekplatser för möten och integration i alla kommundelar.

Detta för att stärka medborgarnas och besökandes möjligheter till lek och
kreativa möten.
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VISION, MÅL OCH STYRNING

Styrmodell
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för styr
ningen i Strängnäs kommun. Kommunfullmäktige fastställer kommun styrelsens 
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. 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 majo
ritetsförklaringen samt ”Önskat läge 2030” (se nedan) beslutar kommunfull
mäktige om kommunens övergripande mål. Till respektive fullmäktigemål finns 
formulerade strategier som beskriver vägval, viktiga angreppssätt och vad som är 
viktigt att fokusera på för att uppnå målen. Kommunfullmäktige kan också be
sluta om särskilda uppdrag riktade till nämnder och styrelser. Nämnder och sty
relser beslutar om mål utifrån ett helhets perspektiv inom sitt specifika ansvars
område. Tillsammans med de särskilda uppdragen från kommunfullmäktige blir 
det sedan nämndernas och styrelsernas uppgift att i en verksamhetsplan priorite
ra och konkretisera hur man  planerar att bidra till fullmäktigemålen.

Den långsiktiga färdriktningen skapas genom kommunens vision, översikts
plan och andra framåtsyftande styrande dokument. Flerårsplanen är kommun
fullmäktiges och kommunstyrelsens heltäckande plan för att styra hela den 
kommunala verksamheten, inklusive bolagen. Flerårsplanen är navet i styr
modellen och allt det som är styrande för de kommande tre åren synliggörs där. 

Flerårsplan

Verksamhetsplan
nämnder/styrelser

Långsiktig 
ekonomisk plan

Kontorsplan

Arbetsplan

Utvecklingsplan

INVÅNARE

Vision Översiktssplan

Övrig planering och 
strategiska dokument

Långsiktig kompetens-
försörjningsplan

Lagstiftning, nationella 
mål och föreskrifter

Hållbar utveckling
Globala mål

INVÅNARE



Tillitsbaserad styrning
Strängnäs kommuns styrmodell lyfter vikten av tillit i kommunens styrning 
och ledning, mellan och inom kommunens strukturer. Utöver en tillitsfull styr
ning behövs även ett tillitsbaserat ledarskap och en organisation där tillit är en 
del av den rådande kulturen.

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att minska onödig kontroll och 
detaljstyrning och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa 
mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Tillit i Strängnäs kommun är när styr
ning, kultur och organisation fokuserar på verksamhetens syfte och brukarens 
behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och hel
hetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill 
och vågar hjälpa kommunens brukare, elever, invånare, företagare och besökare.

Mål i fyra perspektiv
Kommunfullmäktiges mål är grupperade i fyra perspektiv i syfte att åstadkom
ma balans i styrningen. Det innebär att både ha ett yttre och inre fokus där 
 olika intressen målsätts och balanseras till en helhet. 

Inom perspektiven invånare och samhälle riktar vi oss utåt till våra brukare, 
kunder och invånare. Kommunens service och tjänsteutbud har en hög kvalitet 
och effektivitet. Den utvecklas genom delaktighet och inflytande där samhälls
utvecklingen skapas i dialog med invånare och intressenter. 

Perspektiven medarbetare och ekonomi handlar om att ha en effektiv 
 organisation som utvecklar både människor, medarbetare och arbetsprocesser i  
 skapandet av en attraktiv arbetsplats med ekonomin i balans.
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Värderingar och principer
Brobygget är det namn och den symbol som ska synliggöra och lyfta fram våra 
värderingar och principer. Dessa ska vi luta oss emot när vi utvecklar oss själva 
och verksamheten. 

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

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

✓ Länkande ledarskap
✓ Medarbetarnas engagemang
✓ Mål och resultatorientering
✓ Enkelt och synligt – lätt att göra rätt
✓ Våga pröva nytt
✓ Medborgarnas behov i centrum – hållbart över tiden

Värderingarna utgår från ledorden utveckling, respekt, tydlighet och öppenhet 
och står för:

• Vi utvecklar individen, verksamheten och samhället
• Vi bemöter alla med respekt och värdighet
• En fri och öppen diskussion är grunden för vårt förhållningssätt
• Vi är tydliga i vårt agerande, i vårt förhållningssätt och i våra roller
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Vision
Visionen beskriver Strängnäs kommuns framtida tillstånd. Den är en gemen
sam målbild för hela vår kommun. Den inspirerar oss och utmanar oss i det 
dagliga arbetet och när vi planerar för framtiden. Visionen lyder:

I Strängnäs kommun skapar vi vår framtid tillsammans. En positiv utveck
ling 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, före
tagande och arbetstillfällen, natur och kulturupplevelser samt effektiva kom
munikationer. 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 utveck
ling 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.

Önskat läge 2030
Bakgrund
Önskat läge 2030 är en framtidsbild av Strängnäs kommun utifrån vision, 
omvärld, möjligheter och utmaningar. Bilden av Strängnäs 2030 är fram
tagen av den politiska ledningen och förvaltningsledningen, där även samtliga 
 chefer och politiker i Strängnäs kommun haft möjlighet att påverka innehållet. 
 Utifrån Önskat läge 2030 har de kommunövergripande målen vuxit fram.

Inledning 

2030 är Strängnäs kommun en plats för boende, bildning och besök – en plats 
som präglas av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Invånare
Strängnäs kommun är en plats för bildning! Den nya gymnasieskolan är på 
plats sedan några år och grundskolorna visar goda resultat.

Tillsammans och med invånarnyttan
i fokus, skapar vi framtidens hållbara

 kommun i hjärtat av Mälardalen.
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Det kommunala uppdraget är tydligt definierat och avgränsat.
Invånarna vet vad de får för sina skattepengar och är nöjda med den service 

kommunen tillhandahåller. De är stolta över sin hemkommun och kommunen 
tar vara på deras kompetens och engagemang.

Lokaldemokratin och invånarnas tillit till Strängnäs kommun har stärkts 
genom en väl utvecklad medborgardialog. Invånarna är i hög grad delaktiga i 
utformningen av kommunens tjänster.

Samhälle 

Strängnäs kommun är en plats för boende! Bostadsutvecklingen har varit 
 positiv i många år. Här finns attraktiva bostäder i olika upplåtelseformer och 
i alla storlekar. Vi erbjuder våra äldre en bred palett av olika boendeformer. 
Pendlingen till och från vår kommun är smidig.

Strängnäs kommun är en plats för besök! Vår besöksnäring, vårt läge, vår 
natur och våra stadsmiljöer lockar till besök – året om.

Vi är en förebild inom hållbarhet. Kommunen, företagarna och  föreningarna 
verkar i hög grad i den cirkulära ekonomin. Våra stadskärnor är bilfria, och 
 cyklar och elbussar präglar trafikmiljön i hela kommunen.  

Samverkan och samarbeten präglar vår plats: Mellan kommun och närings
liv, högskolor och föreningar men också med andra kommuner i vår närhet.

Medarbetare 

Strängnäs kommun är en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörj
ning, inte minst efter framgångsrikt samarbete med högskolor och universitet.

Personalomsättningen är låg och frisknärvaron är hög i jämförelse med andra 
kommuner. Vi erbjuder interna karriärvägar i högre grad än tidigare. Arbets
miljön är god. 

Organisationen präglas av tillit. Vi tillåter och uppmuntrar innovation och 
kreativitet. Våra medarbetare känner att ansvar för helheten. Våra chefer har tid 
att vara chefer.

Politiker och tjänstepersoner är starka ambassadörer för kommunens uppdrag 
och grundläggande värderingar i det dagliga mötet med invånaren och brukaren.

Ekonomi 
Strängnäs kommun har ett gott finansiellt handlingsutrymme. Nödvändiga 
investeringar – utifrån den långsiktiga invånarnyttan – är finansierade och 
 genomförda.

Digitaliseringen har varit ett kraftfullt verktyg för att stärka kommunens 
ekonomiska ställning genom ändrade arbetssätt.

Vi har en hållbar koncernstruktur och kraftfull bolagsstyrning som gynnar 
den gemensamma ekonomin.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och verksam
hetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt 
och effektivt för att uppnå hållbar utveckling.
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Hållbar utveckling – utveckling som tillgodoser dagens behov utan att även
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar 
utveckling rymmer en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Den ekono
miska dimensionen väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning.

En långsiktig finansiell analys för perioden 2016–2030, visar att kommunen 
står inför stora verksamhets och ekonomiska utmaningar. Dessa sätter stort 
tryck på drifts och investeringsekonomin och kräver en mycket aktiv ekonomi
styrning.

Styrdokumentet ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” stipulerar ”… 
att kommunen ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och 
kriser i samhällsekonomin”. Långsiktigt ska resultatmålet i förhållande till 
skattenetto uppgå till lägst 2 procent. Genom detta kan kommunen öka sitt 
 finansiella handlingsutrymme för framtiden. Strängnäs kommunskoncerns 
soliditet 2018 på 9,4 procent är låg jämfört med snittet i riket som 2018 låg 
på 27,5 procent. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2019 att kommun
koncernens soliditet 2030 ska vara 25 procent.

Hållbar utveckling – Globala mål Agenda 2030 
Arbetet i Strängnäs kommun ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart per
spektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen. De globala målen för 
hållbar utveckling Agenda 2030, antogs av FN:s generalförsamling i september 
2015. Alla har ett ansvar att bidra till målen och i Sverige ligger ansvaret på 
 arbetet med de globala utmaningarna lokalt. 

