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Delårsrapport januari – augusti 2021 med prognos för 
2021 – Enköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 
kommun fastställs. 

2. Finansiell rapport per augusti 2021, bilaga 1, anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 
kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
I delårsrapporten är prognosen för kommunkoncernens resultat 144 miljoner 
kronor varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 10 miljoner 
kronor. Resultatet beror i huvudsak på positiva resultat hos Enköpings kommun, 
AB Enköpings hyresbostäder och ENA Energi AB. 

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar uppgår till 76 miljoner kronor vilket motsvarar 2,7 procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 
36 miljoner kronor eller 1,2 procentenheter bättre resultat jämfört med det 
finansiella målet för 2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad 
skatteprognos. Soliditeten och självfinansieringsgraden beräknas till cirka 26 
procent respektive 40 procent. Det innebär att resultatet och soliditeten överstiger 
de finansiella målen medan självfinansieringsgraden ligger under målet för året.   

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras. Skulden uppgick vid utgången av augusti 2021 till totalt 3 902 
miljoner kronor vilket motsvarar 83 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings 
hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. 
Sedan 2017 har låneskulden ökat med 49 procent. 

Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk 
ekonomi. SKR bedömer att BNP växer med 4,1 procent 2021 vilket betyder att hela 
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nedgången i svensk ekonomi 2020 återhämtas i år. BNP-tillväxten fortsätter att öka 
med 3,4 procent 2022 och för 2023–2024 beräknas den årliga ökningen ligga på 
1,4 procent. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och är bland de snabbast 
växande i Sverige. Hittills i år har befolkningen ökat med cirka 900 personer eller 
2,2 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av 
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på 
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder uppfyllt 
sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de 
angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån ovan har bedömningen gjorts 
om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg. 
Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 50 procent vara på rätt väg, 30 procent 
bedöms delvis vara på rätt väg och 20 procent bedöms inte vara på rätt väg. 

De fyra medarbetarmålen bedöms inte vara på rätt väg i förhållande till målen för 
2023. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron har 
förbättrats något sedan föregående år. Resultatet för chefers förutsättningar för 
sina uppdrag ligger på samma nivå som tidigare. Den externa 
personalomsättningen har ökat i förhållande till 2020 och ligger en procentenhet 
över målet.  Bedömningen är trots allt att de fyra medarbetarmålen kommer att 
uppnås 2023, delvis med anledning av att effekten av covid-19 minskar.   

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 
för helåret 2021 baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de tre 
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de 
fyra medarbetarmålen. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras för överläggning och lunch klockan 11:45-13:00. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-12 § 9 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-07 
Delårsrapport, Enköpings kommun och kommunkoncern, 2021-10-26 
Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, 2021-08-31 
 
 
__________
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Paragraf 9 Ärendenummer KS2021/561 

Delårsrapport januari – augusti 2021 med prognos för 
2021 – Enköpings kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 
kommun fastställs. 

2. Finansiell rapport per augusti 2021, bilaga 1, anmäls och läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 
kommun anmäls och läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning 
I delårsrapporten är prognosen för kommunkoncernens resultat 144 miljoner 
kronor varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 10 miljoner 
kronor. Resultatet beror i huvudsak på positiva resultat hos Enköpings kommun, 
AB Enköpings hyresbostäder och ENA Energi AB. 

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar uppgår till 76 miljoner kronor vilket motsvarar 2,7 procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 
36 miljoner kronor eller 1,2 procentenheter bättre resultat jämfört med det 
finansiella målet för 2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad 
skatteprognos. Soliditeten och självfinansieringsgraden beräknas till cirka 26 
procent respektive 40 procent. Det innebär att resultatet och soliditeten överstiger 
de finansiella målen medan självfinansieringsgraden ligger under målet för året.   

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras. Skulden uppgick vid utgången av augusti 2021 till totalt 3 902 
miljoner kronor vilket motsvarar 83 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings 
hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. 
Sedan 2017 har låneskulden ökat med 49 procent. 

Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk 
ekonomi. SKR bedömer att BNP växer med 4,1 procent 2021 vilket betyder att hela 
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nedgången i svensk ekonomi 2020 återhämtas i år. BNP-tillväxten fortsätter att öka 
med 3,4 procent 2022 och för 2023–2024 beräknas den årliga ökningen ligga på 
1,4 procent. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och är bland de snabbast 
växande i Sverige. Hittills i år har befolkningen ökat med cirka 900 personer eller 
2,2 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av 
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på 
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder uppfyllt 
sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de 
angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån ovan har bedömningen gjorts 
om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg. 
Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 50 procent vara på rätt väg, 30 procent 
bedöms delvis vara på rätt väg och 20 procent bedöms inte vara på rätt väg. 

De fyra medarbetarmålen bedöms inte vara på rätt väg i förhållande till målen för 
2023. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron har 
förbättrats något sedan föregående år. Resultatet för chefers förutsättningar för 
sina uppdrag ligger på samma nivå som tidigare. Den externa 
personalomsättningen har ökat i förhållande till 2020 och ligger en procentenhet 
över målet.  Bedömningen är trots allt att de fyra medarbetarmålen kommer att 
uppnås 2023, delvis med anledning av att effekten av covid-19 minskar.   

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 
för helåret 2021 baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de tre 
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens sex uppgifter och de 
fyra medarbetarmålen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-07 
Delårsrapport, Enköpings kommun och kommunkoncern, 2021-10-07 
Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, 2021-08-31 
__________
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Kommunledningsförvaltningen 
Daniel Nilsson 
0171-626289 
daniel.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Delårsrapport januari � augusti 2021 med prognos för 
2021 � Enköpings kommun 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 
kommun anmäls och läggs till handlingarna. 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. Delårsrapporten för januari-augusti 2021 med prognos för 2021 för 

Enköpings kommun fastställs. 
2. Finansiell rapport per augusti 2021, bilaga 1, anmäls och läggs till 

handlingarna. 

 

Ärendet 

Bakgrund 
I delårsrapporten är prognosen för kommunkoncernens resultat 144 mnkr varav 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 10 mnkr. Resultatet 
beror i huvudsak på positiva resultat hos Enköpings kommun, AB Enköpings 
hyresbostäder och ENA Energi AB. 

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar uppgår till 76 mnkr vilket motsvarar 2,7 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 36 
mnkr eller 1,2 procentenheter bättre resultat jämfört med det finansiella målet för 
2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad skatteprognos. 
Soliditeten och självfinansieringsgraden beräknas till cirka 26 procent respektive 51 
procent. Det innebär att resultatet, soliditeten och självfinansieringsgraden 
överstiger de finansiella målen året.   

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras. Skulden uppgick vid utgången av augusti 2021 till totalt 3 902 
mnkr vilket motsvarar 83 tkr per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder och 
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Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. Sedan 2017 har 
låneskulden ökat med 49 procent. 

Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk 
ekonomi. SKR bedömer att BNP växer med 4,1 procent 2021 vilket betyder att hela 
nedgången i svensk ekonomi 2020 återhämtas i år. BNP-tillväxten fortsätter att öka 
med 3,4 procent 2022 och för 2023–2024 beräknas den årliga ökningen ligga på 
1,4 procent. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och är bland de snabbast 
växande i Sverige. Hittills i år har befolkningen ökat med cirka 900 personer eller 
2,2 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av 
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på 
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder uppfyllt 
sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de 
angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån ovan har bedömningen gjorts 
om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg. 
Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 50 procent vara på rätt väg, 30 procent 
bedöms delvis vara på rätt väg och 20 procent bedöms inte vara på rätt väg. 

De fyra medarbetarmålen bedöms inte vara på rätt väg i förhållande till målen för 
2023. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron har 
förbättrats något sedan föregående år. Resultatet för chefers förutsättningar för 
sina uppdrag ligger på samma nivå som tidigare. Den externa 
personalomsättningen har ökat i förhållande till 2020 och ligger 1 procentenhet 
över målet.  Bedömningen är trots allt att de fyra medarbetarmålen kommer att 
uppnås 2023, delvis med anledning av att effekten av covid-19 minskar.   

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås 
för helåret 2021 baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella 
målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 
medarbetarmålen. 

Ärendets beredning 
Här beskriver du vilka som har berett ärendet. Har några andra förvaltningar gett 
synpunkter? Har ärendet varit på remiss? När då? Sammanfatta kort remissvaret. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Redogör för förvaltningens bedömning och motiven för detta. Redogör skälen för 
förvaltningens sammantagna bedömning i de fall andra funktioner eller 
förvaltningar har gett olika synpunkter. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Ärendet medför inga sociala eller miljömässiga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-12 
Rapport, daterad 2021-10-12 
Bilaga 1: Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, daterad 2021-08-31 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Tf ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Myndighet/nämnd/namn, för åtgärd 
Myndighet/nämnd/namn, för kännedom
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Sammanfattning 

I delårsrapporten är prognosen för 
kommunkoncernens resultat 144 mnkr varav 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
står för 10 mnkr. Resultatet beror i huvudsak på 
positiva resultat hos Enköpings kommun, AB 
Enköpings hyresbostäder och ENA Energi AB. 

Prognosen för kommunens resultat exklusive 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
uppgår till 76 mnkr vilket motsvarar 2,7 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Det är 36 mnkr eller 
1,2 procentenheter bättre resultat jämfört med det 
finansiella målet för 2021. Det högre resultatet 
förklaras främst av en uppreviderad skatteprognos. 
Soliditeten och självfinansieringsgraden beräknas till 
cirka 26 procent respektive 51 procent. Det innebär att 
resultatet, soliditeten och självfinansieringsgraden 
överstiger de finansiella målen för året.   

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt 
med att nya investeringar behöver finansieras. 
Skulden uppgick vid utgången av augusti 2021 till 
totalt 3 902 mnkr vilket motsvarar 83 tkr per invånare. 
Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings 
kommun som har den största delen av låneskulden. 
Sedan 2017 har låneskulden ökat med 49 procent. 

 

Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende 
på utvecklingen av svensk ekonomi. SKR bedömer att 
BNP växer med 4,1 procent 2021 vilket betyder att 
hela nedgången i svensk ekonomi 2020 återhämtas i 
år. BNP-tillväxten fortsätter att öka med 3,4 procent 
2022 och för 2023–2024 beräknas den årliga ökningen 
ligga på 1,4 procent. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka 
och är bland de snabbast växande i Sverige. Hittills i år 
har befolkningen ökat med cirka 900 personer eller 2,2 
procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat. 

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål 
uppskattas det att majoriteten av målen är på rätt väg 

mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen 
baseras på resultat av kommunfullmäktiges 
indikatorer och aktiviteter, om nämnder uppfyllt sina 
mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de 
genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för 
att nå målbild 2023. Utifrån ovan har bedömningen 
gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är 
uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 
verksamhetsmålen bedöms 50 procent vara på rätt 
väg, 30 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 20 
procent bedöms inte vara på rätt väg. 

De fyra medarbetarmålen bedöms inte vara på rätt 
väg i förhållande till målen för 2023. Resultatet för 
hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron 
har förbättrats något sedan föregående år. Resultatet 
för chefers förutsättningar för sina uppdrag ligger på 
samma nivå som tidigare. Den externa 
personalomsättningen har ökat i förhållande till 2020 
och ligger 1 procentenhet över målet.  Bedömningen 
är trots allt att de fyra medarbetarmålen kommer att 
uppnås 2023, delvis med anledning av att effekten av 
covid-19 minskar.   

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk 
hushållning kommer att uppnås för helåret 2021 
baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 
3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom 
kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen.  
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Förvaltningsberättelse 

I förvaltningsberättelsen lämnas en övergripande bild av kommunens och kommunkoncernens verksamhet 
samt ekonomiska resultat för det gångna året. De mål som kommunfullmäktige beslutat om i den långsiktiga 
planen för 2020–2023 med årsplan och budget 2021 följs upp.  

 

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
Omvärldsanalys  

Samhällsekonomi 

Under föregående år minskade BNP med 2,8 procent 
och hela nedgången bedömer SKR hämtas igen under 
tredje kvartalet 2021, trots en ökad smittspridning 
efter sommarmånaderna. BNP förväntas stiga med 4,1 
procent i år vilket grundar sig i en stark inhemsk 
efterfrågan. Den inhemska efterfrågan bedöms vara 
fortsatt hög under 2022 samtidigt som 
sysselsättningen ökar.  Det bidrar till en BNP-tillväxt på 
3,4 procent 2022 för att sedan minska till 1,4 procent 
2023 och 2024 mot en ”normalkonjunktur”.   

Tillväxten av antalet arbetade timmar beräknas bli 
betydligt lägre än BNP-tillväxten i år och även 2022. 
Medan BNP för 2021 åter når upp till 2019 års nivå, 
kommer timvolymen 2021 att hamna ca 1 procent 
under 2019 års nivå. Återhämtningen på 
arbetsmarknaden kvarstår till stor del efter utgången 
av 2021. Arbetslösheten väntas öka till 8,8 procent i år 
för att sedan sjunka till 8,1 procent 2024. 
Löneökningarna beräknas bli generellt sett låga för 

perioden 2021–2024 med ett genomsnitt på 2,4 
procent per år.  

SKR bedömer att skatteunderlaget förbättras i år och 
hamnar på 3,7 procent. För perioden 2022–2023 
minskar ökningstakten gradvis för att 2024 uppgå till 
3,1 procent, vilket förklaras av en lägre BNP-tillväxt. 
Den genomsnittliga ökningen per år under 2010–2019 
är över 3,7 procent.   

Befolkningsutveckling 

Den snabba befolkningsökning som Sverige haft 
under en längre tid med en topp 2016 ser ut att ha 
vänt.  Ökningstakten 2020 är den näst lägsta sedan 
2005 både för riket och också Stockholms län. En 
större del av den låga ökningstakten 2021 beror på 
den minskande ökningstakten av invandring. År 2021 
faller ökningstakten i Uppsala län till ungefär samma 
omfattning men från en högre nivå året innan än i 
Stockholms län. Enköpings kommun går mot 
strömmen och växer med 2,2 procent eller ungefär 
900 invånare vilket är bland de snabbast växande i 
Sverige. Det är klart snabbare än i Uppsala län som 
helhet och snabbare än vad befolkningsprognoserna 
beräknat.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 

Pandemin som tog fart i början av 2020 har påverkat 
samtliga verksamheter och de har fått anpassa sig till 
råd och rekommendationer från myndigheter och 
Region Uppsala för att bland annat minska 
smittspridningen i samhället. Särskilt verksamheterna 
inom vård- och omsorgsnämnden har påverkats i 
större omfattning.  

Under året har staten kompenserat kommunen med 
totalt 17 mnkr för sjuklönekostnader. Därtill ingår 9 
mnkr i beviljade statsbidrag från 2020 för 
merkostnader med anledning av covid-19.  

