
Eskilstuna: Parken Zoos bidrag fyrdubblas  
530.000 besökare subventionerades under 2006 med 44 
mkr eller 83 kr per gäst!!!  
 
Hur djupt skall man sjunka innan man lär sig? De privatägda 
parkerna Kolmården och Furuvik går med vinst. 
  
 MÅNDAG 18 JUNI 2007  
Bidraget från kommunen till Parken Zoo slår nu alla rekord: 43,7 miljoner kronor. 
Samtidigt som nöjesparken förra året gjorde sitt sämsta resultat någonsin, kräver revisorerna 
att en gammal skuld på cirka 15 miljoner ska betalas.  
 
År 2001 skulle det vara slut på bidragsberoendet för Parken Zoo. År 2003 skulle den 
kommunala anläggningen gå med vinst. Det framgår av gamla artiklar ur Eskilstuna-Kurirens 
arkiv från slutet på 1990-talet. 
Med facit i hand visar det sig att det blev tvärtom. Trots helt fantastiska besökssiffror 2003 
gjorde bolaget det året en rekordstor förlust på nästan 15 miljoner kronor. 
Året efter fick Eskilstuna kommunföretag AB dubbla det årliga koncernbidraget och skjuta till 
20 miljoner kronor för att städa upp bland Parken Zoos siffror. 
 
Tuna Park hjälpte inte 
Då, i slutet på 1990-talet, sågs ett shoppingcenter och en camping som lösningen. På så vis 
skulle mer folk komma till Parken, enligt en utredning från Eskilstuna kommunföretags 
dåvarande vd Lars Andersson. Men trots ny camping och trots Tuna park blev 2006 ett 
bedrövligt år för Parken Zoo. 
Ansvariga har då och då pekat på att Parken Zoo tagit över det kostsamma Vattenpalatset, 
men det förklarar högst nio av de extra förlustmiljonerna jämfört med året innan. 
I dag tror Lars Andersson, s, numera ordförande i Eskilstuna kommunföretag, att det nya 
badhuset, som diskuteras att byggas för 250 miljoner kronor, kan bli lösningen på Parken 
Zoos bekymmersamma siffror. Då kan det äntligen komma tillräckligt med besökare, säger 
han. 
 
Fler besökare - men större förlust 
Enligt statistiken har dock inte Parken Zoos resultat och besöksantal särskilt mycket med 
varandra att göra. Mellan åren 2000 och 2003 ökade besöksantalet med 185-000. Ändå 
accelererade förlusten från 9,5 miljoner till 14,6 miljoner kronor. 
Vid Eskilstuna kommunföretags årsstämma nyligen beslutade styrelsen att Parken Zoo får 43 
miljoner i koncernbidrag för år 2006. Det ska täcka dels förra årets underskott på 28 miljoner 
kronor, dels betala en gammal skuld som man skjutit framför sig. 
Skulden har gått att utnyttja redovisningstekniskt inom koncernen. Men en förutsättning för 
att få använda den på det sättet enligt Skatteverkets regler är att skulden en dag ska kunna 
täckas upp av en vinst. Eftersom det inte ser ut att vara akutellt för Parken Zoo inom 
överskådlig tid, har revisorerna krävt att skulden ska betalas, enligt Anders Andersson, 
ekonomichef på Eskilstuna kommunföretag AB. 
De 43 miljoner kronorna plockas i princip helt och hållet från Energi och miljö AB:s vinst. 
Enligt Lars Andersson går dock inte kommunens verksamheter miste om några pengar i och 
med bidraget till Parken Zoo. 



- I annat fall skulle pengarna ha gått tillbaka in i bolagskoncernen, säger han.   
   