En övergripande utmaning är att se och bedöma ekonomisk, social och 
miljö mässig hållbarhet som en helhet och att identifiera och utreda målkonflik
ter i beredning och verkställande av beslut. Agenda 2030 innebär ett nytt sätt 
att se på de tre grundläggande perspektiven (ekonomiskt, socialt och  miljö) 
inom hållbarhet. Den understryker att utmaningarna hänger samman och 
 måste lösas genom ett samlat grepp. Agendan innehåller mål och delmål som är 
integrerade och odelbara, vilket innebär att åtgärder för att nå ett mål även kan 
påverka positivt eller i vissa fall inverka negativt på möjligheten att nå andra 
mål och agendan i stort.

Hållbar utveckling för Strängnäs kommun innebär vi ska använda våra ge
mensamma resurser på ett sådant sätt att vi inte äventyrar kommande genera
tioners möjligheter till utveckling. Strängnäs har som hållbar kommun ett både 
offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet. Hållbarhetsaspekterna, 
de sociala, miljömässiga och ekonomiska, samverkar och är beroende av varan
dra för att en god hållbar kommun ska kunna uppnås. 

För Strängnäs innebär det att kommunen under 2020–2022 ska fokusera på 
att fortsätta integrera Agenda 2030 genom kommunfullmäktigemålen i respek
tive verksamhetsplan, kontorsplan och arbetsplan. För att verksamheterna ska 
kunna utvecklas till att bli alltmer hållbara och på så sätt bättre kunna bidra till 
de globala målen krävs mer kunskap och ökat medvetande om hållbarhet kopp
lat till respektive verksamhet. 
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NÄMNDERNAS OCH BOLAGENS UPPDRAG

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfull
mäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen be
hövs 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 beslu
tar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån 
visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planering, utvärdering och 
upp följningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar 
kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen. 

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfull
mäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har be
slutat om genomförs inom den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens ange
lägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kom
munalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund kom
munen är medlemmar i. 

Kommunfullmäktige
Kommundirektör

POLITISK ORGANISATION FÖRVALTNINGEN

SEVAB SFAB

KOMMUNALA BOLAG

Valberedning Kommunrevision

Socialnämnd Barn och utbildnings-
nämnd

Teknik och fritids-
nämnd

ValnämndKulturnämnd

Krisledningsnämnd

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnd

Kommunstyrelse

Socialkontor Kansliavdelning

Samhällsbyggnads-
kontor Ekonomiavdelning

Teknik och service-
kontor HR-avdelning

Kulturkontor IT- och digitaliserings-
avdelning

Utbildningskontor Kommunikations-
avdelning
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offent
liga skolväsendet. Barn och utbildningsnämnden ansvarar dessutom för kom
munens ungdomsmottagning, samt flykting och integrationsfrågor inom sitt 
verksamhetsområde. 

För barn och utbildningsnämnden är skollagen och läroplanerna centrala. 
Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar 
skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i veten
skaplig grund och beprövad erfarenhet. Barn och utbildningsnämnden svarar 
för att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden och att 
vuxna stöds och stimuleras i sitt lärande.

Socialnämnden
Socialnämnden är till för medborgare som har behov av insatser från socialtjäns
ten utifrån följande lagstiftningar: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM), Föräldrabalken (FB), Lagen om stöd och service till vissa funktions
hindrade (LSS), Hälso och sjukvårdslagen (HSL), Lag om bostadsanpassnings
bidrag, Lag om färdtjänst (FtjL) samt Lag om riksfärdtjänst (RftjL).

Medborgare som vill åtnjuta insatser kontaktar nämnden för att pröva sin rätt 
att få det man anser sig ha behov av. Medborgarna kan också ta del av förebyg
gande insatser som nämnden tillhandahåller utan prövning. Därutöver ansvarar 
nämnden för tvångsåtgärder enlig LVU och LVM. Socialnämnden är organiserad 
i fem verksamhetsområden, Myndighet och uppdrag, Arbete och familj, Äldre
omsorg, Vård och gemensamma insatser samt Funktionshinderomsorg. 

Kulturnämnden
Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiv 
och tillgänglig kultur för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade 
målgrupper. 

Kulturnämnden ansvarar för kommunens kulturhus Multeum och den 
lagstadgade folkbiblioteksverksamheten som bedrivs på fyra platser i kommu
nen: Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åker. Kulturskolan erbjuder en 
mänga olika aktiviteter: bild och form, cirkus, dans, drama, kör, musik, schack 
och serieteckning. Fritidsgårdar finns i Strängnäs, Mariefred och Åkers stycke
bruk. Kulturnämnden ansvarar för olika lokaler och scener: Paulinska,  Thomas 
Arena, Grassagården, Kvarnen, kulturhuset och kommundelsbiblioteken, 
 mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk. 

Kulturnämnden beslutar om kulturbidragen: arrangemangs och medlems
bidrag till kulturföreningar, ungdomsarrangemang, bidrag till bygdegårdar och 
studieförbund. Den kommunala konsten handhas av kulturkontoret. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fullgör uppgifter 
inom plan och byggnadsväsendet och har det närmaste överinseendet över 
byggnadsverksamheten enligt PBL (plan och bygglagen), mätningskungörel
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sen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Samhällsbyggnads
nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö, hälsoskydds och 
naturvårdsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. Verksam
heten styrs av regler i MB (miljöbalken), livsmedelslagen, tobakslagen, lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, smittskyddslagen, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen och förordningar beslu
tade med stöd av dessa lagar. Nämnden ansvarar även för tillsyn och tillstånds
frågor utifrån alkohollagen. 

Nämnden ansvarar för att leda det strategiska arbetet med Agenda 2030 
och miljöstrategin i kommunens verksamheter. Nämnden skall även biträda 
kommunstyrelsen i den strategiska samhällsplanering, enlig PBL samt bistå 
kommunstyrelsen i det strategiska arbetet med kommunens bostadsförsörjning 
(enligt BFL) och markförsörjning.  Nämnden ska också bistå kommunstyrelsen 
i det strategiska arbetet inom, folkhälso, tillgänglighets och jämställdhetsom
rådet. Nämnden bistår kommunstyrelsen i näringslivs och destinationsutveck
ling, kommunens befolkningsprognoser, kommunens 4Msamordning samt 
svarar för samordning av företagsservice i nämndens myndighetsutövning. 

Teknik- och fritidsnämnden 
Teknik och fritidsnämnden ansvarar kommunens drift och underhåll av kom
munens idrotts och fritidsanläggningar, måltidsutbud och matleveranser, 
räddningstjänst samt stadsmiljö och service. Nämnden servar invånarna i hela 
kommunen och i alla åldrar. 

Inom nämndens område finns ansvaret för kommunens gata och parkarbete, 
vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den 
kommunala parkeringsövervakningen, hamnar, Turistbyrå samt strategiska 
VAfrågor. Teknik och fritidsnämnden ansvarar även för kommunens inre 
service såsom post och repro samt fordonspark. Nämnden har även ansvar för 
föreningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet. Räddningstjänsten 
ligger inom nämndens ansvarområde. I uppdraget ingår bland annat insatser 
vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap 
och första hjälpen. I uppdraget ingår även att stödja polisen och landstinget ge
nom att åka på larm gällande hot om suicid samt IVPA (i väntan på ambulans). 

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.
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

Perspektiv Invånare 
Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som 
nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare 
och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Kommunfullmäktiges mål: 

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra 
aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga 
i kommunens utveckling.

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår 
från invånarnas behov.

Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, sam
arbetspartners, 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. Kommunen visar 
 genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun har tillgångar och 
kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärdstjänster som erbjuds.

Kommunens viktigaste utmaningar
Förväntningarna på de offentliga verksamheterna ökar i takt med förbättrad 
privat hushållsekonomi, ökad tillgänglighet och högre kunskap. Kommunen 
förväntas ge invånare fler och mer tjänster av allt högre kvalitet. Andelen äldre i 
befolkningsstrukturen ökar vilket även ökar behovet av insatser för dessa. Sam
tidigt som kompetensbrist och ansträngd ekonomi medför att bilden av den 
offentliga verksamheten försämras om krav inte kan tillgodoses. Det kan röra 
sig om vård och omsorg, tillgänglighet, trygghet och andra sociala hållbarhets
frågor. Tillsammans med den stundande kompetensförsörjningsutmaningen 
skapar det en utmaning för kommunen att hantera.
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Grundläggande är att invånare känner tillit och förtroende för varandra och 
uppfattar att det politiska styret för det gemensamma är legitimt, och att er
farenheten av delaktighet i det gemensamma blir verkligt. Kommunerna har 
här en utmaning då mycket av välfärdens verksamheter finns här.

Människors hälsa har i högsta grad betydelse för livskvalitén, och avspeglar 
sig också väldigt tydligt på det samhällsekonomiska planet. En nationell utma
ning, som också avspeglas i varje kommun, är den försämrade psykiska hälsan i 
befolkningen. En utmaning är att vända den sedan år 2011 nedåtgående trenden 
hos kommunens niondeklassare med försämrad psykosocial hälsa med minskad 
framtidstro. Utbildning och livslångt lärande är därför hörnsten för långsiktig 
framgång hos såväl individ som samhälle.

Resultaten i skolan har inte förbättrats och det finns en ojämlikhet mellan 
skolorna. Elevers resultat i skolan behöver förbättras och fler elever behöver 
komma in på gymnasiet. Att förbättra resultaten och öka jämlikheten mellan 
skolorna är en utmaning för kommunen.