Nämndernas påverkan av covid-19 

Kommunstyrelsen 

Kostnader med anledning av covid-19 uppgår till 2,9 
mnkr. Det avser stöd motsvarande avgiften för 
livsmedelstillsyn och serveringstillstånd till företag 
som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och 
bryggeri samt ett extra friskvårdsbidrag på 1 000 kr till 
kommunens medarbetare. Nämnden prognostiserar 
intäkter om 0,3 mnkr avseende ersättning för 
sjuklönekostnader och andra merkostnader kopplade 
till covid-19, såsom annonsering och 
informationsinsatser till kommuninvånarna. 

Miljö-och byggnadsnämnden 

Än så länge kan miljöavdelningen kompensera den 
minskade effektiviteten på grund av covid-19 genom 
att hålla nere aktiviteter kopplade till skattefinansierad 
verksamhet. 

Det är i dagsläget oklart om ersättningen kommer 
täcka kostnaderna för trängseltillsynen och om annan 
planerad och budgeterad verksamhet kommer att få 
stå tillbaka.  

 Utbildning-och arbetsmarknadsnämnden 

Nämndens resultat är påverkat av covid-19. 
Måltidskostnaden för gymnasiet har varit lägre då 
undervisningen bedrivits på distans under delar av 
vårterminen. I vissa verksamheter har behovet av 
vikarier varit lägre då antalet barn och elever varit 
lägre. I andra verksamheter har efterfrågan på 
utbildning och på distans medfört nyanställningar. 
Andra effekter av pandemin är lägre kostnader för 
kompetensutveckling i form av utbildningar, 
konferenser, seminarier och planeringsdagar för 
medarbetare och studiebesök och praktik för elever. I 
augusti är 0,1 mnkr bokförda som ökade inköp av 
material. 

 

Socialnämnden 

Inga tillsynsavgifter tas ut under året vilket innebär en 
minskning av intäkter på 0,7 mnkr. Förvaltningen 
bedöms erhålla kompensation för sjuklönekostnader 
med 0,5 mnkr. Totalt sett en minskning av intäkter 
motsvarande 0,2 mnkr. 

Pandemins effekter på försörjningsstödet är svåra att 
följa. En uppskattad kostnad är 3–5 mnkr. 

Ökade kostnader för inhyrd personal/konsulter på 
grund av ett högt inflöde av ärenden framförallt till 
försörjningsstöd, mottagningen och utredning barn. 
Uppskattad kostnad är 2,4 mnkr. 

Våld i nära relationer har ökat när otryggheten för 
både vuxna och barn ökar. Mer tid tillsammans i 
hemmet har fått negativa effekter i redan utsatta 
familjesystem och socialnämnden har därför behövt 
bevilja insatser på till exempel skyddade boenden. 

Nämnden gör i nuvarande läge även bedömningen att 
det kan komma behövas fler och mer omfattande 
insatser för barn, unga och vuxna utifrån ökad psykisk 
ohälsa. 

Nämndens nettokostnader kopplat till covid-19 
bedöms ligga i spannet 5,6–7,6 mnkr. 

Tekniska nämnden 

För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare införs 
åtgärder, i form av att gällande avgifter reduceras eller 
tas bort under en viss period. Det har också varit 
viktigt att drifts- och investeringsprojekt löpt vidare 
för att bidra till att säkerställa arbetstillfällen för 
näringslivet. Effekter som är covid-19 relaterade: 

 Lägre kostnad med 1,8 mnkr för resor med 
färdtjänst. 

 Färre serverade portioner på gymnasiet ger ett 
intäktstapp på 1,4 mnkr samt en lägre kostnad 
för livsmedel och personal med 1,1 mnkr. 

 Bidrag för sjuklöneersättning med 1,4 mnkr. 
 Avgift för uteserveringar och torghandel tas 

bort även detta år vilket ger en lägre intäkt 
med 0,2 mnkr. 

För VA-kollektivet finns i prognosen lägre 
personalkostnad på grund av vakanser samt bidrag för 
sjuklöneersättning. Överskott fonderas inför 
byggnation avloppsreningsverk. 

Upplevelsenämnden 

Covid-19 påverkar nämndens prognos med totalt 10,9 
mnkr i underskott. Lägre eller uteblivna intäkter 
uppgår till 13,0 mnkr när antalet besökare har 
begränsats, arrangemang fått ställas in, verksamheter 
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tillfälligt fått stänga och Pepparrotsbadets öppnande 
fått skjutas fram. Det har varit svårt att bedöma vilka 
intäktsavvikelser som beror på pandemin jämfört med 
annan orsak. På kostnadssidan bedöms det att finnas 
poster direkt kopplade till pandemin med 2,1 mnkr 
som lägre kostnader för bland annat personal, 
förbrukningsmaterial och kapitaltjänstkostnader på 
grund av samma orsak som för intäkterna. 

Den negativa budgetavvikelsen, underskott på 6,3 
mnkr, för Idrotts- och fritidsanläggningar beror till 
största del på minskade intäkter med 11,6 mnkr som 
en direkt följd av pandemilagens föreskrifter. 
Pepparrotsbadets försenade öppning samt 
begränsning av antal besökare förklarar merparten av 
intäktsbortfallet.  

Vård-och omsorgsnämnden 

Nämndens prognos för 2021 inklusive kostnaderna för 
covid-19 hamnar på -1,9 mnkr. Exklusive kostnaderna 
för covid-19 blir resultatet +21,6 mnkr och exklusive 
tillskottet för sjuklönekostnaderna blir resultatet +14,3 
mnkr. 

RIPS 

Storleken på kommunens pensionsåtaganden 
påverkas av de dödlighetsantaganden som ligger till 
grund för pensionsberäkningarna. 
Dödlighetsantagandena bestämmer under hur lång 
tid som pensionsåtaganden för respektive individ 
kvarstår i pensionsskulden. Inom riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld (RIPS 19), har en översyn 
genomförts av dödlighetsantagandena eftersom den 
genomsnittliga livslängden bedöms ha ökat.  

I april 2021 beslutade SKR:s styrelse om nya 
dödlighetsantaganden, vilket innebär att 
pensionsåtagandena påverkas negativt eftersom 
pensioner då beräknas utbetalas under längre tid 
jämfört med i nuläget. Justeringen av 
dödlighetsantagandena beräknas medföra en ökad 
kostnad motsvarande 24 mnkr för Enköpings kommun 
2021. 

 

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning 
God ekonomisk hushållning 

Ett centralt begrepp i Enköpings kommuns planering 
är hållbar utveckling vilket utgår från social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. God ekonomisk 
hushållning är en grundläggande del i den hållbara 

utvecklingen. För att uppnå en god ekonomisk 
hushållning ska Enköpings kommun ha en ekonomi i 
balans och sträva efter att beslutade resurser används 
för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.    

God ekonomisk hushållning bedöms genom en 
samlad bedömning av måluppfyllelsen av de 
finansiella målen, verksamhetsmålen inom 
kommunens sex uppgifter och medarbetarmålen. 

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk 
hushållning kommer att uppnås för helåret 2021 
baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 
3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom 
kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen.  

Kommunkoncernens resultat 

Enköpings kommun har organiserat sin verksamhet i 
en koncern. Kommunkoncernen och de 
sammanställda räkenskaperna omfattar förutom 
kommunen även de kommunalt helägda bolagen 
Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB), AB 
Enköpings Hyresbostäder (EHB) och ENA Energi AB 
(ENA) samt även 65 procent av kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

Enligt prognosen förväntas ett resultat på 144 mnkr 
vilket är 60 mnkr högre än budgeterat. Den positiva 
avvikelsen förklaras i huvudsak av att kommunen och 
ENA Energi AB visar ett bättre resultat än förväntat.    

Låneskuld och borgensåtagande 

Koncernens låneskuld uppgick den 31 augusti 2021 till 
totalt 3 902 mnkr (3 518 mnkr) vilket motsvarar 83 tkr 
(76 tkr) per invånare. Låneskulden fördelas mellan 
kommunen med 1 415 mnkr, Enköpings kommuns 
moderbolag AB med 320 mnkr, AB Enköpings 
hyresbostäder med 2 090 mnkr och ENA Energi AB 
med 62 mnkr samt 65 procent av kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneskuld med 14 
mnkr. Jämfört med samma period föregående år har 
låneskulden ökat med 384 mnkr eller 11 procent. 
Sedan 2017 har låneskulden ökat med 1 279 mnkr eller 
49 procent. 
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Kommunen tecknar borgen för lån till de kommunalt 
ägda bolagen och kommunalförbund, men även för 
andra externa verksamheter. Kommunens samlade 
borgensåtaganden uppgick sista augusti 2021 till 2 
560 mnkr, vilket är en ökning med 114 mnkr sedan 
årsskiftet. Ökningen förklaras främst av utökat 
borgensåtagande för AB Enköpings Hyresbostäder. 
Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden 
under 2020 och inga indikationer finns att det ska 
behöva ske några infrianden under de kommande 
åren.  

Bolagen och förbundets resultat 

Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader -1 -3 -1 

Avskrivningar 0 0 0 

Resultat före finansnetto -1 -3 -1 

Finansnetto -3 -3 -2 

Resultat efter finansnetto -4 -6 -4 

 

Prognosen för året är -3,7 mnkr, vilket är 2,3 mnkr 
lägre än budget. Styrelsen har under året beslutat om 
en utredning för underlag av en eventuell försäljning 
eller delförsäljning av ENA Energi AB. Utredningen ska 
vara klar våren 2022 och budgeterade konsulttjänster 
kommer därför till stor del inte att utnyttjas under 
2021, vilket är den främsta anledningen till avvikelsen. 
Även borgensavgifter som betalas till Enköpings 
kommun blir lägre än budgeterat. 

Övriga externa kostnader består av 
revisionskostnader, arvoden, försäkringar och 
konsulttjänster. Finansiella poster är räntekostnader 
och borgensavgift.  

AB Enköpings hyresbostäder (EHB) 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 199 299 300 

Kostnader -106 -179 -181 

Avskrivningar -40 -61 -61 

Resultat före finansnetto 53 60 58 

Finansnetto -17 -31 -28 

Resultat efter finansnetto 36 30 30 

 

Intäkter  

Intäkterna är justerade utifrån förväntat utfall och 
ökningar i samband med ny- samt ombyggnation. 
Vakansgraden är ett prioriterat område där utfallet är 
bättre än budget.  

Driftskostnader  

En ökning av driftskostnaderna är inlagd i prognosen 
pga vattenskador. Kostnader för snö ligger under 
budget den första halvan av året. Utfallet av ENA:s nya 
taxemodell avseende fjärrvärmen bevakas.  

Underhållskostnader  

Underhållsplanen ligger med tyngdpunkt för 
utförande under sommaren och hösten.  

Övriga fastighetskostnader  

Prognosen är justerad utefter utfallet av den stora 
fastighetstaxeringen 2019.  

Övriga förvaltningskostnader  

Ligger kvar enligt budget. Arbetet med digitalisering 
och modernare arbetssätt är prioriterat.  

Avskrivningar  

Avskrivningar är reserverade inför aktivering av 
nyproduktionen i Bahco.  

Finansiella kostnader  

Sänkning av förväntade räntekostnader och 
borgensavgift är gjord utifrån refinansieringar och 
senareläggning av nyupplåning. Snitträntan historiskt 
låg på 0,87 procent och kapitalbindning är 2,7år i snitt.   
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ENA Energi AB 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 142 190 206 

Kostnader -106 -151 -156 

Avskrivningar -12 -18 -18 

Resultat före finansnetto 24 21 31 

Finansnetto 0 -1 0 

Resultat efter finansnetto 24 20 31 

 

Intäkter 

Intäkterna har ökat mot budget med totalt 16,9 mnkr, 
vilket främst beror av kallare väder och ökade elpriser. 
Mängden såld fjärrvärme är högre 2021 än 2020, vilket 
var ett varmare år. I år har endast 3 månader överstigit 
tidigare medeltemperatur, vilket påverkar 
förbrukningen. Genom detta har bolaget erhållit en 
ökad fjärrvärmeförsäljning med 9 GWh. El-
produktionen ligger i paritet med budget avseende 
antal sålda GWh, men priset har ökat på marknaden 
vilket har genererat ökade intäkter med 9,6 mnkr.  

Bränslekostnader 

Kostnaderna för bränsle ligger över budget med 1,7 
mnkr, vilket främst beror av kallare väder och 
därigenom högre bränsleförbrukning. Det har under 
året varit ett litet behov av spetsbränsle, vilket har 
hållit nere bränslekostnaderna. Under tertial 2 har 
revision genomförts på kraftvärmeverket, varvid ENA 
har eldat pellets i stället. 

Underhållskostnader 

Kostnader för reparationer och underhåll på 
produktion och distribution är i paritet med budgeten. 
Kostnader under första tertialet avsåg även 
färdigställanden av en del arbeten som påbörjades 
under föregående räkenskapsår och som inte hann 
färdigställas. Förseningarna kan förklaras delvis på 
grund av covid-19. Revisionen under sommaren har 
skett utan några större avvikelser utan fortlöpt som 
planerat. 

Övriga externa kostnader 

Bolagets övriga externa kostnader har ökat mot 
budget med ca 4,5 mnkr, vilket delvis kan förklaras av 
ökade advokatkostnader för en pågående tvist som nu 
utmynnat i inlämnandet av en stämningsansökan 
gentemot en tidigare entreprenör, projektet med 
processarbetet avseende ENAE 2021 samt ökade 
kostnader för inhyrd personal. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna är ca 1,1 mnkr lägre än budget 
per sista augusti. I april i år slutade produktionschefen 

och två till anställda valde att avsluta sin anställning. 
En konsult med hög kännedom om ENAEs verksamhet 
har inhyrts temporärt under tiden en ny rekrytering 
kommer på plats avseende produktionschefstjänsten. 
Under sommaren rekryterades en drifttekniker och en 
distributionstekniker. Bolagets personalkostnader 
prognostiseras öka något på helåret på grund av 
nyanställningar inom organisationen. 

Avskrivningar 

Avskrivningarna ligger i paritet med budget. För 
helåret har prognosen ökat något då främst 
överbyggnaden av tippfickan och rejektkrossen 
prognostiseras bli högre än den ursprungliga 
budgeten. 

Finansiella poster 

Räntenettot ligger något under budget (0,4 mnkr), 
vilket beror av fortsatt låga räntor. 

Prognos helår 2021 

Bolaget prognostiserar ett resultat på 31,1 mnkr för 
helåret, vilket främst beror av att bolaget inte kommer 
att genomföra de reparations- och 
underhållskostnader som var budgeterade för 2021. 
Under tertial tre råder osäkerheter om elpriserna per 
MWh håller i sig, varvid intäkterna hålls försiktigt 
restriktiva. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 46 70 69 

Kostnader -44 -65 -66 

Avskrivningar -3 -4 -4 

Resultat före finansnetto 0 0 0 

Finansnetto 0 -1 -1 

Resultat efter finansnetto -1 0 0 

 

Utfallet är sämre än förväntat. Perioden belastas av 
300 tkr i pensionskostnader från 2019 samt 330 tkr 
lägre intäkter från tillsynsverksamheten än väntat.   