Fakta: 
Lånebörda 
1997 58,5 miljoner 
1998 66,3 miljoner 
1999 62,7 miljoner 
2000 59,7 miljoner 
2001 63,1 miljoner 
2002 65,8 miljoner 
2003 88 miljoner 
2004 83 miljoner 
2005 83 miljoner 
2006 131 miljoner 
 

Andra parker har lyckats vända skutan  
  
Den politiska majoriteten hävdar då och då att alla andra djurparker också går dåligt. Men 
Kolmårdens djurpark och Furuviksparken är två exempel på anläggningar som gått från 
stora minus till plus.  
 
Mellan år 1996 och 2004 pumpade Gävle kommun in cirka 100 miljoner kronor i 
Furuviksparken. För tre år sedan tog personalen och några utomstående intressenter över 
parken. Sedan dess har anläggningen klarat sig utan bidrag. Förra året blev vinsten 300 000 
kronor. 
Gävle kommun äger fortfarande hälften av marken och byggnaderna i parken, men enligt 
planen ska man sälja sin andel om två år till de privata ägarna. 
Kolmårdens djurpark är ett annat exempel på en tidigare kommunal anläggning som i dag 
redovisar vinst. År 2006 blev resultatet nästan 14 miljoner kronor. I mars i år köpte 
dessutom djurparken loss marken och fastigheterna från tidigare ägaren Norrköpings 
kommun, berättar vd Magnus Nilsson. 
- I dag har vi inte ett enda bidrag från kommunen, säger han. 
Magnus Nilsson känner väl till Parken Zoos ständigt återkommande förlustresultat och säger 
sig vara förvånad med tanke på de fina besökssifforna. Parken Zoo har till och med fler 
besökare än Kolmårdens djurpark. 
- Mer än 530 000 besökare och ett minus på 28 miljoner. Det är en ekvation som är svår att 
få ihop, säger han.   
 

”Underskottet måste ner”  
  
Förra årets enorma underskott oroar nu även en av Parken Zoos främsta försvararare. 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström, s, har plötsligt tillsatt en utredning av 
bolagets ekonomi.  
 
Hans Ekström  
- Vi måste vara lite snälla mot Parkens nye vd och ge honom en tid att sätta sig in i 
verksamheten innan vi kräver stora förändringar. 



Det sa Jimmy Jansson, s, vice ordförande i kommunstyrelsen, så sent som den 1 juni i år vid 
ett sammanträde i kommunfullmäktige. Anledningen var att moderaten Iha Frykman krävde 
då en utredning av Parken Zoos ekonomi. 
Bara drygt två veckor har gått och nu är det andra bud som gäller från socialdemokratiskt håll. 
Kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström har på egen hand bestämt att det ska göras en 
ordentlig utredning kring Parkens ekonomi. 
- Jag ska diskutera det med koncernbolaget vid ett möte på måndag, säger han. 
För Parken Zoos underskott måste ner, anser Hans Ekström. Vad som ytterligare påverkar 
situationen är att Energi och miljö AB, kommunkoncernens kassako, ser ut att göra ett 20 
miljoner kronor sämre resultat än budgeterat i år. Det leder bland annat till att planerade 
investeringar ställs in eller skjuts upp. Då är det plötsligt mindre självklart att det finns lätt 
tillgängliga pengar att fylla upp Parken Zoos underskott med i framtiden. 
Men både Hans Ekström och Jimmy Jansson försvarar ändå att Parken Zoo går med ett visst 
underskott, eftersom verksamheten ger så mycket mer. 
- Det är lätt att stirra sig blind på koncernbidraget. Men man glömmer plussidan. Pengarna 
genrerar mycket till kommunen i form av turism, hotellnätter, shopping och allt det som 
leder till arbetstillfällen och skatteintäkter, säger Jimmy Jansson. 
Hans Ekström är nu inne på tankegångar som förekommit i debatten tidigare år. Nämligen att 
dela upp Parken Zoo i två olika bolag. Ett för driften och ett för anläggningen. 
- Om driften låg i ett eget bolag skulle det finnas en möjlighet för dem att jaga ett positivt 
resultat. Jag tror att det rent psykologiskt skulle vara bra att göra en sådan uppdelning, säger 
han.   
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