Strängnäs kommun behöver arbeta aktivt för att skapa förtroende hos invå
nare, företagare och andra aktörer. Möjligheten till att vara medskapande i kom
munens utveckling behöver förbättras. Det finns goda exempel inom kommu
nen som vi vill lära oss av. De välfärdstjänster som kommunen levererar behöver 
vara både av mätbar och upplevd hög kvalitet. 

Strategiska vägval
Kommunen ska erbjuda flera olika vägar till kommunens tjänster och informa
tion om kommunen. Kommunens kontaktcenter ska vara navet för de som kon
taktar kommunen via telefon, mejl eller besöker kommunhuset. Digitalisering
en ger möjligheter att skapa relationer, få insyn och påverka våra verksamheter.

Medborgardialoger och brukarinflytande behöver utvecklas. Kommun
styrelsen ska vara ett gott exempel genom att ta tillvara på invånarnas kunskaper 
i kommunens fortsatta utveckling.

Barn och ungdomar är en självklar samtalspart vid utveckling av kommunens 
verksamhet och tjänster. Prövning av barns bästa blir mycket viktigt när barn
konventionen blir lag från 2020. En lokal barnombudsman finns i kommunen 
som samordnar och ansvarar för frågorna. Strängnäs kommun har ett ungdoms
råd består av ungdomar i åldern 13–20 år. 

Barn och ungdomsstrategin kommer att prägla arbetet och samarbetet kring 
barn och ungdomar.

Kommunen fortsätter arbetet med Skolutveckling 2023 där arbetet för bättre 
resultat i skolan och likvärdighet mellan skolor ligger i fokus. Att fler ungdomar 
får gymnasiebehörighet är mycket viktigt för hela samhället. Barn och ung
domar behöver vara delaktiga och kunna påverka sin undervisningssituation. 
Inom Skolutveckling 2023 kommer fokus även att ligga på läsförståelse för de 
olika åldersgrupperna inom skolan.

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



– 20 –

Kommunfullmäktiges mål:

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

För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktigt fråga. Håll
barhet 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 med andra aktörer, Strängnäs kommun till en 
förebild inom området.

Kommunens viktigaste utmaningar
Miljömässig hållbarhet är ett mycket brett område och kommunen har redan 
innan Agenda 2030målen tillkom identifierat ett antal olika fokusområden. 
Kommunen har ett stort spektrum av utmaningar inom miljömässig hållbar
het: vatten, natur och biologisk mångfald liksom transporter, bygg och pla
nering, energi och klimat, hållbara måltider, kretslopp, ekosystemtjänster och 
giftfri miljö.

Klimatfrågan är den miljömässiga utmaning som det senaste året har fått i 
särklass störst uppmärksamhet av såväl en starkt engagerad allmänhet och me
dia. Det finns stora utmaningar runt de särskilda uppdrag kommunen har satt 
upp och som gäller för kommunen som geografiskt område avseende fossilfria 
transporter 2030 och klimatneutralitet 2040. Det pågår ett arbete med mot
svarande nationella målsättningar. Nya krav, riktlinjer och rekommendationer 
kan tillkomma och påverka kommun. Miljömässig hållbarhet är bredare än 
 klimatfrågan och behöver fortsatt behandlas med stor bredd.

Innebörden och bredden av social hållbarhet handlar om strävan mot ett gott 
liv med god hälsa utan några orättfärdiga skillnader i samhället. Det varierar mel
lan individer, men för ett socialt hållbart samhälle är hälsa, bildning, trygghet och 
delaktighet otvetydigt centrala områden. Med en stark social håll barhet blir sam
hället mer anpassningsbart och klarar förändringar och framtiden  bättre.
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Strategiska vägval
Hållbarhetsfrågorna genom Agenda 2030 behöver finnas med i den centrala 
styrningen för att hela kommunen tillsammans ska kunna ta sig an hållbarhets
utmaningen. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet bedöms som en 
helhet och målkonflikter utreds i beredning och verkställande av beslut. 

I Flerårsplanen 2019–2021 fick förvaltningen ett särskilt uppdrag att möjlig
göra för kommunen att ha fossilfria transporter 2030 samt nått klimatneutra
litet 2040. En utmaning som alla nämnder behöver lösa tillsammans under de 
kommande åren. 

Viktigt för framtiden är att organisationen känner ett gemensamt ägarskap 
för näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin Attraktionskraft 2023 kommer att 
föra arbetet med det gemensamma ansvaret framåt. Fokus kommer bland annat 
att vara dialog och samtal, samverkan mellan skola och näringsliv, kompetens
försörjning med mera.

Arbetet med folkhälsan behöver stärkas, en del i det arbetet är utvecklingen 
av Larslunda som ett sportcenter. 

Återbruk och hållbara upphandlingar påverkar kommunens miljöpåverkan 
positivt. Det arbetet ska vi fortsätta med.

Trygghetsskapande arbete är något som berör både flera aktörer i samhället 
samt flera verksamheter inom förvaltningen. Samverkan är här av stor vikt. 

Kommunen behöver ta ställning till en tydlig markstrategi för att stärka och 
möjliggöra en framtida utveckling i enlighet med översiktsplanen. Tillsammans 
med andra markägare behöver kommunen tydliggöra vilka strategier som gäller för 
kommunens mark och markförsörjning. En ökning av kommunens markinnehav i 
utpekade utvecklingsområdena, ger förutsättningar för att aktivt arbeta med mark
anvisningar. På så vis kan kommunen påverka utvecklingen av och villkoren för 
nybebyggelse. Det i sin tur medför att översiktsplanens strategier om t ex hållbara 
transporter, samhällsservice, natur och kulturmiljöer kan förverkligas snabbare.

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

Kommunfullmäktiges mål: 

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som 
tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfung
erande 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 med
ledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge 
tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare. 

Kommunens viktigaste utmaningar
SKL:s rekryteringsrapport 2018 berättar om en framtid där alla kommuner och 
landsting kommer att ha svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Det gäller 
även för Strängnäs kommun. Samtidigt ser vi ett rekryteringsbehov de närmaste 
åren. Våra ekonomiska resurser kommer inte att räcka till för det, dessutom finns 
inte medarbetare med rätt kompetenser så att det räcker. Vi måste därför arbeta 
långsiktigt med olika insatser för att bättre ta del av medarbetares kompetenser.

Strängnäs kommun har fortsatt hög sjukfrånvaro. Att öka frisknärvaron och 
sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete, och arbetet behöver fortsätta på 
såväl kommunövergripande nivå som i kommunens verksamheter. Systema
tiskt miljöarbete är en avgörande framgångsfaktor i arbetet.

Strategiska vägval
Att attrahera och behålla de bästa medarbetarna på kort sikt och tydligt planera 
för kompetensförsörjningen på lång sikt är avgörande för Strängnäs kommun. 
Långsiktig kompetensförsörjning och långsiktig ekonomisk plan förutsätter 
varandra, därför knyts de samman. Det kräver ett skarpt och självklart fokus 
från kommunens ledning. De två områdena behöver vara styrande för våra 
 prioriteringar och återspeglas i kommunens styrning.

Arbetsmiljöarbetet behöver ta ordentligt fäste i organisationen för att fort
sätta att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Det systematiska arbets
miljöarbetet inom verksamheterna behöver förbättras. Kommunen behöver 
fortsätta arbetet att förbättra chefernas arbetssituation.

För att behålla och locka kompetenta medarbetare till Strängnäs kommun be
höver medarbetare ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete och inom organisationen. 
Kommunen välkomnar viss personalrörlighet inom organisationen, detta för att 
behålla kompetensen. Den externa personalomsättningen behöver dock minskas.  
Medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar.

Heltid som norm innebär att alla medarbetare som nyanställs ska anställas 
på heltid, deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete samt att de som har en 
 heltidsanställning men arbetar deltid ska eftersträva heltidsarbete.

För att kommunens chefer ska klara det komplexa uppdraget att vara chef 
och ledare, erbjuds kontinuerligt chefs och ledarutveckling.

– 22 –
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Perspektiv Ekonomi 
God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommun
koncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ord
ning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksam
heter, inom kommunal regi, hos privata utförare av kommunala tjänster samt 
inom kommunala bolag.

Kommunfullmäktiges mål:

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. 
Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt 
hållbar för dagens och kommande generationer.

Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekono
miska 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 kompetens
försörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver använ
das effektivt. Nuvarande arbetssätt utmanas, bland annat genom digitalisering
ens möjligheter, ständiga förbättringar i en innovativ miljö.

Kommunens viktigaste utmaningar
Den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna förväntas bli 
 ogynnsam både ur ett kompetensförsörjnings och ett ekonomiskt perspektiv 
på grund av en snabbare tillväxt av unga och äldre än avseende yrkesverksamma 
och skattebetalande. 

Utmaningen ovan blir större av att kommunkoncernens investeringsbehov 
är mycket stort de närmaste åren och att kommunens dotterbolag har stora 
 låneskulder idag.

När nu den svenska ekonomin dessutom går ner i varv och kanske så små
ningom mot en lågkonjunktur, krävs robusta strategier för att kunna upprätt
hålla en god nivå av välfärdstjänster inom i första hand kärnverksamheterna 
skola och vård & omsorg.
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Strategiska vägval
Den mycket aktiva ekonomistyrningen, som har medfört en tydlig förbättring 
av kommunens ekonomi de senaste åren, behöver fortsätta. Detta sker i huvud
sak genom införandet av den långsiktiga ekonomiska plan (LEP) som Kom
munstyrelsen beslutade om 2017.