Kommunens resultat 

Finansiella mål 2020–2023 

De tre finansiella målen för perioden 2020–2023 är: 

 Resultatet ska inte understiga 2 procent av 
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 
för perioden 2020–2023 
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 Soliditeten ska inte understiga 20 procent för 
perioden 2020–2023 

 Självfinansieringsgraden ska vara inom 
intervallet 50–100 procent för perioden 2020–
2023 

Finansiella mål 2021 

Finansiella mål 2021 Prognos 
2021 

Mål 
2021 

Resultat (exkl. exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar), mnkr 76 40  
Resultat i % av skatt/bidrag/utjämning 2,7% ≥ 1,4% 
Soliditet, % 26% ≥ 22% 
Självfinansieringsgrad, % 51% ≥ 50% 

 

Kommunens resultat per augusti är 147 mnkr vilket 
motsvarar 5,1 procent av skatt, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. 

Prognosen för kommunens resultat enligt de 
finansiella målen, resultat exklusive 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, 
uppgår till 76 mnkr. Det motsvarar 2,7 procent av 
skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Det är 36 mnkr eller 1,3 procentenheter 
bättre resultat jämfört med det finansiella målet och 
budget för 2021. Det högre resultatet förklaras främst 
av en uppreviderad skatteprognos, återhållsamhet i 
verksamhet på grund av senarelagt budgetbeslut för 
året och statliga satsningar i syfte att motverka 
effekterna av covid-19 och främst kompensationen för 
sjuklönekostnader på sammanlagt cirka 17 mnkr. 

Prognosen för kommunens resultat inklusive 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
förväntas ge ett resultat på 86 mnkr.  

Soliditeten och självfinansieringsgraden beräknas till 
cirka 26 procent respektive 51 procent. Det innebär att 
soliditeten och självfinansieringsgraden överstiger de 
finansiella målen för 2021. Högre soliditet förklaras av 
ett högre resultat samtidigt som investeringarna är 
lägre än budgeterat. 

Verksamhetens nettokostnader 

Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnader 
visar en negativ avvikelse mot budget med 26 mnkr.  

Nämndernas sammantagna prognos visar ett 
underskott gentemot budget med 10 mnkr (0,4 

procent). Det beror till stor del av ökade kostnader 
inom bland annat ekonomiskt bistånd och lägre 
intäkter inom idrotts- och fritidsanläggningar. 

Nämndernas underskott mot budget kommer främst 
från socialnämnden med 13 mnkr, tekniska nämnden 
med 4 mnkr, upplevelsenämnden med 9 mnkr, vård- 
och omsorgsnämnden med 2 mnkr och 
kommunstyrelsen med 2 mnkr.  Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden visar en positiv avvikelse 
mot budget med 14 mnkr och miljö- och 
byggnadsnämnden med 3 mnkr. Övriga nämnder 
lämnar en prognos som ligger i linje med budget.   

Prognosen för centrala poster och reserv till 
förfogande för helåret beräknas till 4 mnkr, vilket är 16 
mnkr lägre än budgeterat. Skillnaden förklaras 
framförallt av exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar positivt med 10 mnkr samt 
ett nytt livslängdsantagande för pensioner vilket 
beräknas påverka årets resultat negativt med 24 mnkr.  

Skatt, utjämning och bidrag 

Prognosen för skatt, kommunalekonomisk utjämning 
och generella bidrag visar en ökning jämfört med 
budget med 70 mnkr. Förändringen förklaras främst 
av 61 mnkr i ökade skatteintäkter i enlighet med SKR:s 
senaste skatteunderlagsprognos.   

I jämförelse med 2020 har skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag 
ökat med 119 mnkr. Ökningen förklaras främst av 
förändring i slutavräkning, vilket till största del beror 
på en uppreviderad skatteunderlagstillväxt. Ytterligare 
en förklaring är statsbidrag för en god vård och 
omsorg, vilket betraktas som ett generellt bidrag, har 
bokats ut i sin helhet med 18,4 mnkr.  

Finansnetto 

Sammantaget är finansiella intäkter och kostnader 
budgeterade till netto -11 mnkr och för helåret är 
prognosen -8 mnkr. Den positiva avvikelsen beror 
främst på lägre räntekostnader på långsiktiga lån till 
följd av lägre upplåning och lägre ränteläge än 
beräknat. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning, mnkr Utfall 
202008 

Utfall 
202108 Budget 2021 Prognos 2021 

Avvikelse 
prognos-
budget 

Kommunfullmäktige och revision -5 -5 -9 -9 0 
Kommunstyrelsen -97 -111 -171 -173 -2 
Kommunstyrelsen, sociala investeringar 0 0 0 0 0 
Räddningstjänst, medlemsbidrag -28 -28 -44 -43 1 
Överförmyndarnämnd -3 -3 -5 -5 0 
            
Miljö- och byggnadsnämnd -15 -10 -21 -18 3 
Socialnämnd -751 -150 -214 -227 -13 
Teknisk nämnd -145 -70 -116 -120 -4 
Upplevelsenämnd -66 -107 -152 -161 -9 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd -84 -783 -1 225 -1 211 14 
Valnämnd 0 0 0 0 0 
Vård- och omsorgsnämnd -584 -567 -868 -870 -2 
Summa styrelser och nämnder -1 777 -1 834 -2 825 -2 835 -10 

 

Kommunfullmäktige och revision 

Prognos helår: +0,3 mnkr (+3 %) 

Kommunfullmäktige och kommunrevisionen har en 
total budget för 2021 på 9,0 mnkr. Prognosen visar en 
positiv avvikelse jämfört med budget på 0,3 mnkr 
vilket beror på lägre kostnader för hyra. 

Kommunstyrelse 

Prognos helår: -1 mnkr (-0,5%), sammantaget för 
kommunstyrelse, sociala investeringar, 
medlemsbidrag till räddningstjänsten och 
överförmyndarverksamhet 

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 
219,5 mnkr. Utfallet uppgår till 141,8 mnkr vilket 
motsvarar en förbrukning på 64,6 procent av 
budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär 
förbrukning är 66,7 procent. 

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året 
visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,0 
mnkr. 

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett 
underskott på 2,8 mnkr. Två politiskt relaterade beslut 
med grund i covid-19 ger extra kostnader utöver 
budget. Stöd motsvarande avgiften för 
livsmedelstillsyn och serveringstillstånd kommer 
under 2021 betalas ut till företag som bedriver 
restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet 
beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag 
för 2021 på 1 000 kr ges till kommunens 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en 
sammanhängande anställningstid om minst sex 
månader. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1 mnkr 
efter ett antagande om att hälften av medarbetarna 

kommer nyttja det extra friskvårdsbidraget. Lägre 
lönekostnader för administrativt stöd på grund av 
vakanta tjänster minskar underskottet med 0,1 mnkr. 

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 
0,7 mnkr jämfört med budget. Beslutet att samla 
förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla 
hyreskostnader för andra halvan av året, ökad 
hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser lokalen för 
yrkeshögskola. Övriga kostnader kopplat till 
sammanslagningen av förvaltningen, som till exempel 
flyttkostnader och ökade konsultkostnader, beräknas 
uppgå till cirka 1,0 mnkr. Hyreskostnader i lokalbanken 
ser ut att överskrida budget med 2,6 mnkr. Den siffran 
kan komma att förbättras ifall objekt som nu finns i 
lokalbanken blir uthyrda under året internt eller 
externt. Lägre personalkostnader på grund av vakanta 
tjänster gör att avvikelsen totalt för förvaltningen ändå 
bedöms bli ett överskott. 

Utöver icke budgeterade kostnader som nämnden 
inte kunnat påverka, som pandemi-relaterat stöd till 
företagare, extra friskvårdsbidrag till kommunens 
medarbetare och ökade kostnader för lokalbanken, 
har nämnden en budget i balans. 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Prognos helår: +3,5 mnkr (+16%) 

Miljö- och byggnadsnämndens budget för 2021 är 
20,9 mnkr. Budgeterade intäkter för året är 26,8 mnkr 
och budgeterade kostnader 47,7 mnkr. Utfallet per 
augusti visar en positiv avvikelse mot budget på 3,4 
mnkr och prognosen för 2021 visar en positiv 
avvikelse mot budget på 3,5 mnkr. 

Miljöavdelningens prognos visar ett överskott på 0,8 
mnkr. Taxeintäkterna beräknas till 0,3 mnkr under 
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budget. Utökat ersättning för trängseltillsyn, 
sjuklönebidrag och projektintäkt gör dock att 
intäkterna totalt överskrider budget. Kostnader för 
personal underskrider budget något. 

Byggavdelningens prognos visar ett överskott på 2,7 
mnkr. Intäkterna beräknas till 1,9 mnkr över budget. 
Det beror främst på högre intäkter än budgeterat för 
ärenden gällande flerbostadshus. Kostnader för 
personal underskrider budget. Frånvaro har, där det 
varit möjligt, kompenserats med visstidsanställningar 
samt ökat nyttjande av upphandlad konsult. 

Kart- och GIS-avdelningens prognos visar ett överskott 
på 0,1 mnkr. 

Stabens prognos visar ett underskott på 0,1 mnkr. 
Stabens under-/överskott fördelas vid årets slut ut på 
verksamheterna. 

Socialnämnd 

Prognos helår: -12,8 mnkr (-5,6%) 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 7,7 mnkr i 
delårsbokslutet. De verksamheter som avviker 
negativt från budget är framförallt ekonomiskt 
bistånd, vuxenplaceringar på institution, 
familjehemsplaceringar och vuxenvård våld vilket gör 
att prognosen för året försämras till -12,8 mnkr. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka 
även i år. Nettokostnaden ligger 12 procent över 
motsvarande period föregående år och beräknas 
bestå året ut. Omvärldsfaktorer som 
befolkningsökning, konjunkturnedgång, stigande 
arbetslöshet, Arbetsförmedlingens förändrade 
uppdrag och pågående pandemi har alla bidragit till 
den negativa utvecklingen. Ökande 
långtidsarbetslöshet leder till att fler blir långvarigt 
bidragsberoende. Ökade boendekostnader, större 
familjer, minskade inkomster i form av till exempel 
aktivitetsstöd för deltagande i Arbetsförmedlingens 
insatser är andra orsaker till att kostnaderna ökar. 
Samverkan med Jobbcentrum är en viktig åtgärd 
tillsammans med sysselsättningsverksamhet Joar 
Socia. Trots insatser är bedömningen att alltför många 
omvärldsfaktorer påverkar i negativ riktning och 
prognosen för försörjningsstöd försämras med 6,4 
mnkr för året. 

För barn och unga har tvångsplaceringar på SIS-
institutioner inte varit aktuella hittills i år vilket bidrar 
till den positiva avvikelsen på 6,1 mnkr. Prognosen 
förbättras då få tvångsplaceringar kommer att 
verkställas. Förvaltningens arbete med att ställa om 
dyra konsulentstödda familjehemsplaceringar till 
interna familjehem innebär att ersättningsnivån har 

drivits upp för att möjliggöra denna övergång och inte 
tappa familjehem vilket gör en negativ avvikelse på 
3,9 mnkr. Det ökade inflödet har dock lett till att den 
planerade minskningen av konsulentstödda 
familjehemsplaceringar har uteblivit då de egna 
familjehemmen inte har räckt till. Detta ger en negativ 
avvikelse på 1,5 mnkr. 

Externa vuxenplaceringar i frivillig institutionsvård har 
minskat jämfört med samma period förra året. En 
annan beslutsprocess i boendekedjan har möjliggjort 
ett optimalt nyttjande av förvaltningens egna 
boenden. Effekten blir färre externa placeringar och 
resurserna i egen öppenvård används fullt ut. 
Tidplanen för inflyttning av externt placerade klienter 
till det nya samsjuklighetsboendet har försenats på 
grund av att vissa klienters behov av HSL-insatser inte 
kunnat lösas. Arbete pågår för att hitta en lösning. 
Tvångsplaceringar för vuxna på SIS-institutioner är fler 
än budgeterat men ligger något under förra årets nivå. 
Det är samma individer som återkommer. Svårt att få 
en långsiktig effekt på placeringarna som blir mer 
livsuppehållande insatser. Tungt destruktivt missbruk i 
kombination med neuropsykisk problematik. 
Klienterna är kända sen tidig ålder. Prognosen 
försämras utifrån ovan problematik med 3,5 mnkr. 

Inom vuxenvården har externa våldsplaceringar ökat 
kraftigt på grund av det ökade inflödet av 
våldsärenden. Komplexiteten i dessa ärenden gör att 
placeringarna blir mycket mer kostsamma än vad som 
budgeterats. Kombinationen av att placeringarna ökar 
samtidigt som kostnaden för varje placering ökar gör 
att prognosen försämras med 4,4 mnkr. Ett mer 
samordnat arbetssätt mellan olika team visar effekt i 
kvalitet och bedöms på sikt även ge ekonomiska 
effekter. Egna jourlägenheter används i de fall det är 
möjligt utifrån behovet av skydd. Inflödet av ärenden 
fortsätter att öka och sätter hög press på 
handläggarna. 

Placeringar i externa konsulentsstödda familjehem för 
vuxna bedöms inte vara aktuellt under året varvid 
kostnaden helt tas bort i prognosen. 

Ensamkommande flyktingbarn minskar och är för 
tillfället 6 till antalet. Aktivt arbete pågår för att avsluta 
boendeinsatser hos socialnämnden och hitta annat 
lämpligt boende. Verksamheten bedöms uppvisa ett 
positivt resultat för året. 

Socialnämnden har ett antal åtgärder för att hantera 
prognosticerat underskott. 

De områden som är prioriterade är; 

 försörjningsstöd - att flera personer som 
uppbär försörjningsstöd ska ta del av 
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arbetsmarknadsåtgärder och bli 
självförsörjande 

 fortsatt arbete med insatser som dämpar 
utbetalningstakten gällande försörjningsstöd 

 fullfölja omställning av vård på hemmaplan 
både avseende barn, unga och vuxna 

 rätt nivå av insats för personer som utsatts för 
våld 

 särskilt säkerställa en minskad total kostnad 
för vuxenvården med hänvisning till beskriven 
nettoavvikelse både gällande externa som 
interna insatser 

I övrigt är socialnämndens bedömning att den 
effektiviseringsplan som beslutades redan 2019 
kvarstår. Aktiviteterna i den planen är av långsiktig 
karaktär och har arbetats med under 2020 och 
fortsätter även i år. 

Kostnader kopplade till det ökade inflödet av 
komplexa ärenden av våldskaraktär tillsammans med 
försörjningsstöd är svåra att påverka. Nivån på det 
ökade inflödet av framförallt våldsärenden har varit 
betydligt högre än vad som kunnat förutses. Ovan 
beskrivna åtgärder är inte tillräckliga för att möta de 
markant ökade kostnaderna varför Socialnämnden 
bedömer att en budget i balans inte är möjlig att nå 
innevarande år. 

Tekniska nämnd 

Prognos helår: -4,2 mnkr (-3,5%) 

Även detta år försvåras prognosarbetet av den 
rådande situationen med covid-19. Det är svårt att 
bedöma den ekonomiska effekten och till det kvarstår 
osäkerhet kring kommande åtgärder. Prognosen 
inkluderar, i den mån det setts som möjligt, 
preliminära uppskattningar av covid-19 relaterade 
effekter. 

Generellt finns en ekonomiskt positiv covid-19 
påverkan på grund av en lägre extern påverkan på 
verksamheten än normalt. Årets kalla och snörika 
inledning har gett en ökad kostnad för 
vinterväghållning. 

I den löpande driften redovisas ett överskott på 9,2 
mnkr i prognosen som baseras på lägre kostnad för 
främst löner, färdtjänstresor, fastighetsförsäkring och 
utredningar och en ökad intäkt parkeringar. Ökad 
kostnad för vinterväghållning och intäktsbortfall för 
uteserveringar och torgplatser reducerar överskottet. 

 Lägre personalkostnad med 1,8 mnkr p.g.a. 
föräldraledighet, vakanser och tillfälligt lägre 
sysselsättningsgrad.  

 Lägre kostnad för försäkringspremier med 1,5 

mnkr som till del beror på ett förebyggande 
säkerhetsarbete och 3,0 mnkr lägre kostnad 
för fastighetsutredningar. 

 Färre trafikutredningar samt ökade intäkter 
parkeringsövervakning 1,3 mnkr. 

 Högre kostnad för vinterväghållning med 1,0 
mnkr. 

       
Lokaler 
Under posten Lokaler samlas ej hyresgrundande 
kostnader som rivning, utrangering, nedskrivning, 
tomma lokaler med mera. I denna prognos förväntas 
ett underskott på 13,4 mnkr. 

Här återfinns kostnad för rivning av bland annat 
kommunhuset och F-huset Westerlundska gymnasiet. 
Sanering av Grillby förskola samt utrangering av bland 
annat idrottshusets simhallsdel, Grillby förskola och 
Pluto förskola. 

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs 
omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster 
flyttade tillbaka 2019. En juridisk process pågår för att 
avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör. 

Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned 
driftkostnader inom posten LOKALER genom att se 
över kostnader inom värme, bevakning, belysning 
med mera, utan att några värden förstörs. Utrustning 
och material från fastigheter som inte används eller 
som ska rivas återanvänds. 

Fastighet jobbar aktivt med energieffektivisering, 
säkerhetsåtgärder samt underhållsplanering som 
bidrar till lägre driftskostnader samt för att behålla 
värdet på fastigheten över tid. 

För att möta de avvikelser som uppstår till följd av 
covid-19 krisen, utan att skapa störningar, genomförs 
bland annat åtgärder inom måltidsservice. Nedgången 
möts i antalet måltider genom effektiv bemanning 
och anpassat livsmedelsinköp i en aktiv dialog med 
utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden. 
Städservice planerar löpande sina insatser för att 
fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av 
personal. 

Inom posten LOKALER pågår en fastighetsöversyn av 
lokaler som inte används av kommunen och som kan 
användas som ersättningslokal eller kan avyttras. 

Upplevelsenämnd 

Prognos helår: -8,6 mnkr (-5,6%) 

Upplevelsenämnden har en budget 2021 på 152,2 
mnkr. Sponsringsuppdraget, 0,1 mnkr har under året 
flyttat till kommunstyrelsen. Prognosen för augusti 
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uppgår till 160,8 mnkr. Det är en negativ 
budgetavvikelse för året med 8,6 mnkr eller - 5,6 %. 
Det är en försämrad prognos jämfört med 
rapporteringen i april med 2,1 mnkr och beror på att 
återgången till ordinarie verksamhet och lättnader av 
restriktioner skett senare än vad som antogs i 
prognosen i april, men beror även på att öppnande av 
gymmet i Pepparrotsbadet försenats på grund av 
upphandling. Verksamheten ser även en risk i att 
människor under pandemin ändrat sitt 
beteendemönster vad gäller att besöka badhuset och 
att återgången till full verksamhet kommer ha en viss 
förskjutning även efter att alla restriktionerna 
försvunnit. Prognosen är upprättad utifrån att 
verksamheterna under hösten succesivt återgår till ett 
normalläge i takt med att restriktioner lättar. 

Idrotts- och fritidsanläggningar har den största 
avvikelsen i prognosen med ett underskott på 10,3 
mnkr (-12,1 %). Pandemin har stor påverkan på 
verksamhetens intäkter, framförallt för 
Pepparrotsbadet där prognosen är minskade intäkter 
med 15,0 mnkr. Pandemin påverkar även uthyrningen 
av hallar, skollokaler och Idrottshuset och beräknas 
medföra minskade intäkter med 1,0 mnkr. Det 
beräknas också minskade kostnader på 
Pepparrotsbadet direkt kopplade till pandemin såsom 
lägre kostnader för tvätteritjänster, livsmedelsinköp 
och förbrukningsmaterial. Vidare är hyran på 
Pepparrotsbadet 4,5 mnkr lägre än budgeterat. 
Verksamheten har satt en kompensationspost i 
budget på ökad hyreskostnad för Idrottshuset på 1,6 
mnkr vilket är differensen mellan det hyresavdrag som 
skulle erhållits vid simhallens uppsägning och det 
faktiska utfallet för hyressänkning. Hyresreducering 
har därefter erhållits med 0,4 mnkr under året vilket 
ger en avvikelse på 1,2 mnkr. 

Fritidsgårdar visar ett överskott med 1,1 mnkr då 
verksamheten under perioder varit helt stängd eller 
haft begränsning av antalet besökare. Överskottet 
förklaras av lägre personalkostnader och inställda 
aktiviteter. 

Förvaltningen har beslutat följande: 

 All rekrytering vid vakanser ska godkännas av 
förvaltningschef. Restriktioner råder. 

 Aktiviteter/arrangemang som kan ställas in 
utan allvarliga negativa följder ska ställas in. 
Avtal fullföljs där det måste. 

 Stopp av inköp som inte är absolut 
nödvändiga. 

 Aktiviteter för kompetensutveckling och 
konferenser som medför kostnader ska 
godkännas av förvaltningschef. 

 Personalaktiviteter begränsas eller ställs in, ska 
godkännas av förvaltningschef. Friskvård 
berörs inte. 

 Alla chefer och personal uppmanas till allmän 
restriktion och försiktighet med ekonomiska 
medel. 

Förvaltningen har ett resultatanalysmöte efter 
delårsrapporten är inlämnad där uppföljning av 
åtgärder för budget i balans kommer att diskuteras. 

Nämnden har tagit beslut om att inte genomföra 
investering av en konstgräsplan, främst ur 
perspektivet att ta ett kommunövergripande ansvar 
för kommunens ekonomi och totala 
investeringstyngd. Detta beslut har ingen påverkan på 
driftsbudgeten under 2021, då planen inte skulle vara 
färdigställd under 2021. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd 

Prognos helår: +14,4 mnkr (+1,2%) 

Nämnden har ett ansvar som finansiär för alla 
folkbokförda i kommunen som deltar i verksamheter 
inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har också 
ett ansvar som utförare och huvudman för kommunal 
verksamhet. Det gör att redovisningen är uppdelad på 
begreppen hemkommun och egen regi. Underskott i 
kommunala verksamheter kan innebära att 
verksamheter i privat regi ska kompenseras med 
motsvarande belopp för att det ska vara likvärdiga 
villkor. Kostnaden för utbildning som utförs i annan 
regi bokförs som ”köp av huvudverksamhet” enligt 
anvisningar från statistikmyndigheten SCB. 

Verksamheter i egen regi visar ett överskott på 14,0 
mnkr. Av överskottet på externa bidrag (statsbidrag) 
utgör den största delen, 7,5 mnkr, ersättning från 
Försäkringskassan avseende sjuklönekostnader. Detta 
bidrag är kopplat till covid-19 och kommer nu att 
utbetalas för januari till september. 

Förskola, förskoleklass, grundskola och 
gymnasiesärskola har tillsammans ett överskott på 
20,7 mnkr. De största orsakerna till överskottet är 
ökade bidrag samt budgeterade lönekostnader som 
inte har realiserats ännu. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen visar på ett 
underskott på 7,1 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärders 
positiva resultat jämfört med budget påverkas av att 
kostnaden för feriearbetande ungdomar redovisas i 
den verksamhet där arbetet utförts och inte där 
budgeten är lagd (nu 2,0 mnkr). 

Alla nämndens verksamheter har ett 
effektiviseringskrav på 0,3 procent. 
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Effektiviseringskravet förklarar underskottet för 
gymnasieskola. Flytten av Vuxenutbildningscentrum 
innebär en ökad kostnad för lokalhyra jämfört med 
budget då den skedde tidigare och att det tillkom 
kostnader för trådlöst internet och tilläggskontrakt för 
ombyggnationer. Verksamheten har också mött en 
ökad efterfrågan under pandemin och haft ökade 
kostnader för distansstudier. Statsbidraget för de med 
etableringsplan fortsätter att minska jämfört med 
budget. 

Hemkommunen visar ett överskott med 8,1 mnkr. Det 
förklaras till största del (7,5 mnkr) av lägre utbetald 
ersättning till kommunala verksamheter, Det är 
framförallt inom förskola, fritidshemsverksamhet och 
gymnasiet som ersättningen varit lägre. Kostnaden 
förändras med antal inskrivna barn och elever samt 
beslutade tilläggsbelopp för extraordinära insatser. 

Kostnaden för förskolebarn i annan regi är högre än 
budget. Detta beror både på fler barn än budgeterat, 
men också en förskjutning från deltid till 
heltidsvistelse. Även för gymnasieskola har kostnaden 
i annan regi varit högre än budgeterat, vilket förklaras 
av högre volymer. 

Verksamheter i egen regi visar en prognos med ett 
överskott på 5,8 mnkr. För förskolan beror en stor del 
av överskottet på statsbidrag för minskade 
barngrupper,11,3 mnkr, som inkom under sommaren 
och sträcker sig under resten av året. Bidraget var 
större än beräknat och verksamheten har ännu inte 
hunnit ställa om till dessa ökade intäkter. Som 
jämförelse fick kommunen 15,9 mnkr i statsbidrag för 
minskade barngrupper för hela perioden juli 2020 -
 juni 2021. Förskoleklass och grundskola i egen regi 
visar också ett stort prognostiserat överskott och det 
beror till största del på mindre lönekostnader än 
budgeterat. 

SFI och Integrationsenheten påverkas negativt av allt 
lägre nivåer på etableringsbidraget från 
Migrationsverket. Till det kommer en ökad efterfrågan 
på utbildning och en minskad genomströmningstakt. 
Gymnasiet har vid terminsstarten ett lägre antal elever 
än budgeterat vilket ger lägre volymersättning. Bidrag 
från Arbetsförmedlingen påverkar 
Arbetsmarknadsåtgärders prognos positivt. 

Hemkommunen visar en positiv prognos med 10,4 
mnkr. En stor del av överskottet beror på lägre 
volymer inom kommunal verksamhet. 

Barn- och eleversättningar till privat regi inom förskola 
förväntas kosta mer än budget, men mindre inom 
gymnasiet och gymnasiesärskolan. 

Ingen hänsyn är tagen till kompensation till 

verksamheter i privat regi för underskott i kommunala 
verksamheter. 

Utmaningen under 2021 kommer att bli att på ett 
ansvarsfullt sätt hitta åtgärder för att använda 
tilldelade resurser utan att öka kostnaderna för 
kommande år, utifrån ett troligt positivt resultat vid 
årets slut. 

Det har tidigare funnits indikationer på att 
skatteintäkterna kommer att vara lägre framöver och 
att det därmed kommer att bli en lägre budgetram. 
Detta har inneburit att grundskolorna valt att vara 
försiktiga med att dra på sig framtida kostnader 
genom rekrytering av personal. Skolornas verksamhet 
planeras terminsvis och tidiga budgetbeslut ökar 
möjligheten att organisera för en budget i balans och 
anpassa kostnaderna redan i år. 

Valnämnd 

Prognos helår: 0,0 mnkr (0 %) 

Valnämnden har en budget för 2021 på 0,3 mnkr. 
Prognosen för helåret är i enlighet med budget. Inga 
val genomförs i år. 

Vård- och omsorgsnämnd 

Prognos helår: -1,9 mnkr (-0,2%) 

Efter årets åtta första månader ser nämndens resultat 
positivt ut, bortsett från den påverkan som pandemin 
fortsätter att ha på driftskostnaderna, inköp av 
skyddsmaterial, samt personalkostnaderna. Den totala 
kostnaden för covid-19 för innevarande år är så här 
långt -32,9 mnkr. Intäkterna för 2021 påverkas med 9,4 
mnkr som staten har beslutat att utbetala gällande 
ersättning för covid-19 och som härrör sig till 2020. 
Det ger en nettoeffekt på -23,5 mnkr. 

Hemtjänstens kostnader är 2,2 miljoner bättre än 
budgeten. Utförd tid har minskat så här långt under 
året och bedömningen är att det beror på att många 
kunder har sagt ifrån sig sina hemtjänstinsatser under 
pandemin. 

Särskilt boende har en stor negativ påverkan på -18,2 
mnkr med anledning av att alla kostnader för 
skyddsmaterial, covid-19, bokas där. Enligt 
information kommer inga ytterligare riktade 
ersättningar för detta att utbetalas under 2021. 
Nedläggningen av Åsundagården ger en besparing på 
cirka 7 mnkr. 

Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som ska 
användas för att utbilda vårdbiträden till 
undersköterskor. I år kommer förvaltningen, enligt 
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prognos, att använda 2,1 mnkr av 7,4 mnkr, som ingår 
i nämndens budgetram. Det innebär att 5,2 mnkr inte 
kommer att nyttjas till utbildningsinsatser och det ger 
ett positivt utfall i nämndens prognos. 

För 2020, april-december, fick nämnden ersättning 
från staten på cirka 70 procent av alla 
sjuklönekostnader. För 2021 har staten beslutat att 
ersätta kommunerna med sjuklönekostnaden för 
januari-september. Det motsvarar 7,3 mnkr för vård- 
och omsorgsförvaltningen och cirka 50 procent av 
sjuklönekostnaderna. 