Under 2019 har också ett arbete med att komplettera den långsiktiga finan
siella analysen till 2030 med en motsvarande personalframskrivning genom
förts. Detta skapar goda förutsättningar att både möta Strängnäs kommuns 
kompetensförsörjningsutmaningar och att finna den bästa lösningen för båda 
ovanstående utmaningar drivna av den framtida befolkningsutvecklingen.

Satsningar på digitalisering och ändrade arbetssätt kommer att bli en vik
tig del av lösningen och behöver styras mot effektivisering för att spara tid 
och därmed frigöra resurser. Den bästa lösningen kan vara att använda dessa 
för att stärka försörjningen till andra verksamhetsområden eller att förbättra 
 ekonomin.
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VÅR SAMHÄLLSEKONOMISKA OMVÄRLD

Enligt SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) senaste prognos kommer 
svensk ekonomi gå mot en lågkonjunktur under nästa år. Den starka  svenska 
konjunkturen har nu klart och tydligt dämpats. Nästa år beräknas svensk 
BNPtillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. 
Nedväxlingen i den svenska BNPtillväxten sker jämsides lägre tillväxt hos vik
tiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industri
konjunktur är redan nu påtagliga. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige 
faller resursutnyttjandet och den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden 
förbyts till en tillbakagång. Sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 
2020. Resursutnyttjandet förväntas bli så svagt 2020 att arbetsmarknads
konjunkturen indikerar lågkonjunktur.

Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som be
skrivs ovan. Prognosen, att högkonjunkturen går mot sitt slut, innebär svagare 
sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar vilket innebär 
svag skatteunderlagstillväxt de kommande åren. Försvagningen i ekonomin, 
den demografiska utvecklingen samt de växande behoven av välfärd innebär 
att Sveriges kommuner kommer behöva se över sina kostnader på olika sätt de 
kommande åren.

Arbetsförmedlingens senaste undersökning visar på en dämpad efterfrågan på 
arbetskraft under prognosperioden. Samtidigt fortsätter bristen på utbildad 
arbetskraft att begränsa jobbtillväxten på bred front. Storstadsregioner och 
större städer får fortsatt störst del, mer än 80 procent, av jobbtillväxten. Detta 
tack vare ett tillskott av arbetskraft, en större branschbredd och tydligare speci
alisering. Eftersom sysselsättningsnivån för inrikes födda är nära det potentiella 
taket är sysselsättningsökningen beroende av att utrikes födda kommer i  arbete. 
Under prognosperioden bedöms nio av tio nya jobb gå till utrikes födda. 

Arbetskraften fortsätter att öka under prognosperioden men under 2019 
och 2020 avtar ökningstakten. En anledning är färre inrikes födda i arbetsför 
ålder 16–64 år, men också ett lägre inflöde av utrikes födda till arbetskraften. 
Sammantaget ökar antalet personer i arbetskraften i en förhållandevis hög takt 
genom ett fortsatt tillskott av utrikes födda.

Arbetslösheten bedöms stiga under 2019 och 2020. För helåret 2019 be
dömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger från 6,4 procent 2018 till 
6,5 procent (enligt AKU). Under 2020 bedöms arbetslösheten till 6,7 procent.

Sveriges befolkning fortsätter att växa, men i en lägre takt än de senaste åren. 
Enligt framskrivningen kommer folkmängden att passera 11 miljoner år 2029, 
12 miljoner i början av 2050talet och 12,7 miljoner i slutet av framskrivnings
perioden, år 2070.

Under en lång tid har fler invandrat än utvandrat. De senaste årens invand
ring har varit högre än någonsin men efter 2016 har antalet som flyttat till 
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Sverige minskat. Bakom den minskade inflyttningen ligger framför allt en lägre 
invandring av personer som sökt skydd i Sverige. I framtiden förväntas både en 
högre invandring och en högre utvandring än vad den varit historiskt. Fortsatt 
antas fler invandrare än utvandrare.

Bostadsinvesteringar nådde sin topp under 2017–18, för att vika under 
2018–19. Byggandet av nya lägenheter fortsätter att minska även om nivån 
är fortfarande klart högre än under större delen av 2000talet, med undantag 
för åren 2015–2017. Konjunkturmässigt kommer vi ner från rekordhöga nivå
er. Utifrån de långsiktiga bedömningar som finns tillgängliga, är ett fortsatt 
 produktionsfall att vänta under 2020. Det finns heller inga tydliga signaler om 
och när utvecklingen kan väntas brytas.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN

Befolkningsutveckling
År 2018 blev ett år med mycket stark befolkningstillväxt. Kommunens 
invånarantal ökade med 716 personer vilket motsvarande två procent. Det var 
en ovanligt stark tillväxt för kommunen och något vi inte sett sedan början av 
1970 och 1990talen. Huvudprognosen för befolkningsutvecklingen säger att 
kommunen kommer att ha strax över 40 000 invånare år 2028, där de inledan
de åren har en starkare tillväxt än de senare med en tillväxt på cirka 1,5 procent. 
Genomsnittlig befolkningsökning räknas till 1,2 procent fram till 2028. 

Befolkningsprognosen baseras på befolkningsunderlag från Statistiska 
central byrån och analyseras lokalt i flera led. Bland annat görs tidserieanalyser, 
bedömning av färdigställda bostäder per år samt interna konjunkturanalyser.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden i Södermanland fortsätter i huvudsak att utvecklas i positiv 
riktning under resten av 2019 och under 2020. Men takten bromsar in och 
 under loppet av år 2020 väntas arbetslösheten att öka något. Nya jobb kom
mer ändå att skapas men inte i samma omfattning som under de närmast före
gående åren. En förestående lågkonjunktur riskerar att medföra att fler utanför 
arbetsmarknaden med risk för ökat försörjningsstöd.

Arbetslösheten i Strängnäs kommun har följt utvecklingen i riket i stort men 
legat cirka en procent under riksgenomsnittet. Sedan första halvåret 2019 ser 
vi en förändring där avståndet minskar och Strängnäs arbetslöshet närmar sig 
riksgenomsnittet. De grupper som ökar är utrikesfödda och ungdomar. 

De största utmaningarna på länets arbetsmarknad är inte unika för länet 
utan är till stor del generella för riket. Det handlar om att motverka bristen på 
utbildad arbetskraft, insatser mot långtidsarbetslösheten och att öka syssel
sättningen bland utrikes födda. 

Ålders- 
grupper

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 345 373 376 391 395 401 407 410 413 417 420

1-5 2 053 2 099 2 100 2 123 2 153 2 157 2 210 2 237 2 264 2 285 2 305

6-9 1 835 1 791 1 765 1 811 1 812 1 898 1 888 1 909 1 924 1 921 1 960

10-12 1 430 1 404 1 453 1 436 1 454 1 388 1 449 1 442 1 488 1 514 1 516

13-15 1 379 1 452 1 491 1 486 1 461 1 513 1 501 1 517 1 456 1 511 1 506

16-18 1 274 1 319 1 344 1 378 1 441 1 474 1 470 1 451 1 496 1 482 1 498

19-24 1 978 2 036 2 066 2 110 2 185 2 220 2 278 2 341 2 367 2 378 2 399

25-39 5 862 5 936 5 969 6 045 6 092 6 188 6 273 6 324 6 355 6 417 6 446

40-64 11 508 11 631 11 701 11 796 11 920 12 051 12 213 12 341 12 463 12 593 12 735

65-79 6 295 6 367 6 434 6 504 6 508 6 488 6 401 6 336 6 314 6 262 6 256

80-89 1 496 1 583 1 657 1 716 1 825 1 957 2 142 2 314 2 447 2 597 2 700

90-w 306 309 329 333 336 344 355 356 366 370 394

Summa 35 761 36 300 36 685 37 128 37 583 38 080 38 585 38 979 39 353 39 747 40 136

Årlig ökning 716 539 385 443 455 497 505 394 374 394 389

Ökning i % 2,0% 1,5% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Tabell 1. Befolkningsprognos 2019–2028



Bostadsmarknad
Under år 2020 väntas en stadig bostadsutveckling i Strängnäs. Kommunen 
förväntar sig att flera större projekt kommer att avslutas även under näst
kommande år. 

Start och slutbesked gick ned under 2019. Utvecklingen innebar en minsk
ning av antalet startbesked med nästan 40 procent. Detta är inte är förvånande 
med tanke på höga tal under år 2018. Utvecklingen av startbeskeden kan dock 
vara en indikation på rörelse mot lägre produktionsnivåer under 2020–21, i 
takt med rikets utveckling. 

Parallellt har det varit känt att den kallade flyttkedjan, och möjligheten att 
tillgodose behoven för ungdomar och olika grupper (till exempel invånare med 
låg inkomst, försörjningsstöd etc), har hämmats under en längre tid. Behovet 
av hyresrätter är fortsatt stort i Strängnäs, även om läget har förbättrats genom 
nyproduktion av flera hyresrättsbostäder under de senaste åren. 

Utvecklingen för beviljade bygglov för bostäder har varit stark under 2019, 
vilket kan ge en positiv utveckling av den lokala bostadsmarknaden framöver. 
Kommunen har också en mycket god planberedskap, för att kunna möta efter
frågan på höga produktionsvolymer även på lång sikt. C:a 3 500 byggrätter 
finns färdigplanerade och outnyttjade per augusti i år. 