Det är mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor inom 
hela förvaltningen och det tar lång tid att tillsätta de 
vakanta, fasta tjänsterna. För att säkerställa 
patientsäkerheten behöver hyrsjuksköterskor tas in i 
stor omfattning och det har en betydande effekt på 
kostnaderna för alla verksamheter. Det tillsammans 
med förvaltningens semesteravtal gällande 
sjuksköterskor belastar resultatet med -5,0 mnkr. 

LSS boende har ett minusresultat på 5,7 mnkr, varav 
0,6 mnkr är viten för ej verkställda beslut. Det beror 
bland annat på en tidigare köpt plats som nu utförs i 
egen regi, -3,4 mnkr, samt en kund med stora 
vårdbehov som har skrivits ut från slutenvården, -1,3 
mnkr. Dessa kostnader har tidigare legat på kostnaden 
för köpta platser som nu visar ett positivt resultat på 
7,3 mnkr. 

Daglig verksamhet påverkar resultatet positivt med 
3,1 mnkr med anledning av att flera kunder fortsatt 
avstår från att vistas på sin arbetsplats med risk för att 
smittas av covid-19. Där har verksamheten haft en 
möjlighet att minska personalkostnaderna, bland 
annat genom att medarbetarna tillfälligtvis bemannar 
annan verksamhet inom LSS-området där behov 
uppstår. 

Central administration har ett utfall på +4,8 mnkr. Det 
beror bland annat på omfördelning och minskning av 
lönekostnader samt bidrag för "God och nära vård" i 
samarbetet med regionen. 

En återbetalning av lokalhyror på 4,5 mnkr från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, på grund av 
osäkerhet i beräkningen av deras budget, påverkar 
resultatet positivt. 

Nämndens prognos för 2021 inklusive kostnaderna för 
covid-19 hamnar på -1,9 mnkr. Exklusive kostnaderna 
för covid-19 blir resultatet+21,6 mnkr och exklusive 
tillskottet för sjuklönekostnaderna blir resultatet +14,3 
mnkr. 

Med nuvarande prognos, exklusive kostnaderna för 
pandemin, ser nämnden att inga åtgärder behöver 
göras för att uppnå en budget i balans. 

Prognosen vid delårsbokslutet ser för året relativt god 
ut, men en stor oro finns för kommande år. 
Verksamheterna har gjort stora effektiviseringar och är 
nu på en nivå där ytterligare effektiviseringar inte kan 
göras utan negativ effekt på kvaliteten. 

Investeringar  

Kommunens budget för skatte- och taxefinansierade 
investeringar uppgår till 906 mnkr och utfallet är 254 
mnkr för perioden januari-augusti. Prognostiserad 
avvikelse vid årets slut beräknas till cirka 130 mnkr. De 
kommunala bolagens budget uppgår till 282 mnkr 
och utfallet för motsvarande period är 141 mnkr. 
Bolagens budget beräknas vara förbrukad vid årets 
slut.  

Investeringar kommun- 
koncernen (mnkr) 

Budget  
2021 

Utfall  
2021-08 

Av-
vikelse 

Kommun     
Skattefinansierad 
verksamhet 609 164 444 

Taxefinansierad 
verksamhet (VA) 297 90 207 

Summa 906 254 651 
        
Kommunala bolag     
AB Enköpings 
hyresbostäder 217 121 96 

ENA Energi AB 65 20 45 
Summa  282 141 141 
Totalt 1 188 395 792 

 

Kommunens budget för skatte- och taxefinansierade 
investeringar uppgår till 906 mnkr och utfallet är 254 
mnkr för perioden januari-augusti. Prognostiserad 
avvikelse vid årets slut beräknas till cirka 130 mnkr. De 
kommunala bolagens budget uppgår till 282 mnkr 
och utfallet för motsvarande period är 141 mnkr. 
Bolagens budget beräknas vara förbrukad vid årets 
slut.  

Den största avvikelsen mot budget finns inom den 
skattefinansierade verksamheten som till cirka 80 
procent består av investeringar i verksamhetslokaler. 
Avvikelserna beror huvudsakligen på att flera projekt 
inväntar utredningar och politiska beslut (grundskola i 
Väster, förskolor, Kulturhus Joar). Investering av nytt 
gymnasium har den enskilt största avvikelsen från 
årets budget med cirka 30 mnkr. 

Inom fastighetsunderhållet (planerat underhåll) är 
prognosen en avvikelse med cirka 20 mnkr vilket beror 
på att flera utredningar om stamrenovering pågår och 
åtgärderna kommer ske först under nästa år.  
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Gatu- och parkverksamhetens budget på cirka 110 
mnkr beräknas förbrukas under året. Nytt linjenät 
Region Uppsala följer tidplan och budget. Projektet 
Korsning Stockholmsvägen-Österleden beräknas bli 
klar till årsskiftet.  

Projekt Klosterparken har en budget och prognos på 
knappt 36 mnkr. Projektet är planerat att pågå i 
etapper mellan åren 2021–2025. Detaljprojekteringen 
har påbörjats i avvaktan på mark- och 
miljödomstolens beslut om vattenverksamhet. 

Vatten- och avloppsverksamhetens prognostiserade 
avvikelse uppgår till cirka 120 mnkr. Avvikelserna 
beror på lägre utfall än budgeterat för 
avloppsreningsverket, nya ledningsnät samt 
exploatering och omvandlingsområdena. 

Investeringsprojekt 

Avslutade projekt under året är nya förskolor på 
Korsängen och i Grillby, samsjuklighetsboendet och 
renovering av friidrottsanläggning på Enavallen.  

Byggnation av ny förskola i Hummelsta pågår och 
förväntas tas i bruk under 2022. Ny förskola i Skolsta är 
under projektering och planeras bli klar under 2024. 
Byggnation av ny deltidsbrandstation i Fjärdhundra 
pågår och väntas färdigställas under första halvåret 
2022.  

Förstudier är avslutade för grundskola i västra 
Enköping, Kulturhus Joar och C-paviljong på 
Enavallen. För de större projekten som grundskola i 
väster och Kulturhus Joar behöver programhandlingar 
tas fram i nästa steg. Förstudie för investering av 
omklädningsrum på Korsängen pågår och planeras bli 
klar i slutet av 2021.  

Pepparrotsbadet, den nya simhallen, beräknas uppgå 
till 421 mnkr vilket är cirka 41 mnkr eller 10,7 procent 
högre än budgeten. Avvikelsen förklaras främst av 
markförhållandet, förändring av konstruktion och 
vindförhållanden.  

Samsjuklighetsboendet har en prognostiserad negativ 
avvikelse med cirka 6 mnkr i nuläget. Diskussioner om 
ekonomiskt avslut pågår.   

Entreprenadupphandling för nytt avloppsreningsverk 
kommer ske under sen höst och entreprenadarbetena 
planeras starta första halvåret 2022. En första etapp av 
VA-ledningar till nytt avloppsreningsverk är tänkt att 
påbörjas senare i höst och pågå fram till 
entreprenadstart för reningsverket. Planen är att 
startbeslut ska tas av kommunfullmäktige i februari 
2022.  

Investering i nytt vattenverk för ny 
dricksvattenförsörjning befinner sig i nuläget i 
planeringsfasen.  

De största investeringarna för AB Enköpings 
Hyresbostäder är främst renoveringsprojekt i 
Romberga samt nyproduktion av bostäder i 
Älvdansen. Investeringarna löper enligt plan.  

Ena Energi AB: investeringar har ett lågt utfall under 
året på grund av pandemin men beräknar att 
investeringarna färdigställs till årsskiftet. Den största 
investeringen avser överbyggnad av en tippficka och 
en rejektkross. 

Exploatering 

Kommunens exploateringsverksamhet, utvecklar och 
iordningställer mark för bostads- och 
verksamhetsområden. Projekten sträcker sig över flera 
år, vilket leder till att slutredovisning i flera fall ligger 
många år fram i tiden. Inkomsterna avser intäkter för 
markförsäljning samt av exploateringsbidrag och 
gatukostnadsersättningar från exploatörerna. 
Utgifterna avser kostnader för inköp och 
iordningställande av mark samt utgifter för att bygga 
ut kommunala anläggningar inom 
exploateringsområdena. 

För perioden januari till augusti 2021 kan 
exploateringsverksamheten inte redovisas med 
anledning av att underlag saknas. 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste 
balansera kostnaderna. Blir resultatet negativt ska det 
regleras inom tre år. Prognosen är att kommunen 
kommer att uppfylla balanskravet i år. 

Balanskravsutredning (mnkr) Utfall 
202108 

Prognos 
202112 

Årets resultat enligt 
resultaträkningen* 146 86 

Samtliga realisationsvinster 0 -10 
Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 

Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 146 76 

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 

Årets balanskravsresultat 146 76 
 

Kommunens uppgifter och 
verksamhetsmål 
I detta avsnitt redovisas uppföljningen av 
verksamhetsmålen under kommunens sex uppgifter. 
Bedömning av måluppfyllelsen för året grundas på en 
sammanvägning från resultat av kommunfullmäktiges 
indikatorer och aktiviteter, om nämnder uppfyllt sina 
mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de 
genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för 
att nå målbild 2023. I bedömningen av måluppfyllelse 
tas även hänsyn till annan betydelsefull information 
för verksamhetsområdet. 

Utifrån ovan har en uppskattning gjorts om respektive 
långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller 
ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 10 
(15) mål vara på rätt väg, 6 (3) mål bedöms delvis vara 
på rätt väg och 4 (2) mål bedöms inte vara på rätt väg.  

Måluppfyllelse per mål är en sammanvägning av 
respektive nämnds bedömning. Målet bedöms vara på 
rätt väg om samtliga berörda nämnder rapporterar 
den statusen.  

Gränsvärden andel på rätt väg i relation till ej på rätt 
väg vid sammanvägning av måluppfyllelse:  

 100 procent: på rätt väg  

 50–99 procent: delvis på rätt väg 

 0–49 procent: ej på rätt väg 

Samma gränsvärden gäller vid status uppnått i 
relation till på rätt väg. 

 

 

Uppgift: Skapa förutsättningar för delaktighet 
i samhällsutvecklingen och tilltro till 
demokratin 

Sammanfattar uppgiften att skapa goda 
förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och 
påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt 
genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas 
till exempel genom tydliga och transparenta politiska 
processer men också direkt med medborgarna genom 
information, medborgardialog och insyn i 
kommunens gemensamma angelägenheter.  

Sammantaget bedöms måluppfyllelse 2023 för att 
skapa förutsättningar för delaktighet i 
samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin inte 
vara på rätt väg eftersom majoriteten av målen inte är 
på rätt väg enligt berörda nämnder. 
 
Mål 1. Det finns ändamålsenliga sätt att komma i 
kontakt med kommunen och man får snabbt svar 
på sina frågor 
 
Måluppfyllelse är delvis på rätt väg. 

Kommunstyrelsens bedömning är att målet inte 
utvecklats i den fart som är avsedd sett utifrån 
indikatorn ”nöjd index för påverkan” samt ”index för 
förtroende”. Bedömningen är inte entydig, en del som 
balanserar upp målbedömningen är att 
helhetsintrycket för kontaktcenters arbete är riktigt 
gott och ges i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
mycket fina omdömen på nationell nivå. 

Att målet inte utvecklas i den takt som är avsedd kan 
vara en pandemieffekt där det möjligen varit svårare 
för invånare att komma i kontakt med förvaltningar. 
Frågor om bemötande samt hur dialoger med 
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brukare/elever/invånare utvecklas utgör del av den 
färdplan som kommunledningen tagit fram. 

Miljö-och byggnadsnämndens verksamheter 
upprätthåller servicenivån till medborgarna, trots 
covid-19, genom exempelvis en digital version av 
öppet hus, digital tillsyn samt personliga möten och 
tillsyn utomhus. Ansträngningarna får genomslag i 
exempelvis nöjdkundindex där tillgänglighet och 
andra bedömningsområden har gått upp. 

Inom kort kommer miljö-och byggnadsnämndens 
verksamheter i stort sett vara helt digitala i det interna 
arbetet, inklusive digitalt mellanarkiv /e-arkiv. Det som 
återstår är utvecklandet av ytterligare e-tjänster ut 
mot kommuninvånare och företag vilket först kräver 
full funktion i kommunens gemensamma e-
tjänsteplattform. 

Bygglovshandläggningen har uppgraderat sin 
robotfunktion i verksamhetssystemet vilket 
underlättar administrationen internt och ger en 
kvalitetssäkring genom automatiska bevakningar. 
Dialogkartan som arbetats fram tillsammans med 
planavdelningen har utvecklats ytterligare som 
verktyg för en bra medborgardialog. 

Trots utmaningarna så kommer digitalisering, e-
tjänster och servicegrad med stor sannolikhet nå 
målbild 2023. 

Med anledning av den pågående pandemin har det 
planerade utvecklingsarbetet inom vård-och 
omsorgsnämnden inte kunnat fortsätta som planerat. 

Mål 2. Enköpingsborna känner förtroende för hur 
kommunen styrs och känner att de kan vara 
delaktiga i kommunens utveckling 

Måluppfyllelse är ej på rätt väg. 

För att komma i rätt riktning behöver kommunens 
kommunikation samt dialog utvecklas så att invånare 
uppfattar att de har möjligheter att påverka samt 
känna förtroende för politisk styrning. Hur invånare 
uppfattar den politiska dialogen berör sannolikt 
bedömningen, det vill säga om de uppfattar sig känna 
förtroende för kommunens styrning men viktigt är 
också att de välfärdstjänster som produceras även 
levererar i enlighet med invånares förväntan. Att 
digitalisera är ett sätt att upprätthålla förtroendet hos 
medborgarna förutom att politik och förvaltning har 
aktiva invånardialoger. 

Mål 3. De som bor på landsbygden känner att 
deras del av kommunen också utvecklas 
 
Måluppfyllelse är ej på rätt väg. 

Målet berör landsbygdsutveckling med indikatorer 
som tar avstamp i skillnader mellan stad och land. 
Bilden är att förändringar i skillnader mellan centrum 
och landsbygd är komplex och hänger samman med 
flera områden. Att det finns service på landsbygden, 
att kommunen är närvarande, att 
bredbandsuppbyggnaden fortgår, att det finns 
detaljplanelagd mark att bygga på. Framtagande av 
landsbygdsstrategin är prioriterad och fortgår under 
2021. 

Tekniska nämnden har kvar att slutföra tidigare 
uppdrag om byggnation av gång-och-cykelväg till 
Haga där de geografiska utmaningarna innebär att det 
först måste finnas lösningar för att hantera 
vattenflödena. Förstudie pågår och projekteringen av 
gång- och cykelvägen kommer i gång under T2 med 
planerad produktionsstart T1 2022. Förseningen beror 
på problemen med vattenflöden som behöver 
hanteras först innan ett bygge kan starta. Det är i 
dagsläget tveksamt om tekniska nämnden kommer att 
klara att färdigställa GC-väg till Haga innan 2022. 

Det pågår ett flertal utvecklingsinsatser och dialoger, 
gällande idrott och fritidsverksamhet, i kransorterna. 
Biblioteksverksamheten bedriver fortsatt verksamhet i 
kransorterna Fjärdhundra och Örsundsbro via de 
kombinerade folk- och skolbiblioteken. Meröppet 
bibliotek ger fler invånare tillgång till utbud utanför 
bemannade öppettider. Verksamheten fortsätter även 
att bedrivas genom tjänsten Boken kommer. 

Den förväntade utvecklingen är att fortsätta bedriva 
kulturverksamhet på landsbygden i samarbete med 
föreningar samt att bedriva kulturaktiviteter på loven i 
prioriterade stadsdelar och kransorter utifrån den 
sociala kompassen. Äldre i stan och på landsbygden 
ska också erbjudas tillgång till kultur och skapande 
som bidrar till ett meningsfullt liv. Fritidsgårdarna och 
kulturskolan bedriver fortsatt arbete i kransorterna. 

Den förväntade utvecklingen är att alla barn och 
elever i förskola och grundskola ska fortsatt kunna 
erbjudas lika möjligheter att uppleva olika 
professionella kulturuttryck på skoltid genom 
Kulturgarantin. Dock kan pandemin och de 
kommande årens ekonomiska förutsättningar påverka 
möjligheten att nå måluppfyllelse 2023. 



 

 

 

Enköpings kommun 20 

Uppgift: Skapa förutsättningar för ett livslångt 
lärande 

Sammanfattar kommunens uppgift att ge alla, från 
små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och 
utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra 
förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva 
ett självständigt liv.  

Sammantaget bedöms måluppfyllelse 2023 för att 
skapa förutsättningar för ett livslångt lärande vara på 
rätt väg då majoriteten av delmålen är på rätt väg 
enligt berörda nämnder.   

Mål 4. Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass 
med gymnasiebehörighet 

Måluppfyllelse på rätt väg. 

88 procent av eleverna i årskurs 9 var 
gymnasiebehöriga 2021, vilket är en svag ökning från 
föregående år. Viktigt är dock att påpeka att det inte är 
samma elever som jämförs och att det arbete som ger 
reella resultat är det på "skolnivå", där arbetet 
fokuseras på varje elevs progression. 

Snabba omplaceringar ger inte förutsättningar för 
goda skolöverlämningar. Uppstarter i ny skola är en 
försvårande omständighet. Barn som placeras i skydd 
med föräldrar får inte samma stöd i obruten skolgång 
som placerade barn. Skolteamets uppdrag skulle 
behöva utökas till att omfatta barn i skydd. För de som 
går ut nionde klass nu har strukturerad uppföljning 
och stöd under skolgång kommit in för sent. Denna 
mätnyckel är över tid bra men inte att redovisa årligen 
eftersom att antalet individer är för få för att man skall 
kunna dra några slutsatser av resultatet. Med denna 
analys och förståelse har förvaltningen god inställning 
till att den progression i arbetet med 
familjehemsföräldrar, initierade samverkansområden 
med skolan och aktivt utvecklande av mer metoder 
som stödjer barnens stöd i att nå uppsatta mål. Det 
som utgör ett hot i analysen är ett utökat inflöde av 
barn i akut behov av skydd i samhället som avkräver 
socialnämndens tid för handläggning. 
 
Mål 5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med 
examen 

 
Måluppfyllelse är ej på rätt väg. 

För de nationella programmen på Westerlundska 
gymnasiet (WGY) blev andelen elever med examen på 
högskoleförberedande program 68,3 procent (75,5 
procent 2020) och på yrkesprogrammen blev 
motsvarande siffror 64,7 procent (70,2 procent 2020). 

Resultatet är preliminärt. På grund av pandemin har 
ett antal elevers individuella studieplaner förlängts 
inom ramen för vad skollagen tillåter. På ett antal 
program kommer elever avsluta kurser som ej hunnits 
med på grund av pandemin, bland annat APL som ej 
kunnat genomföras under våren på några av 
yrkesprogrammen samt att några elever har erbjudits 
ett fjärde år. Statistiken för WGY väcker flera frågor - 
dels stämmer inte WGY:s egen statistik med 
Skolverkets, dels uppvisar WGY en väsentligt lägre 
utveckling än övriga riket enligt preliminära siffror för 
2021. Detta behöver analyseras närmare av 
verksamheten. 

Under läsåret har gymnasieskolan haft samtliga elever 
på plats i skolan under 3 månader. Därefter har det 
varit mellan 30 – 100 procent 
distans/fjärrundervisning. Negativa effekter av 
pandemin har visat sig i bristande motivation, psykisk 
ohälsa, sjukdomar och oro hos många elever. Utöver 
negativa effekter på grund av pandemin skiljer sig 
måluppfyllelsen åt mellan vissa av gymnasieskolans 
program. Respektive programrektor har analyserat 
program- samt kursresultat och identifierat 
förbättringsområden att arbeta vidare kring. 
 
Mål 6. Enköping är en attraktiv skolkommun för 
både personal, elever och föräldrar 
 
Måluppfyllelse är på rätt väg. 

Det finns en mängd olika indikatorer knutna till detta 
mål. Dessa spretar åt olika håll och ger inte en enhetlig 
bild av utvecklingen. Den sammantagna bilden av 
indikatorerna och andra parametrar är dock att 
måluppfyllelsen är på väg, om än försiktigt. 

När det gäller kunskapsutvecklingen så har 
Coronapandemin utmanat alla verksamheter, men 
kanske särskilt gymnasieskolan. Här gör man nu allt 
man kan för att ge de elever som inte kunnat ta 
examen från sina program, stöd och möjlighet att göra 
det. Andelen elever i åk 9 som har 
gymnasiebehörighet ökar, om än försiktigt. (se även 
mål 5) 

Trädgårdsmästarutbildningen inom Yrkeshögskolan är 
fortsatt attraktiv. För 
ventilationsingenjörsutbildningen är dock ingen 
nystart planerad. 

Ämneskollen, som genomförs två gånger per termin 
bland eleverna i grundskolan, förmedlar en positiv bild 
av skolan när det gäller trygghet och trivsel. 

Uppnådd är dock indikatorn gällande ändamålsenliga 
lokaler och utemiljö. (T3 2020 visat 67 %). 
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Professionsprogrammet möjliggör och tillhandahåller 
såväl kompetensutveckling som lokala 
forskningsmiljöer. 

Nyttjandet av digitala verktyg, såväl i undervisning 
som kommunikation, har stärkts. 

Kommunen har en hög andel behöriga lärare och är 
en attraktiv kommun att söka sig till. 

Kommunstyrelsen bidrar till den attraktiva 
skolkommunen genom att det finns planering för 
effektiva och funktionella skollokaler, att skolans 
personal har relevant digitalt stöd, att aktiva HR-
insatser finns samt att det bedrivs ett arbete för att 
hela tiden utveckla kommunens 
arbetsgivarvarumärke. 

Miljö-och byggnadsnämndens verksamheter bidrar på 
flera sätt till att Enköping kan erbjuda personal, 
föräldrar och elever attraktiva och bra skolor och 
förskolor. Exempelvis i samband med 
bygglovsansökningar och hälsoskyddsinspektioner 
där säkerhet, tillgänglighet och hälsa är viktiga 
områden. Flera förskolor har byggts och en 
gymnasieskola planeras där nämndens verksamheter 
har fått mycket fin återkoppling av andra förvaltningar 
för bra samspel, vilket är extra positivt eftersom just 
samspelet med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott lyfts fram som särskilt viktigt att 
utveckla. 

Mål 7. Alla elever och studerande får vägledning 
och stöd utifrån sina egna behov och 
förutsättningar 
 
Måluppfyllelse är på rätt väg. 

Andelen elever i årskurs 9 som upplever sig vara 
ganska säkra eller helt säkra inför sitt gymnasieval var i 
mars månad 80 procent. Samma årskulls upplevelse av 
trygghet inför sitt gymnasieval var föregående läsår 
(årskurs 8 år 2020) 48 procent. Detta visar en god 
utveckling från årskurs 8 till årskurs 9. Resultatet för 
föregående års årskurs 9 var 81 procent, det vill säga i 
paritet med årets resultat. 

Målet omfattar dock inte bara det som indikatorn 
avser, utan skulle behöva utvärderas med fler 
parametrar. 

På uppdrag av utbildnings-och 
arbetsmarknadsnämnden har 
skolbiblioteksverksamhet på kommunens grundskolor 
genomförts. Folkbiblioteken har haft öppet vardagar, 
öppettider och tillgänglighet har varit begränsade. 
Biblioteken har erbjudit ungdomar och 

vuxenstuderande vägledning, tillgång till lån av 
litteratur, kurslitteratur från högskolor och bokning av 
datorer. Årets beviljade statliga inköpsstöd för barn 
och ungdomslitteratur omfattar folkbiblioteken, 
grundskolebiblioteken samt för första gången en av 
kommunens friskolor. 

Uppgift: Skapa förutsättningar för att leva ett 
självständigt liv 

Sammanfattar kommunens uppgift att ge stöd till de 
enskilda och familjer i alla åldrar som behöver 
samhällets hjälp för att utifrån sina egna 
förutsättningar och behov kunna leva ett 
självständigt, aktivt och tryggt liv. 

Sammantaget bedöms måluppfyllelse 2023 för att 
skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv 
vara delvis på rätt väg eftersom majoriteten av målen 
summeras till delvis på rätt väg. 
 
Mål 8. I Enköping har vi väl fungerande metoder 
och arbetssätt för integrering 

Måluppfyllelse är på rätt väg. 

Resultatet för indikatorn "Andelen deltagare som går 
till arbete eller studier efter avslut i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder" är 75 procent och därmed 
på målnivån På rätt väg och även mycket nära 
Uppnått 2023. Föregående års resultat var 21 procent. 
Detta är en positiv utveckling, men kan även tolkas 
som att resultatet kan fluktuera kraftigt mellan två 
olika år. Det kan finnas en risk att indikatorn inte är 
helt tillförlitlig. 

Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden arbetar 
aktivt för att motverka den ökande segregationen i 
Enköping genom att ta hänsyn till var någonstans nya 
lokaler byggs och hur de utformas, för att samverkan 
ska kunna ske på ett enkelt sätt med andra aktörer och 
att lokalerna görs möjliga att användas på andra tider 
än i nämndens regi. 

Inom utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden pågår 
ett omfattande kompensatoriskt arbete, till exempel 
genom fördelning av resurser-såväl ekonomiska, som 
personella till de enheter som behöver stärkas.  

Upplevelsenämndens verksamhet har även ett 
pågående samarbete där arbetsmarknadsåtgärder 
bidrar till att ett antal personer med utmaningar att 
etablera sig på arbetsmarknaden får möjlighet till 
sysselsättning, utveckling och delaktighet i 
samhällslivet. 

SIGNE är ett samarbete mellan Enköpings kommun, 
bibliotek och studieförbundet Vuxenskolan med 
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projektmedel från Länsstyrelsen ska bidra till att 
underlätta etableringen i samhället genom att nå 
föräldrar med små barn. Pandemin har medfört 
anpassning och utveckling av digitala sätt att mötas 
och förmedla läsinspiration. Under perioden har både 
fysiska och digitala träffar genomförts. BOKSTART 
SOLSIDAN är ett språkstimulansprojekt för 
målgruppen föräldrar med små barn på Västerleden. 
Projektet genomfördes utifrån rekommendationer och 
riktlinjer i samband med pandemin. 
 
Mål 9. Personer i behov av stöd får det utifrån sina 
behov och på rätt nivå 

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg. 

Socialnämnden ser ett ökat inflöde av ärenden som 
omfattas av faktorer som är svåra att påverka. 
Samhällets komplexa välfärdssituation ger avtryck på 
de medborgare som redan har en svår situation. Den 
psykiska ohälsan, ofrivillig arbetslöshet, personer med 
missbruksproblematik och våld i nära relation ökar 
vilket är ett omfattande problem i samhället. 
Nämndens resurser läggs på de behov som bedöms 
prioriterade. Stödboenden är fullbelagda, med 
restriktioner för den enskildes ansvar att delta i att på 
sikt inkluderas i samhället. Familjebehandlande 
insatser erbjuds på hemmaplan i en varierande 
omfattning utifrån den enskilde familjens individuella 
behov. Intern samverkan sker inom hela nämnden 
gällande våld i nära relation med stöd av 
socialstyrelsens rekommendationer. Det årliga 
årshjulets utvecklingsarbete och de uppdrag som 
utvecklare arbetar med har direkt koppling till dem 
kommunen är till för. Denna implementering 
samarbetar chefer och utvecklare direkt tillsammans 
med medarbetare eller förste arbetsledare. 
Sammantaget är socialnämndens bedömning att det 
ökade inflödet utmanar det kvalitativa arbete som 
bedrivs. Ledningsarbetet använder mycket tid till att 
prioritera och att stödja medarbetare att prioritera. 
Våld i nära relation, där barn och personer utsätts för 
dödligt våld är prioritet ett. Det strategiska 
ledningsarbetet har behov av utveckling gällande 
prognosarbete med koppling till 
medarbetarperspektiv och ökat 
inflöde/kundperspektiv. 

Det är inte möjligt att följa upp vissa av indikatorerna i 
delårsrapporten med anledning av att enkäterna ännu 
inte är genomförda och att resultaten för LSS-området 
blir färdigt i mitten av november och äldreomsorgen 
först i början av år 2022. Verksamheternas upplevelse 
är likväl att kunderna är nöjda trots de speciella 
omständigheterna i samhället. 
 

Mål 10. Arbetssökande i Enköping får stöd för att 
etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan 
sysselsättning 

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg. 

Resultatet för indikatorn "Andelen inskrivna på 
Jobbcentrum som går från försörjningsstöd till studier, 
praktik eller arbete inom tolv månader" är 57 procent 
och därmed På rätt väg. Resultatet vid föregående års 
avläsning var 37 procent, vilket tyder på en positiv 
utveckling. Resultatet är dock långt ifrån den politiska 
ambitionen för 2023. Skillnaden mellan målnivån På 
rätt väg och Uppnått 2023 är mycket stor vilket kan 
behöva ses över. Detta har föranlett utbildnings-och 
arbetsmarknadsnämnden att i årsplanen för 2021, 
formulera andra indikatorer kring 
arbetsmarknadspolitiska intentioner och 
målsättningar. Dessa kommer att följas upp i 
årsredovisningen. 

Socialnämndens ambition är att flera personer som 
har försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Särskilt 
fokus är det för de personer som står längst bort från 
arbetsmarknad och egen försörjning. 

Socialnämndens och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter har 
tillsammans arbetat fram en förbättrad struktur för 
samverkan. Detta för att skapa bättre förutsättningar 
för ett gemensamt arbete för dem som står längst från 
egen försörjning. 