Näringsliv
Under 2019 visade undersökningar att Strängnäs kommun är på rätt väg i sitt 
näringslivsarbete. Viktigt för framtiden är att organisationen känner ett ge
mensamt ägarskap för näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin Attraktionskraft 
2023 kommer att föra arbetet med det gemensamma ansvaret framåt. Fokus 
kommer bland annat att vara dialog och samtal, samverkan mellan skola och 
näringsliv, kompetensförsörjning med mera.

Bra service och bemötande blir allt viktigare. Invånare, företag och besö
kare jämför vår service med andra företag, organisationer och myndigheter. 
 Webben, Kontaktcenter och olika forum för möten är viktiga kontaktytor.

För Strängnäs kommun, som för i stort sett hela landet, är den kommande 
förutspådda och delvis redan inträffade kompetensbristen inom de flesta väl
färdsjobb en verklig utmaning. Den kommer inte att kunna lösas enbart genom 
att anställa fler utan även genom olika nya tekniska lösningar; digitala tjänster 
och funktioner, för verksamhetsutveckling. 
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EKONOMISK PLAN 2020–2022 
MED BUDGETRAMAR

Drift och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för 
nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktiges fördelning av 
budgetramar tillsammans med övergripande mål ska skapa riktning för priori
teringar i nämndernas arbete med verksamhetsplaner för 2020. 

Strängnäs kommun har redovisat positiva ekonomiska resultat under de 
 senaste åren, och även för 2019 prognostiseras ett positivt resultat som överstiger 
2  procent av skattenetto. Precis som övriga kommuner i landet står vi emellertid 
inför stora ekonomiska utmaningar. Den största utmaningen är att befolkningen 
växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Behovet av kommunala tjänster för 
dessa målgrupper ökar och vi behöver ha personal som kan leverera dessa tjänster. 
Kombinationen av att vara en växande kommun och ökat behov av kommunala 
tjänster, innebär också att investeringsbehoven växer. Hur investeringsbehoven 
ska finansieras framöver är en stor utmaning som behöver hanteras. 

Skatteprognos
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, de utgör 67 procent av 
de totala kommunala inkomsterna. Skattesatsen för Strängnäs kommuninvånare 
är 21,67 procent. Kommunen budgeterar för en oförändrad skattesats under 
planperioden 2020–2022. 

Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets utveckling och 
befolkningsförändringen. Eftersom det finns en betydande osäkerhet om hur stora 
de framtida skatteintäkterna ska bli, spelar prognoser en viktig roll i den ekono
miska planeringen. Strängnäs kommun använder sig av skatteunderlagsprognoser 
från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt kommunens befolknings
prognos vid beräkning av skatteintäkterna. Om inte befolkningsutvecklingen i 
Strängnäs utvecklas som i prognosen kommer intäkterna att förändras. En reserv 
motsvarande 0,9 procent av förväntade skatteintäkter har budgeterats för att ha 
beredskap för eventuella prognosförändringar och undvika akuta åtgärder.

Diagram 1. Skatteintäkter och dess utveckling
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Driftbudget
Utgångspunkten för budgetfördelningen är den framtagna skatteprognosen. 
Den tillsammans med centralt budgeterade kostnader och intäkter utgör 
 grunder för hur mycket som fördelas till respektive nämnd.

Centralt budgeteras för följande intäkter och kostnader: 
• Skatteintäkter och generella statsbidrag
• Avskrivningar
• Pensionskostnader 
• Medel för löneprioriteringar, nämnderna tilldelas budget efter 
 avslutade förhandlingar
• Ökade hyreskostnader för ny- till och ombyggda lokaler, nämnderna 
 tilldelas budget när lokalerna tas i bruk
• Nya kapitalkostnader, nämnderna ersätts för kapitalkostnader när 

investeringar tas i bruk, internränta 1,25 procent
• Finansiella kostnader i form av ränteintäkter och räntekostnader
• Borgensavgifter 
• Budget demografisk volymjustering,
• Skatteprognosreserv 
• Reserv oförutsett
• Kommungemensamma kostnader utifrån prioriteringar och 
 särskilda satsningar

I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser och vi behöver 
vara försiktiga i den ekonomiska planeringen. Reserv för handlingsberedskap 
för väntade och oväntade händelser har därför budgeterats. Det handlar dels 
om en reserv för förändrade volymer utifrån den demografiska befolknings-
utvecklingen, men också en reserv för oförutsedda kostnader samt en skatte-
prognosreserv som förklaras i avsnittet om skatteprognos.

För att hantera de ekonomiska utmaningarna behöver rådande arbetssätt 
och strukturer utmanas. Ett steg i den riktningen är att fördela budgetmedel 
horisontellt istället för direkt till nämnd. Centralt budgeterade medel för 
kommungemensamma prioriteringar och satsningen ska stimulera nämnd-
överskridande samarbete och arbetsformer inom viktiga områden. De om-
råden som det handlar om är tidiga insatser för barn och ungar, arbetet med 
hållbarhetsfrågor utifrån Agenda 2030 samt arbetet med arbetsmiljöfrågor 
och frisknärvaro. Nedan framgår de medel som budgeterats för kommun-
gemensamma satsningar 2020–2022.

Område, mkr                                                                
Budget       

2020
Plan         
2021

Plan        
2022

Tidiga insatser barn och unga 4,0 4,0 4,0
Hållbarhetsfrågor utifrån Agenda 2030 3,0 3,0 3,0
Arbetsmiljö och frisknärvaro 3,0 3,0 3,0
Summa: 10,0 10,0 10,0

Område, mkr                                                                
Budget       

2020
Plan         
2021

Plan        
2022

Tidiga insatser barn och unga 4,0 4,0 4,0
Hållbarhetsfrågor utifrån Agenda 2030 3,0 3,0 3,0
Arbetsmiljö och frisknärvaro 3,0 3,0 3,0
Summa: 10,0 10,0 10,0

Område, mkr                                                                
Budget       

2020
Plan         
2021

Plan        
2022

Tidiga insatser barn och unga 4,0 4,0 4,0
Hållbarhetsfrågor utifrån Agenda 2030 3,0 3,0 3,0
Arbetsmiljö och frisknärvaro 3,0 3,0 3,0
Summa: 10,0 10,0 10,0

Tabell 2. Kommungensamma satsningar
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Resursfördelningsmodell
Efter hänsyn till ovannämnda kommunövergripande kostnadsposter och reser-
ver framgår tillgängliga resurser att fördela till nämnderna utifrån kommun-
fullmäktiges resursfördelningsmodell. 

Modellen för resursfördelning bygger på flera parametrar och de viktigaste 
 parametrarna tar hänsyn till förändringar beträffande demografiskt beting-
ade behov och förändringar rörande förväntad kostnad för de olika verk-
samheterna.  

Den demografibaserade parametern bygger på uppskattade volymer uti-
från en kommungemensam befolkningsprognos som uppdateras och stäms 
av årligen. De kommunala verksamheterna har delats in i ålders grupper 
utifrån demografiskt betingade behov för att få en direkt påverkan av 
verksamhets volymer inom pedagogisk verksamhet och äldreomsorgen. 

Demografisk avstämning sker två gånger per år för verksamheter med 
 demografiskt betingade behov, för barn- och utbildningsnämnden i åldrarna 
1–18 år och för socialnämnden 65 år och äldre. Som underlag för demografisk 
avstämningen används Statistiska centralbyråns (SCB) födelseårsbaserade 
statistik per 30 juni i samband med kommunens delårsrapport per 31 augusti 
samt slutavstämning i samband med bokslut enligt SCBs senast publicerade 
födelseårsbaserade statistik. Avräkning görs mot centralt budgeterad reserv 
för demografisk volymjustering om 10 miljoner kronor. Belopp under 1,0 
 miljon kronor per nämnd justeras inte.

Förutom den demografibaserade parametern används nyckeltalen refe-
renskostnad och standardkostnad som fördelningsgrund i resursfördelnings-
modellen. Dessa nyckeltal hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada) och beskriver vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad 
om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och 
effektivitet. I de fall då dessa nyckeltal inte finns för en specifik verksamhet 
görs en likhetsutsökning. Likhetsutsökning innebär att Strängnäs kommun 
och sju andra kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad 
kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar en jämförelsegrupp. 
 Jämförelsegruppens genomsnittliga värde för den specifika verksamheten 
 används sedan vid fördelningen. 

+ Skatteintäkter och generella statsbidrag

+/- Finansförvaltningen 

- Avskrivningar

+/- Finansnetto

- Volymavstämning demografiskt betingade behov

- Skatteprognosreserv

- Buffert oförutsett

- Resultatmål 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

= Tillgängligt utrymme att fördela enl. kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell
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Resursfördelningsmodellen utgör enbart en grund för fördelningen. Den po-
litiska prioriteringen avgör den slutliga ramfördelningen. Förutom avsättning 
av medel för kommungemensamma satsningar (se tabell 2) görs prioriteringar 
inom olika områden. Som resultat av dessa prioriteringar har nämnderna till-
skjutits budgetmedel. Det handlar om budgetmedel till kommunstyrelsen för 
digitaliseringsarbetet samt kris- och säkerhetsarbetet, till kulturnämnden för 
ökad läsförståelse, till socialnämnden för ökad personaltäthet på särskilda bo-
enden för äldre, samt till barn- och utbildningsnämnden för förstärkning till 
den socioekonomiska fördelningen (SALSA). Dessa medel avser prioriteringar 
2020–2022. Teknik- och fritidsnämnden tillförs medel till förstärkt skötsel av 
kommunens grönytor för ökad attraktionskraft samt för ökade kostnader vid 
övertagande av vägförening. I tabell 4 nedan framgår ramfördelningen.

  

För mer detaljer kring de olika budgetposterna, se bilaga 1.

Driftbudget, mkr
Utfall 
2018

Ramjust
Budget

2019
Prognos 

2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

2022

Kommunful lmäktige -5,0 -5,8 -5,7 -5,1 -5,2 -6,3

Kommunstyrelse -132,1 -130,2 -129,6 -144,9 -147,9 -151,7

Barn- och utbi ldningsnämnd -841,2 -874,7 -874,7 -908,2 -920,1 -942,6

Socia lnämnd -704,6 -717,8 -717,8 -735,0 -751,4 -770,7

Kulturnämnd -44,2 -43,8 -43,8 -46,5 -47,7 -48,9

Mi l jö- och samhäl lsbyggnadsnämnd -17,3 -26,7 -23,3 -28,5 -29,1 -29,8

Teknik- och fri tidsnämnd -134,2 -141,2 -140,4 -146,2 -149,8 -153,5

Summa nämnder och styrelser -1 878,7 -1 940,2 -1 935,3 -2 014,4 -2 051,2 -2 103,6

Övriga  kommungemensamma kostnader/intäkter 12,5 -13,6 -17,7 -25,5 -35,9 -41,5

Avskrivningar -63,2 -69,5 -69,5 -75,9 -79,5 -86,0

Skattenetto 1 982,6 2 058,2 2 062,5 2 148,7 2 200,4 2 267,6

Finansnetto 11,9 6,3 8,6 10,1 10,3 8,8

Resultat 65,1 41,2 48,6 43,0 44,0 45,4

Resultat enligt god ekonomisk hushållning * 75,1 41,2 57,6 43,0 44,0 45,4

Resultatmål 3,8% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0%
* God ekonomisk hushål lning enl igt KS/2019:355. Enl igt riktl injerna justeras  årets  resultat med de 
kostnader som nyttjats  av tidigare års  avsättningar.

Verksamhetsområde Nyckeltal
Verksamheter med direkt koppling till demografiskt 
betingade behov.

Referenskostnad per individ för 
åldersgrupps invånarantal

Förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg Åldersgrupperna 1-18 år samt 65 år och 
äldre

Insatser för personer med funktionsnedsättning enl. LSS Referenskostnad per totalt invånarantal

Individ- och familjeomsorg Referenskostnad per totalt invånarantal

Kollektivtrafik Standardkostnad per totalt invånarantal

Övriga verksamhetsområden Likhetsutsökning per totalt invånarantal

Tabell 4. Driftbudget och resultatmål 2020–2022

Tabell 3. Nyckeltal som används i resursfördelningsmodellen
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Respektive nämnd fördelar sin budgetram inom nämndens verksamhets-
områden. Nedanstående antaganden för budgetperioden avseende löneökningar, 
personalomkostnadspålägg, hyreshöjning, prisökning för varor och tjänster 
samt krav på intäktsökningar används i budgetarbetet. 

Utöver ovanstående generella löneutveckling avsättas medel motsvarande 3,3 
miljoner kronor centralt för löneprioriteringar under respektive år 2020–2022. 
Nämnderna tilldelas budget efter avslutade förhandlingar. 

Investeringsbudget
Fördelning av investeringsmedel sker med utgångspunkt i en behovs- och prio-
riteringsmodell. Modellen tar sin utgångspunkt i en behovsanalys av framtida 
investeringar och innefattar en redogörelse för när i tid en investering behöver 
genomföras samt en beskrivning av ekonomisk effekt för ökad eller minskad 
driftkostnad till följd av genomförd investering. För att säkerställa god eko-
nomisk hushållning och en samsyn kring behov bedrivs en del av behovs- och 
prioriteringsarbetet i förvaltningsövergripande grupper så som den strategiska 
planeringsgruppen (SPG) och IT-rådet.

Strängnäs har, som flera andra växande kommuner, stora utmaningar framför 
sig för att klara av att både finansiera och genomföra de investeringar som krävs 
för att möta de ökade behoven. Under den kommande planperioden 2020–2022 
beräknas kommunen och Strängnäs Fastighets AB (SFAB) investera för 624,2 
 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 208,1 miljoner kronor per år. 
Det är en högre investeringsnivå än de senaste åren. Stora investeringar som pla-
neras är bland annat en ny grundskola, nya förskolor, verksamhetsanpassningar av 
Finningeskolan och nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning. 

Investeringar i verksamhetsfastigheter utförs av kommunens helägda bolag 
SFAB och belastar kommunen i form av ökade hyreskostnader. Som tillväxt-
kommun är en av utmaningarna hur mycket av investeringarna som ska finan-
sieras via skatteintäkter, via lån, privata investerare eller på annat sätt. För att 
hålla nere driftskostnaderna är det av avgörande betydelse att ha ett effektivt 
lokalutnyttjande av det befintliga beståndet, att ha god framförhållning och att 
säkerställa kostnadseffektiva byggnationer som klarar omställning mellan verk-
samheter. Investeringar i verksamhetsfastigheter beräknas till 440,0 miljoner 
kronor under planperioden 2020–2022.

Budgetförutsättningar för nämndernas beräkningar, % 2020 2021 2022

Generell löneutveckling, fr o m april respektive år 2,50 2,70 2,50

Personalomkostnadspålägg 40,15 40,15 40,15

Prisökning för varor och tjänster 2,10 2,00 2,00

Prisökning för köp av verksamhet inkl interna tjänster 2,2 2,3 2,2

Hyreshöjning SFAB 0,50 1,00 1,00

Intäktsutveckling 2,10 2,00 2,00

Effektiviseringar långsiktig ekonomisk plan, LEP -0,90 -0,90 -0,90

Tabell 5. Uppräkningsfaktorer för nämndernas beräkningar
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Investeringar specificerade per nämnd redovisas i bilaga 2.

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna 
som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. Självfinansierings-
graden för kommunens egna investeringar och för de verksamhetsinvesteringar 
som görs i SFAB beräknas uppgå till 100 procent för 2020. I slutet av plan-
perioden ökar investeringarna, vilket resulterar i en beräknad självfinansierings-
grad för 2021–2022 på 99 respektive 50 procent. Totalt under femårs perioden 
2018–2022 beräknas investeringarna vara självfinansierade, men  kräver fortsatt 
budgetdisciplin och aktiv ekonomistyrning. 

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

Under planperioden 2020–2022 kommer cirka 20 exploateringsprojekt att pågå.
Utgifterna för exploateringsprojekt under perioden 2020–2022 beräknas bli 

cirka 138 miljoner kronor. Utgifterna avser färdigställande av infrastruktur i ut-
vecklingsområden för både bostäder och verksamheter. Försäljning av exploate-
ringsmark förväntas uppgå till cirka 205 miljoner kronor. De stora markförsälj-
ningarna inom kommunens markinnehav är försäljning av mark för bostäder 

Investeringsram
Styrelse/nämnd, mkr

Budget
2019*

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Maskiner och inventarier -11,6 -14,3 -15,5 -21,5

IT och digitalisering -19,6 -23,2 -20,0 -12,3

Idrotts- och fritidsanläggningar -6,7 -1,6 -1,7 -10,3

Anläggning, övrigt -24,5 -24,0 -20,0 -20,0

Summa kommunens investeringar -62,4 -63,1 -57,1 -64,0

Fastighetsinvesteringar SFAB -50,0 -39,5 -111,5 -289,0

Total investeringsbudget -112,4 -102,6 -168,6 -353,0

* Budget 2019 är exkl överförd budgetram från 2018

Självfinansieringsgrad för kommunens egna 
investeringar samt fastighetsinvesteringar i SFAB, mkr

Utfall 
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

2018 
-2022

Årets resultat + avskrivningar 156 160 160 167 176 819

Nettoinvestering 78 117 103 169 353 819

 Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar*, % 100% 100% 100% 99% 50% 100%
* Årets resultat plus avskrivningar för kommunen och SFAB (bolag) i  procent av kommunens och SFABs 
  nettoinvesteringar.

Tabell 6. Investeringsbudget 2020–2022

Tabell 7. Självfinansieringsgrad för kommunens egna investeringar 
och fastighetsinvesteringar i SFAB



 – 35 –

vid Kungsfiskaren, Stavlund och kvarteret Spoven (Måsen). Troligen kommer 
även försäljningen av bostadsmark komma igång i slutet på perioden för Södra 
Stadsskogen. Efter plansprängning av Skiffern 1 och 2 (Gorsingeskogen) be-
döms möjligheten att även sälja dessa verksamhetsfastigheter som god. 

Under de senaste åren har behovet av mindre fastigheter för verksamheter 
ökat. Det pågår en ändring av detaljplan för Biskopskvarn som ska möjliggöra 
att området delas in i mindre verksamhetsfastigheter för att kunna möta mark-
nadens behov. 

Kommunens resultat
Under de senaste åren har Strängnäs kommun redovisat resultat på över 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även för 2019 bedöms 
 resultatet överträffa 2-procentsmålet samtidigt som soliditeten i kommun-
koncernen förbättras. Det är en förutsättning för att få ekonomiskt handlings-
utrymme och kunna hantera framtida utmaningar.

För hela planperioden 2020–2022 budgeterar kommunen ett resultat som 
uppgår till 2,0 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag i 
enlighet med majoritetsförklaringen. 