Det gemensamma arbetet är avgörande för att målet 
ska uppnås 2023. 

Utifrån rådande pandemi har förutsättningarna för att 
nå målet för socialnämnden väsentligt försämrats. 
Långtidsarbetslösheten ligger på onormalt höga 
nivåer. De personer som hade det svårt redan innan 
krisen har fått det ännu svårare. Till det tillkommer den 
grupp som förlorat jobbet i samband med krisen där 
vissa branscher drabbats extra hårt. I dagsläget finns 
inte verksamheter att rikta de sökande till i den 
omfattning som varit önskvärt för att nå målet. 
När nya medarbetare rekryteras är det mycket svårt att 
erhålla socionomer med erfarenhet av det arbete som 
de förväntas utföra. Även detta påverkar övriga 
medarbetare genom ökad belastning. 
Socialnämndens bedömning är att målet ej kommer 
nås till 2023 om förutsättningarna för verksamheten 
fortsätter vara densamma som under 2021. 

För vård-och omsorgsnämnden är det inte möjligt att 
följa upp indikatorerna i delåret med anledning av att 
enkäten som ska göras inom LSS-området endast 
innefattar området LSS-boende och inte daglig 
verksamhet och sysselsättningen. Trots att 
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indikatorerna inte kan följas upp bedömer 
verksamheterna att ha en god kundkvalitet och att 
kunderna är nöjda. 

Daglig verksamhet inom Omnia och socialpsykiatrins 
sysselsättning har haft öppet under hela pandemin 
och stöttat kärnverksamheten med att bland annat 
köra skyddsmaterial och bygga plexiglasskydd för att 
kunna hålla distans vid besök. Kunderna har upplevt 
det väldigt positivt att få bidra till det samhällsviktiga 
arbetet. 

Uppgift: Skapa förutsättningar för 
gemenskap, aktiviteter och upplevelser 

Sammanfattar uppgiften att, med särskilt fokus på 
barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett 
attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala 
träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas 
livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker 
våra besökares bild av Enköping. 

Sammantaget bedöms måluppfyllelse 2023 för att 
skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och 
upplevelser vara delvis på rätt väg eftersom 
majoriteten av målen summeras till delvis på rätt väg. 

Mål 11. Enköping har ett brett och tillgängligt 
utbud av aktiviteter och upplevelser 

Måluppfyllelse är delvis på rätt väg. 

 

För tekniska nämnden ser årets mål att ha en klar 
programhandling under 2021 i dagsläget som mycket 
svår att få klar. Förberedelser är gjorda i form av en 
upphandlad arkitekt. nämnden avvaktar besluten som 
sedan ska starta arbetet med programhandling. 
Prognosen att nämnden 2023 skulle ha färdigställt 
Joar till en funktionell och uppskattad samlingsplats 
ser i dagsläget inte alltför lovande ut, därmed har 
prognosen inte är på rätt väg satts då tiden börjar bli 
kort för själva produktionen. 

Upplevelsenämndens verksamhet skapar 
förutsättningar för aktiviteter och upplevelser genom 
att tillhandahålla olika former av lokaler, 
idrottsanläggningar och friluftslivsanläggningar för 
medborgare och föreningsliv. Pepparrotsbadet 
erbjuder ett stort utbud av upplevelser och aktiviteter 
för besökarna. 

Nämndens verksamhet har haft ett fokus på att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för en aktiv fritid i form 
av motionsspår och friluftsbad. För kommande år 
planeras också nya utegym i kransorterna och i 
centralorten. Dialogen med föreningslivet har 
utvecklats för att skapa föreningsdrivna anläggningar. 

Pilotprojektet kring cykelturism är igång, liksom 
projekt om bussturism. Museet bidrar med innehåll till 
skyltprojekt med fokus på kulturarvsplatser på bland 
annat Kyrkåsen och i Gånsta. Museets digitala närvaro 
växer ständigt på digitaltmuseum.se. Utbudet har 
betydelse också för målet om livslångt lärande, 
eftersom museet och turistinformationen erbjuder 
visningar och undervisning för alla åldrar. 

Förväntad utveckling är att kultur-och 
konstverksamheten fortsätter att bedriva 
kulturverksamhet i hela kommunen i enlighet med 
uppdraget. Verksamheten bedrivs fortsatt i samarbete 
med regionala och lokala aktörer med fokus på barn, 
unga och äldre. Kulturaktiviteter genomförs med 
fokus på barn och unga i prioriterade stadsdelar och 
kransorter. 
 
Offentliga arrangemang genomförs fortsatt i 
samarbete med andra förvaltningar och föreningslivet 
som bidrar till gemenskap och sammanhållning. 
Förväntad utveckling är även att konsten får ta plats i 
det offentliga rummet så att alla, oavsett vem man är 
eller hur man lever, har möjlighet att uppleva konst i 
sin närmiljö. Prioritering av stadsdelar utgår från 
analyser ur bland annat sociala kompassen. Det 
dagliga öppethållandet är grunden i verksamheten. 
Den möjliggör både det förebyggande arbetet 
tillsammans med andra aktörer och aktiviteter under 
lov. 
 
Mål 12. Kommunens offentliga miljöer är 
inbjudande, trygga och tillgängliga 

Måluppfyllelse på rätt väg. 

Aktiviteter för att nå måluppfyllelse handlar om att 
erbjuda offentliga miljöer som är inbjudande, trygga 
och tillgängliga. Invånare förväntar sig även att 
närmiljön uppfattas som trygg. Pandemin har 
försvårat delaktighet i dialoger med fastighetsägare, 
företagare och andra aktörer men inom ramen för 
centrumutveckling (BID-processen) har ett förslag till 
affärsplan för stadskärnan tagits fram. 
Planeringsdokument med genomförandeplaner på en 
taktisk nivå behöver utvecklas så att eventuella glapp 
mellan översiktsplan och detaljplaner minskar. 

Mål 13. Enköpings kommun har ett aktivt 
samarbete med föreningsliv och företagare i 
leveransen av service till innevånarna 

Måluppfyllelse är på rätt väg. 

Målet omfattar indikatorer om kommunpolitikers samt 
tjänstemäns attityder till företagande. 
Kommunstyrelsens bedömning är att riktningen är 
positiv men att det ändå är en bit kvar till 



 

 

 

Enköpings kommun 24 

måluppfyllelse. Att invånare och företagare upplever 
att kommunens tjänstepersoner ger bra och snabba 
samt lösningsorienterade svar inom 
myndighetsutövning påverkar nöjd-kund-index 
påtagligt och även då i bedömningar av 
företagsklimatet. Ett arbete har inletts med att ta fram 
en reviderad näringslivsstrategi. 

För tekniska nämnden är årsmålet att ha genomfört 
minst en lyckad samverkan med föreningslivet 
gällande skötsel. Fastighet har vid uppföljningen ännu 
inte hittat ett passande objekt som lämpar sig för 
samverkan av skötsel. Nämnden har i dagsläget inga 
nya samarbeten etablerade men fortsätter samverkan 
internt. 

Upplevelsenämndens verksamhet har genom en nära 
dialog med föreningslivet försökt skapa 
förutsättningar för att deras verksamhet ska kunna 
fortgå under pandemin. Dialoger har genomförts med 
föreningslivet i olika projekt. 

Dialogen med föreningslivet har utvecklats för att 
skapa föreningsdrivna anläggningar. Nämndens 
verksamhet har arbetat och arbetar målmedvetet för 
att ha ändamålsenliga lokaler och goda relationer med 
föreningsliv och företagare. Syftet är att det ska finnas 
goda möjligheter att kunna bedriva sin verksamhet 
och genomföra sina arrangemang. Nämnden arbetar 
aktivt med den lokala handeln för att åstadkomma en 
god service till såväl invånare som besökare. Inte minst 
tiden med pandemin har visat vikten av samverkan 
med både företag och civilsamhälle. 

Indikatorerna som handlar om att konkurrensutsätta 
ett boende inom äldreomsorg respektive LSS är ännu 
inte påbörjat, men vård-och omsorgsnämnden ser för 
närvarande inget hinder för att det kommer att ske 
inom utsatt tid. 

Uppgift: Skapa förutsättningar för en hållbar 
och trygg livsmiljö 

Sammanfattar kommunens uppgift att långsiktigt och 
kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela 
kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner 
och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och 
ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och 
skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer 
för alla generationer. 

Sammantaget bedöms måluppfyllelse 2023 för att 
skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö 
vara på rätt väg eftersom majoriteten av målen är på 
rätt väg enligt berörda nämnder. 

 

 

 

Mål 14. Enköping är en klimatsmart, fossilfri och 
väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en 
hållbar livsstil 
 

Måluppfyllelse är på rätt väg. 

I tekniska nämndens hållbarhetsarbete ligger prioritet 
på att arbeta med regionala initiativ och 
åtgärdsprogram som Enköpings kommun bjudits in 
till. I huvudsak har de sin utgångspunkt utifrån 
Agenda 2030. Initiativen/åtgärderna berör i stor 
utsträckning de grundpelare i samhället som 
nämnden ansvarar för exempelvis VA-, 
dricksvattenförsörjning- och energifrågor. Tekniska 
nämnden kommer inrikta sig på att arbeta med 
Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), 
Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län 
(Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och 
Samhällsutveckling), Avfallsplan 2020–2030 (Vafab 
Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi. 

Mål 15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och 
bidrar till hållbara miljöer 

Måluppfyllelse är på rätt väg. 

 
Trenden är positiv för målen om hållbarhet. Flera 
hållbarhetslöften har genomförts och uppföljning av 
indikatorer visar att andelen fossil-oberoende bilar 
ökar. Kommunen arbetar aktivt med miljödiplomering. 
Ett klimatkontrakt tecknades mot slutet av förra året 
med strävan att vara kvar i nätverk och sammanhang 
som ger extra skjuts i strävanden att vara en 
klimatneutral kommun. En ansökan sändes i våras till 
Energimyndigheten om medverkan i ”Viable Cities 2”. 
För att få skjuts i arbetet har förvaltningen 
internrekryterat en projektledare för det fortsatta 
arbetet. 

Samspelet med andra nämnder är ett viktigt och 
prioriterat utvecklingsområde. Miljö-och 
byggnadsnämnden har bjudit in och genomfört en 
utbildning och workshop tillsammans med 
kommunstyrelsens plan-, mark- och 
exploateringsutskott och tekniska nämnden gällande 
bland annat jordbruksmark och strandskydd. Syftet 
var att samla nämnderna så att man tillsammans kan 
rusta sig för att fatta medvetna beslut som stöttar 
Enköpings utveckling långsiktigt. 

Alla nämndens verksamheter bidrar i grunden till 
hållbara miljöer. I år har miljöavdelningen och 
byggavdelningen tillsammans med tekniska nämnden 
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arbetat fram kommunens dagvattenplan. Kart- och 
GIS-avdelningen har arbetat intensivt med 
vattensamordnarna för att skapa GIS-lager kring 
avrinningsområden, vattenförekomster och 
vattenprovtagning i fält. 
 
Mål 16. Enköpings kommun präglas av trygghet, 
jämställdhet och tillit 

Måluppfyllelse är på rätt väg. 

Trygghet, jämställdhet och tillit ingår i 
kommunstyrelsens samordnande och ledande roll för 
arbete med hållbarhetsfrågor. Ett centralt område för 
fortsatt utvecklingsarbete är att integrera sociala 
frågor i samhällsplaneringen för att säkerställa 
byggande av hållbara samhällen. Stadsdelsutveckling 
är en bärare av frågor om social hållbarhet och 
trygghet. En avdelning för trygghet och säkerhet har 
skapats inom kommunledningsförvaltningen under 
året och en trygghetsstrateg har rekryterats. 
Strategens uppdrag är att vara sammanhållande i 
arbetet med brottsförebyggande frågor, ANDTS samt 
våldsbejakande extremism. Med fokus på 
brottsförebyggande och ANDTS blir funktionen även 
en viktig del i arbetet med social hållbarhet i ett 
bredare perspektiv samt för samverkansarbetet med 
kommunpolisen.  
 
Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och 
Mälarens resurser och möjligheter 

Måluppfyllelse är ej på rätt väg. 

Målet anknyter till utveckling av Enköpings landsbygd 
samt besöksnäring. Besöksnäringen är en av de 
sektorer som drabbats hårdast av pandemin. 
Hemestertrenden har varit påtaglig även om 
besöksnäringens nedgång är en utmaning. Enköpings 
besöksnäringsstrategi kommer att revideras. 

Närmast angränsande till skärgårdens utveckling av 
det pågående uppdraget med renovering av hamnen 
och Klosterparken. Ute i skärgården är möjligheter att 
utveckla besöksnäringen begränsad. Drift och 
underhåll fortsätter som planerat under 2021 men 
utvecklingsarbetet kring friluftsbaden har gått på 
sparlåga med anledning av sjukfrånvaro och vakanser. 
 
Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är 
viktig för dess invånare, men även för den 
omkringliggande landsbygden 

Måluppfyllelse är på rätt väg. 

Ambitionen är att översiktsplan, fördjupade planer 
samt ortsanalyser kompletteras med mer detaljerade 
utvecklingsstrategier för de mindre tätorterna. Arbetet 

har försenats med grund i pandemin. 
Bredbandsutbyggnaden fortgår åt rätt håll om än 
långsamt. Skillnader mellan stad och land är påtagliga 
i antal hushåll och företag som har tillgång till 
uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s. 

Uppgift: Skapa förutsättningar för ett 
mångfasetterat näringsliv och en bred 
arbetsmarknad 

Sammanfattar kommunens uppgift att göra 
kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma 
villkor för företag och arbetsgivare, bland annat 
genom att arbeta innovativt med att utveckla 
kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig 
service samt goda kommunikationer. 

Sammantaget bedöms måluppfyllelse 2023 för att 
skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv 
och en bred arbetsmarknad vara på rätt väg eftersom 
majoriteten av målen är på rätt väg enligt berörda 
nämnder. 
 
Mål 19. Enköping är en attraktiv kommun för 
företag och organisationer 

Måluppfyllelse på rätt väg. 

Indikatorer visar en positiv trend under perioden 
2018–2020 men med en bit kvar för att målet ska vara 
uppnådd. Det är sex myndighetsområden som mäts; 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 
serveringstillstånd. Enköpings utveckling är som 
nämnts positiv men resultaten ligger fortfarande 
något under rikssnittet. Ett arbete genomförs mellan 
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
med syfte att utveckla planprocessens olika delar, 
vilket har relevans för kommunens företagsklimat. 
Arbete har inletts för att utveckla näringslivsstrategin 
och tar mera fart när ny näringslivschef tillträder en bit 
in i oktober. Antalet nyanmälda platser till 
Arbetsförmedlingen har sedan juli 2020 ökat med 19 
procent för Enköpings kommun. Antalet arbetslösa 
har under motsvarande period minskat men är ändå 
alltjämt relativt högt. 