Exploateringar, mkr
Utfall 

2018
Prognos 

2019
Budget

2020
Plan 
2021

Plan 
2022

Inkomster 38 57 26 79 100
Utgifter -63 -48 -53 -56 -29
Netto -25 9 -27 23 72

Tabell 8. Exploateringar

Diagram 2. Resultatutveckling
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Kommunkoncernen och bolagens ekonomi 
Kommunens bolag är viktiga aktörer i syfte att göra Strängnäs kommun till en 
ännu attraktivare plats att bo, etablera och driva verksamhet i. Bolagens upp-
drag och mål specificeras i kommunens bolagspolicy och ägardirektiv till res-
pektive bolag. 

Kommunkoncernens resultat
Kommunkoncernens resultat bedöms ligga runt 100 miljoner kronor per år 
under planperioden. Resultaten är en förutsättning för att kunna självfinansiera 
stora delar av investeringarna. Koncernens totala investeringsbehov inklusive 
investeringsbidrag är 1,5 miljarder kronor under perioden 2020–2022. För mer 
detaljer, se bilaga 3. 

SEVAB Strängnäs 
Energi AB (100%)

Eskilstuna Strängnäs 
Elförsäljning AB (37%)

ESEM AB 
(25%)

SEVAB Nät AB 
(100%)

SEVAB 
Energiförsäljning AB 

(100%)

EEM Försäljning AB 
(100%)

Strängnäs 
Fastighets AB (100%)

Strängnäs 
Bostads AB (100%)

Diagram 3. Resultat Strängnäs kommunkoncern
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SEVAB Strängnäs energi AB
Under perioden 2020–2022 budgeterar SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) 
med årliga positiva resultat motsvarade mellan 7–9 procent av omsättningen. 
Under denna period ska bolaget även lämna årlig utdelning till ägaren om 
5 miljoner kronor.

SEVAB planerar under planperioden för investeringar om cirka 860 miljoner 
kronor inklusive investeringsbidrag, främst inom verksamheterna VA, Elnät och 
Värme. Investeringarna kommer delvis finansieras genom upplåning men solidi-
teten förväntas likväl förbättras med två procentenheter under planperioden. 

Tabell 9. Nyckeltal SEVAB koncernen

Strängnäs Fastighets AB
Under perioden 2020–2022 budgeterar Strängnäs Fastighets AB (SFAB) med 
årliga positiva resultat motsvarande mellan 5–6 procent av omsättningen. 
SFAB budgeterar med resultat runt 10–13 miljoner kronor per år och Strängnäs 
 Bostads AB (SBAB) om 4–5 miljoner kronor per år. 

SFAB koncernen planerar under planperioden för investeringar om drygt 
500 miljoner kronor inklusive investeringsbidrag. I SFAB planeras en förskola 
färdigställas och två förskolor och en grundskola påbörjas. I slutet av perioden 
finns även höjd i budgeten för att börja bygga ett nytt gymnasium som ersätt-
ning för Campus. Investeringarna övergår kassaflödet varför upplåning fordras 
och soliditeten förväntas minska med två procentenheter under planperioden. 
I SBAB planeras för ett nytt trygghetsboende och ombyggnad av kvarteret 
 Moberg i Åkers styckebruk. Eftersom både trygghetsboendet och ombyggnaden 
kommer pågå samtidigt krävs nyupplåning temporärt. Soliditeten beräknas 
dock vara återställd i slutet av perioden.

SEVAB koncernen mkr
Utfall 

2018
Prognos  

 2019
Plan   
2020

Plan  
2021

Plan  
2022

Omsättning 408 421 441 446 460
Balansomslutning 1 791 1 899 2 113 2 322 2 467
Eget kapital 209 249 289 321 358
Resultat före skatt 31 40 42 33 38
Soliditet inkl ansvarsförbindelser 12% 13% 14% 14% 15%
Långfristiga skulder 1 221 1 373 1 538 1 723 1 833
Investeringar (brutto) 123 191 303 306 250
Investeringsbidrag -42 -13 -13 -14 -14

SFAB koncernen (mkr)
Utfall 
2018

Prognos  
 2019

Plan   
2020

Plan  
2021

Plan  
2022

Omsättning 329 332 337 346 354
Balansomslutning 1 625 1 592 1 656 1 749 1 993
Eget kapita l 244 266 269 285 298
Resultat före skatt 11 25 20 21 19
Sol idi tet inkl  ansvarsförbindelser 15% 17% 16% 16% 15%
Långfris tiga  skulder 1 277 1 247 1 267 1 337 1 562
Investeringar (brutto) 43 72 81 139 292
Investeringsbidrag -5 0 0 -4 0

Tabell 10. Nyckeltal SFAB koncernen
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Låneskuld
Kommunens och de kommunala bolagens lånebehov tillgodoses till största 
delen av upplåning via kommunens internbank. Samtlig nyupplåning vidare-
förmedlas under planperioden till kommunens bolag, då kommunens egna 
 investeringar är självfinansierade. 

Koncernens samlade låneskuld förväntas under planperioden 2020–2022 
öka med 768 miljoner kronor till totalt 3 280 miljoner kronor med anled-
ning av investeringsbehovet i Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och Sträng-
näs SEVAB  Energi AB (SEVAB). SFABs låneskuld finansieras indirekt av 
skattemedel då den avser lån för kommunens verksamhetsfastigheter och har 
effekt på kommunens hyreskostnader medan Strängnäs Bostads ABs (SBAB) 
och  SEVABs lån finansieras av bolagens taxor och avgifter för deras respektive 
tjänster. I bilaga 3 framgår låneskuld per bolag.

Diagram 4. Låneskuld per organisation

Låneskulden per invånare beräknas öka under planperioden om samtliga inves-
teringar genomförs. Se även bilaga 3.

Diagram 5. Låneskuld per invånare
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme som visar i 
vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive lån. 
För Strängnäs kommun är ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 
att soliditeten utvecklas i positiv riktning. För att soliditeten ska förbättras 
krävs att kommunen etablerar en långsiktig resultatnivå på lägst 2 procent av 
skatteintäkterna, goda resultat i bolagen och en kontrollerad investeringstakt. 
En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad 
och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.

Strängnäs kommunkoncerns soliditet inklusive pensionsåtagande förväntas 
stärkas under 2019 och beräknas att uppgå till 11,9 procent till följd av goda 
resultat, amortering i Strängnäs Fastighets AB (SFAB) samt att investeringar
na bedöms bli självfinansierade i både kommunen och Strängnäs Bostads AB 
(SBAB). Under planperioden förväntas soliditeten stiga ytterligare med cirka 
tre procentenheter. Kommunkoncernens soliditet är dock fortfarande låg jäm
fört med likvärdiga kommuner som 2018 låg på 23,9 procent. Enligt kommu
nens riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS/2019:355) ska soliditeten 
i kommunkoncernen år 2030 vara 25 procent. I bilaga 3 framgår förväntad 
 soliditet per bolag. 

Diagram 6. Soliditet Strängnäs kommunkoncern

25

20

15

10

5

0

2018 Prognos 
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Soliditet, inkl. pensionsåtagande, kommunkoncern (%) 

Budget  Strängnäs Kommuner med 
30 000–49 999 invånare

9,4

23,9

10,8
11,9

13,2 14,3 15,2



– 40 –

Ekonomisk sammanställning koncernen

BILAGA 1. Driftbudget 20202022

Resultatbudget (mkr) Utfall Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 857 838 890 908 933
Verksamhetens kostnader -2 499 -2 567 -2 704 -2 761 -2 826
Avskrivningar -185 -179 -192 -206 -225
Verksamhetens nettokostnader -1 827 -1 907 -2 006 -2 058 -2 117

Skattenetto 1 983 2 062 2 149 2 200 2 268
Finansnetto -48 -41 -39 -43 -48
Resultat före extraordinära poster 109 114 105 99 103
Extraordinära poster och skatt -5 -5 -5 -4 -4
Årets resultat 104 109 100 94 99

Balansplan (mkr) UB Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Tillgångar 4 838 4 904 5 227 5 569 6 021
varav  årets  bruttoinvesteringar 256 330 448 503 606

Summa tillgångar 4 838 4 904 5 227 5 569 6 021
Eget kapital 988 1 102 1 188 1 279 1 376

varav årets  resultat 104 109 100 94 99
Avsättningar och skulder 3 850 3 802 4 039 4 290 4 645

varav lån hos  kreditinsti tut 2 513 2 512 2 697 2 946 3 280
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 838 4 904 5 227 5 569 6 021
Pens ionsåtagande 532 519 499 482 464
Soliditet 9% 12% 13% 14% 15%
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Resultatbudget (mkr) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens  intäkter 390 377 355 382 386 389
Verksamhetens  kostnader -2 257 -2 331 -2 308 -2 422 -2 473 -2 535
Avskrivningar -63 -69 -69 -76 -80 -86
Verksamhetens nettokostnader -1 929 -2 023 -2 023 -2 116 -2 167 -2 231

Skattenetto 1 983 2 058 2 062 2 149 2 200 2 268
Finansnetto 12 6 9 10 10 9
Resultat före extraordinära poster 65 41 49 43 44 45
Extraordinära  intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära  kostnader 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 65 41 49 43 44 45
Reserverat i  eget kapita l 10 9 0 0 0
Årets resultat enligt balanskravet 75 41 58 43 44 45
Årets  resutat, andel  av skattenetto 3,3% 2,0% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0%
Årets  resutat enl igt ba lanskravet, andel  av skattenetto 3,8% 2,8%

Finansieringsbudget (mkr) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2019 2020 2021 2022

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten

84 128 121 131 142 152

Resultat 65 41 49 43 44 45
Ej l ikvidetspåverkande poster 77 85 91 88 98 106
Rörelsekapita l förändring -58 1 -19 0 0 0

Investeringsverksamhet -114 -64 -67 -77 -57 -64
Materiel la  investeringar *) -89 -64 -67 -77 -57 -64
Finans iel la  investeringar 0 0 0 0 0 0
Omklass i ficering från exploateringar, avyttringar -26 0 0 0 0 0

Finansieringsverksamhet 30 -64 -54 -54 -85 -88
Kommunens kapitalbehov (-)/Amortering (+) 0 0 0 0 0 0
*)  Investeringsnivån 2020 inkluderar investeringar från tidigare år som förväntas  bl i  färdigstä l lda  under 2020

Ekonomisk sammanställning kommunen
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Balansplan (mkr) UB Budget Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2019 2020 2021 2022

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 0 1 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 888 699 886 887 865 843
Finansiella anläggningstillgångar 2 422 2 624 2 526 2 714 2 956 3 301
Summa anläggningstillgångar 3 311 3 323 3 412 3 602 3 821 4 144

Omsättningstillgångar
Exploateringstillgångar 130 48 111 111 111 111
Fordringar 177 148 160 160 160 160
Kassa och bank 287 292 323 378 465 554
Summa omsättningstillgångar 594 488 594 650 736 825

Summa tillgångar 3 905 3 811 4 007 4 252 4 557 4 970

Eget kapital 677 654 726 769 813 858
        Därav årets resultat 65 40 49 43 44 45

Avsättningar
Avsatt till pensioner 249 244 270 283 301 321
Andra avsättningar 0 0 0 0 0 0
Summa avsättningar 249 244 270 283 301 321

Skulder
Långfristiga skulder 2 534 2 536 2 620 2 810 3 053 3 400
Kortfristiga skulder 445 377 390 390 390 390
Summa skulder 2 979 2 913 3 010 3 200 3 443 3 790

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 905 3 811 4 007 4 252 4 557 4 970
Pensionsåtagande 532 516 519 499 482 464
Soliditet 4% 4% 5% 6% 7% 8%
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Driftbudget, mkr
Utfall                  
2018

Ramjust
Budget

2019
Prognos 

2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

2022

Kommunful lmäktige -5,0 -5,8 -5,7 -5,1 -5,2 -6,3

Kommunstyrelse -132,1 -130,2 -129,6 -144,9 -147,9 -151,7

Barn- och utbi ldningsnämnd -841,2 -874,7 -874,7 -908,2 -920,1 -942,6

Socia lnämnd -704,6 -717,8 -717,8 -735,0 -751,4 -770,7

Kulturnämnd -44,2 -43,8 -43,8 -46,5 -47,7 -48,9

Mi l jö- och samhäl lsbyggnadsnämnd -17,3 -26,7 -23,3 -28,5 -29,1 -29,8

Teknik- och fri tidsnämnd -134,2 -141,2 -140,4 -146,2 -149,8 -153,5

Summa nämnder och styrelser -1 878,7 -1 940,2 -1 935,3 -2 014,4 -2 051,2 -2 103,6

Interna räntor och avskrivningar 62,1 64,8 64,4 70,5 70,5 70,5

Pens ioner, arbetsgivaravgi fter -54,3 -53,5 -53,5 -45,4 -50,2 -52,0

Exploateringar vinst/förlust 6,3 5,0 2,2 0,0 0,0 0,0

Hyresbudget ny- ti l l  o ombyggnad 0,0 -7,6 -2,6 -12,6 -17,6 -22,6

Övr. kommungemensamma kostnader 4,5 1,5 1,8 4,9 4,9 4,9

Resurs - och reservmedel 0,0 -28,2 -26,3 -47,8 -48,4 -49,2
- varav extra medel för kommungemensamma insatser 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0
- varav särskilda lönesatsningar 0,0 -2,7 -0,8 -3,9 -3,9 -3,9
- varav demografisk volymjustering 0,0 -1,1 -1,1 -10,0 -10,0 -10,0
- varav skatteprognosreserv 0,0 -18,5 -18,5 -19,3 -19,8 -20,4
- varav buffert oförutsett 0,0 -6,0 -6,0 -4,6 -4,7 -4,9

I anspråktagna medel  från eget kapita l -9,3 0,0 -8,4 0,0 0,0 0,0

Internt återförda intäkter/kostnader 3,3 4,5 4,7 5,0 5,0 7,0

Summa övriga kommungemensamma kostnader/intäkter 12,5 -13,6 -17,7 -25,5 -35,9 -41,5

Summa verksamheternas intäkter/kostnader -1 866,2 -1 953,8 -1 953,0 -2 039,9 -2 087,2 -2 145,1

Avskrivningar -63,2 -69,5 -69,5 -75,9 -79,5 -86,0

Skattenetto 1 982,6 2 058,2 2 062,5 2 148,7 2 200,4 2 267,6

Finansnetto 11,9 6,3 8,6 10,1 10,3 8,8
- varav utdelning bolag 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0

Resultat 65,1 41,2 48,6 43,0 44,0 45,4

Ianspråktagna medel  som reserverat under eget kapita l 10,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0

Resultat enligt god ekonomisk hushållning * 75,1 41,2 57,6 43,0 44,0 45,4

Resultatmål 3,8% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% 2,0%
* God ekonomisk hushål lning enl igt KS/2019:355. Enl igt riktl injerna justeras  årets  resultat med de
kostnader som nyttjats  av tidigare års  avsättningar.

BILAGA 1. 
Driftbudget 2020–2022 
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Investeringsram
 Styrelse/nämnd, mkr

Budget
2019*

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kommunfullmäktige

Maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0

IT och digitalisering 0,0 -0,4 0,0 0,0

 Summa 0,0 -0,4 0,0 0,0

Kommunstyrelse

Maskiner och inventarier -0,5 -0,6 -0,6 -0,1

IT och digitalisering -9,5 -9,2 -9,0 -1,5

Anläggning, övrigt -7,5 -4,0 0,0 0,0

 Summa -17,5 -13,8 -9,6 -1,6

Barn- och utbildningsnämnd

Maskiner och inventarier -3,8 -3,0 -7,6 -7,7

IT och digitalisering -6,2 -9,0 -7,8 -7,2

 Summa -10,0 -12,0 -15,4 -14,9

Socialnämnd

Maskiner och inventarier -2,1 -3,6 -3,4 -3,6

IT och digitalisering -0,9 -1,5 -1,6 -1,7

 Summa -3,0 -5,0 -5,0 -5,3

Kulturnämnd

Maskiner och inventarier -2,3 -1,1 -1,0 -0,6

IT och digitalisering -0,2 -0,5 -0,2 -0,4

 Summa -2,5 -1,6 -1,2 -1,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Maskiner och inventarier 0,0 -1,1 -0,3 -0,2

IT och digitalisering -1,3 -0,2 -0,2 -0,2

Summa -1,3 -1,3 -0,5 -0,4

Teknik- och fritidsnämnd

Maskiner och inventarier -2,9 -5,0 -2,7 -9,3

IT och digitalisering -1,5 -2,4 -1,2 -1,3

Idrotts- och fritidsanläggningar -6,7 -1,6 -1,7 -10,3

Anläggningar övrigt -17,0 -20,0 -20,0 -20,0

 Summa -28,1 -29,0 -25,5 -40,9

Summa kommunens investeringar, mkr -62,4 -63,1 -57,1 -64,0

* Budget 2019 är exkl överförd budgetram från 2018

BILAGA 2. 
Investeringsbudget per nämnd 2020–2022
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Lån hos banker/kreditinstitut, mkr
Utfall
 2018

Prognos
 2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kommunen 0 0 0 0 0
SFAB 872 842 842 912 1152
Lån skattefinansierad  verksamhet 872 842 842 912 1 152
SBAB 405 405 425 425 410
SEVAB internbank 893 1 037 1 217 1 412 1 537
SEVAB, borgensåtagande 343 228 213 197 181
Lån kommunkoncernen totalt 2 513 2 512 2 697 2 946 3 280

 Låneskuld per invånare, kr
Utfall
 2018

Prognos
 2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Antal invånare 31 december 35 761 36 300 36 685 37 128 37 583
Låneskuld skattefinansierad verksamhet, kr per invånare 24 384 23 196 22 952 24 564 30 652
Låneskuld totalt koncern, kr per invånare 70 272 69 201 73 518 79 347 87 274

Nyckeltal kommunkoncernen
Utfall
2018

Prognos 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan
 2022

Resultat före skatt (mkr)
Kommun 65 49 43 44 45
SEVAB 35 40 42 33 38
SFAB 3 18 15 16 12
SBAB 8 7 5 5 7
Investeringar inkl. investeringsbidrag (mkr)
Kommun 62 67 63 57 64
SEVAB 81 178 290 293 236
SFAB 16 48 40 112 289
SBAB 22 24 41 23 3
Soliditet (%)
Kommun, inkl  pens ionsåtagande 4% 5% 6% 7% 8%
SEVAB 12% 13% 14% 14% 15%
SFAB 16% 18% 18% 18% 15%
SBAB 32% 32% 30% 31% 32%

BILAGA 3. 
Nyckeltal kommunkoncernen