Transformeringen till en mer digital 
samhällsbyggnadsprocess är påbörjad tillsammans 
med planavdelningen, där kart- och GIS-avdelningen 
drivit arbetet med digitalisering av bland annat 
grundkarta och fastighetsförteckning. 

Miljö-och byggnadsnämndens verksamheter 
upprätthåller servicenivån till medborgarna, trots 
covid-19, genom exempelvis en digital version av 
öppet hus, digital tillsyn samt personliga möten och 
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tillsyn utomhus. Ansträngningarna får genomslag i 
exempelvis nöjdkundindex där tillgänglighet och 
andra bedömningsområden har gått upp. 

Mål 20. Enköping har en stark besöksnäring 

Måluppfyllelse delvis på rätt väg. 

Utvecklingen av hamnområdet enligt tidigare 
uppdrag innebär en process i flera steg som tar längre 
tid då tillstånd och åtgärder måste genomföras i en 
bestämd ordning. Vid förändringar i området tillkom 
fler faktorer som behöver redas ut än som var 
planerade för vid uppstart. Osäkerhet finns vid denna 
uppföljning om aktiviteterna kring hamnområdet och 
Klosterparken kommer att vara helt klara 2023. 

Med öppnandet av Pepparrotsbadet följer ett större 
utbud av upplevelser som kommer att öka turismen. 
Vid badet har även fyra nya ställplatser för husbilar 
iordningsställts. Cykelturismen är en del som 

upplevelsenämnden ser en stor potential i och där har 
ett samarbete påbörjats inom Fyra mälarstäder och 
genom en dialog med cykelföreningen. 

Upplevelsenämnden har flera projekt som främjar 
besöksnäringen. Det handlar bland annat om 
bussturism och cykelturism. Arbete pågår även med 
implementering av den kommunala turismstrategin, 
samt det kulturpolitiska programmet. De dokumenten 
är av stor vikt för framtidens besöksnäring. 
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Upp
gift Mål Mål-text Uppnått

På 
rätt 
väg

Ej på 
rätt 
väg

På rätt 
väg

På rätt 
väg ÅR 
2020

1. 1

Det finns ändamålsenliga sätt att komma i kontakt 
med kommunen och man får snabbt svar på sina 
frågor 0 2 1 67% 100%

2

Enköpingsborna känner förtroende för hur 
kommunen styrs och känner att de kan vara 
delaktiga i kommunens utveckling 0 0 1 0% 0%

3
De som bor på landsbygden känner att deras del av 
kommunen också utvecklas 0 1 2 33% 100%

2. 4
Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med 
gymnasiebehörighet 0 2 0 100% 100%

5 Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen 0 0 1 0% 100%

6
Enköping är en attraktiv skolkommun för både 
personal, föräldrar och elever 0 4 0 100% 100%

7
Alla elever och studerande får vägledning och stöd 
utifrån sina egna behov och förutsättningar 0 2 0 100% 100%

3. 8
I Enköping har vi väl fungerande metoder och 
arbetssätt för integrering 0 2 0 100% 100%

9
Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov 
och på rätt nivå 0 1 1 50% 100%

10

Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera 
sig på arbetsmarknaden eller i annan 
sysselsättning 0 2 1 67% 50%

4. 11
Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av 
aktiviteter och upplevelser 0 1 1 50% 50%

12
Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, 
trygga och tillgängliga 0 2 0 100% 100%

13

Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med 
föreningsliv och företagare i leveransen av service 
till invånarna 0 3 1 75% 100%

5. 14

Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl 
fungerande kommun där det är enkelt att ha en 
hållbar livsstil 0 1 0 100% 100%

15
I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till 
hållbara miljöer 0 3 0 100% 100%

16
Enköpings kommun präglas av trygghet, 
jämställdhet och tillit 0 2 0 100% 100%

17
Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens 
resurser och möjligheter 0 0 2 0% 0%

18

Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för 
dess invånare, men även för den omkringliggande 
landsbygden 0 2 0 100% 50%

6. 19
Enköping är en attraktiv kommun för företag och 
organisationer 0 3 0 100% 100%

20 Enköping har en stark besöksnäring 0 1 1 50% 100%
Total 0 34 12 74% 88%
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetarmål 

Enköpings kommun har genomfört en 
medarbetarundersökning baserad på Hållbart 
Medarbetar Engagemang (HME) samt ytterligare ett 
fåtal frågor till chefer.  

Syftet med undersökningen är att följa upp HME som 
index för att följa utvecklingen över tid samt att 
undersöka huruvida cheferna har rätt förutsättningar 
för sitt ledarskap inom kommunen. Inför 
delårsrapporten och årsredovisningen följs även 
målen upp om personalomsättning och sjuktal. 

 

Mål och indikator  
Målbild 

2023 
Nu-
läge 

Start
-läge 

Ökat medarbetarengagemang 84 79 83 
Ledare/chefer känner att de har rätt 
förutsättningar att göra ett bra jobb 
och utvecklas i sin roll 85 80 82 
Sjukfrånvaron i Enköping ska 
minska 5,6 7,8 6,7 
Kommunens personalomsättning 
är lägre än 10 procent 9,9 11,0 10,6 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

Enköpings kommun uppnår ett HME-värde på 79 
vilket ligger i nivå med genomsnittet för de 102 
kommuner som har rapporterat in värden under 2020. 
Ledarskap och Styrning får högst resultat (79), följt av 
Motivation på 78. Det är främst resultatet för 
Ledarskap som har ökat jämfört med föregående 
mätning, från 77 till 79.  

Utbildningsförvaltningen samt Vård- och 
omsorgsförvaltningen har högst HME (80). HME för 
Vård- och omsorgsförvaltningen har ökat med fem 
enheter jämfört med 2020 medan HME för Miljö- och 
byggnadsförvaltningen minskat med fyra enheter. 
Övriga förvaltningar har överlag resultat som är något 
lägre än genomsnittet för kommunen. 

eNPS 

eNPS-resultatet för Enköpings kommun uppgår till -12 
procent. Det innebär att andelen ambassadörer 
(promoters) är lägre än andelen kritiker (detractors). 
eNPS har dock ökat något jämfört med 2020 då eNPS 
uppgick till -14 procent för kommunen som helhet.  

eNPS definieras som andelen medarbetare som kan 
tänka sig att rekommendera Enköpings kommun till 
andra, minus andelen som inte kan tänka sig det. De 
medarbetare som ställer sig förhållandevis neutrala i 
frågan tas inte med i beräkningen av eNPS. Ett positivt 

eNPS-värde visar att man har goda möjligheter att 
attrahera ny arbetskraft genom ett gott rykte på 
arbetsmarknaden.   

Närmaste chef 

Nästan tre av fyra (72 procent) av medarbetarna 
instämmer i att den närmaste chefen får dem att 
känna ansvar för enheten/verksamhetens mål. Cirka 
en av fem medarbetare anser dock inte att närmaste 
chef inspirerar till att pröva nya sätt att arbeta.  

Resultaten vad gäller närmaste chef har ökat jämfört 
med 2020. 

Chefers förutsättningar för sina uppdrag 

Majoriteten av cheferna är generellt positiva. De frågor 
som får högst betyg rör tillgängligheten för 
medarbetarna samt att de har de befogenheter som 
chefsuppdraget kräver.  

Jämfört mot 2020 är det dock en något högre andel 
som anser att de inte fullt ut har det stöd de behöver 
för att kunna utföra sitt chefsuppdrag. 

Sjukfrånvaro 

Kommunens sjukfrånvaro har sjunkit till 7,8 procent 
under det första halvåret 2021 jämfört med 8,2 
procent under hela 2020. Troligen är det 
vaccineringen generellt i samhället i kombination med 
högt fokus på ökad hygien samt i någon mån 
hemarbetet som bidragit till detta. Det är den korta 
sjukfrånvaron som sjunkit.  

Sjukfrånvaron är svår att analysera långsiktigt så länge 
pandemin är så styrande som den varit hittills. 
Kommunens mål är att sjukfrånvaron ska minska till 
2023, och alla nämnder har fått sätta ett eget mål 
kring sitt bidrag till kommunens mål. Nu när 
restriktionerna kring covid-19 släppts närmar sig 
troligen ett normalläge igen.   

Personalomsättning 

Statistik indikerar att kommunens externa 
personalomsättning för tillsvidareanställda kommer 
att öka med cirka en procentenhet, från 10 till 
11procent på helårsbasis. Målet som är satt är att den 
externa personalomsättningen ska vara lägre än 10 %, 
så kommunen som helhet avlägsnar sig nu från målet. 
Främst är det vård- och omsorgsförvaltningen som 
bidrar till ökningen, men även 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen och miljö- och 
byggnadsförvaltningen ligger över kommunens mål. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och 
byggnadsförvaltningen visar dessutom en negativ 
trend. Sannolikt kommer även 
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Utbildningsförvaltningen att ha en högre omsättning 
på hösten än under våren då skolpersonal tenderar att 
byta jobb till hösten/nytt läsår. 

Pandemins effekter på personalomsättningen tycks 
vara olika/oklara. Det verkar inte på kommunnivå 
finnas något tydligt samband mellan pandemin och 
att man som medarbetare stannar hos sin nuvarande 
arbetsgivare, vilket kanske hade kunnat förväntas. 
Alternativt har det funnits en sådan effekt under 2020, 
men att det ljusnande situationen har medfört att man 
nu uppfattar läget som tillräckligt säkert för att ta 
språnget till en annan arbetsgivare. Är detta riktigt kan 
vi ha en period med högre personalomsättning än 
vanligt framför oss, vilket skulle förstärka att 
kommunen som helhet avlägsnar sig från målet.    

En viktig faktor för medarbetares trivsel på arbetet är 
hur chefs- och ledarskapet fungerar, och där 
Enköpings kommun har högt fokus. Goda samtal kring 
verksamheten i vid mening mellan chef och 
medarbetare är centrala och bidrar till meningsfullhet, 
påverkansmöjlighet och känsla av sammanhang. 
Kommunen arbetar även med en avslutningsenkät 
som går till alla tillsvidareanställda som slutar, och 
man bevakar så att vårt löneläge inte i onödan gör det 
svårt för oss att behålla personal. Alla dessa faktorer 
bör bidra till att sänka personalomsättningen om de 
hanteras väl. 

Förväntad utveckling 
Investeringar och låneskuld 

Långtidsanalyser på tioårssikt har tagits fram med 
hjälp av extern konsult. Analysen pekar på stora 
utmaningar med stora behov av investeringar i 
koncernen och som en följd av det en snabbt ökande 
koncernlåneskuld. Med anledning av det krävs ökat 
koncernfokus i både budget och uppföljning. 

Demografi och kompetensförsörjning 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lägger stor vikt 
vid de mänskliga resurserna och den brist som 
kommer uppstå vid bibehållen servicenivå och 
personalintensitet. Ett sätt att beskriva den ökande 
försörjningskvoten, det vill säga att andel äldre och 
yngre ökar i relation till andel i arbetsför ålder, är med 
orden ”färre kommer behöva försörja fler”.  

Kraven och förväntningarna på servicenivå har 
historiskt sett ökat med åren och håller denna trend i 
sig kommer kommunsektorn behöva rekrytera så gott 
som all kommande ökning av arbetskraft. Bilden 
nedan visar ökningen av befolkning i arbetsför ålder 
(blå stapel), i relation till kompetensbehovet i offentlig 

sektor utifrån demografisk utveckling (orange), och 
servicetrend (gul), mellan två tidsperioder. Den högra 
bilden visar nuvarande tidsperiod där behovet är i 
paritet med ökningen. 
 

 

 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognoser ökar 
antalet äldre under hela perioden till och med 2030. 
Det är framförallt gruppen som är äldre än 85 år som 
kommer att öka. Fler väljer att bo kvar hemma med 
hemtjänst istället för att flytta in på ett 
omvårdnadsboende. Samtidigt ökar inte andelen 
personer i arbetsför ålder. Det innebär att nya 
arbetssätt och metoder måste utvecklas för att klara 
välfärdsuppdraget inom lagstyrd verksamhet. 

I takt med att vård- och omsorgsinsatserna ökar i 
landet behövs fler medarbetare, framförallt inom den 
kommunala vården. Att en stor del av medarbetarna 
kommer att gå i pension under den kommande 
tioårsperioden gör att kommunernas behov av 
nyrekrytering ökar. Redan nu ses en vikande trend i 
antalet ansökningar på vissa tjänster, vilket skapar 
ytterligare utmaning för hur leverans av insatser ska 
ske i framtiden. 

Digitalisering och effektivisering 

Förväntningarna på kommunen och behoven av 
kommunens service och tjänster ökar samtidigt som 
de ekonomiska förutsättningarna utgör en stor 
utmaning. För att klara av att leverera i relation till 
invånares och andra aktörers förväntningar och behov 
krävs att kommunen har en effektiv och väl 
fungerande organisation som arbetar med att både 
leverera tjänster, produkter och service i kommunens 
grunduppdrag och samtidigt arbetar med utveckling 
och innovation. 

Arbetet med att utveckla intern service samt 
effektivisera kommer att fortgå. Ett led i arbetet är att 
formulera mål för intern service, ett annat är att 
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fortsätta att utveckla jämförelsedata med 
referenskommuner. I kommunens förbättringsarbete 
är processkartläggningar centrala med syfte att 
förbättra flöden, minska gränssnittsproblematik och 
för förtydligande av roller och ansvar. 

Digitalisering av vissa av kommunens ansöknings- och 
handläggningsprocesser har varit utmanande med 
nya rutiner och arbetssätt, men medfört stora vinster i 
form av ett mer kvalitetssäkert och effektivt arbete. 
Administrationen har minskat och felmarginalerna är 
låga inom dessa områden. Den stora 
digitaliseringssatsningen fortsätter under året även 
om pandemin hämmar en del av utvecklingstakten. 
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Ekonomisk redovisning 
I den ekonomiska redovisningen presenteras kommunens ekonomi. Den omfattar resultaträkning, 
balansräkning och tillhörande noter för såväl kommunkoncernen som kommunen. Den innehåller även 
driftredovisning och investeringsredovisning. 

Resultaträkning 
    Kommunkoncern Kommun 
Mnkr Not Utfall 

2021-08 
Jämförelse 

2020-08 
Budget    
2021-12 

Prognos 
2021-12 

Utfall 
2021-08 

Jämförelse 
2020-08 

Budget    
2021-12 

Prognos 
2021-12 

Verksamhetens intäkter 3 642,4 628,6 1 027,1 959,1 379,6 394,9 492,7 543,4 
Verksamhetens 
kostnader 4 -2 214,0 -2 119,1 -3 516,7 -3 466,5 -2 080,8 -1 979,0 -3 141,8 -3 220,4 

Avskrivningar och 
nedskrivningar 

5 -167,7 -152,2 -239,0 -237,4 -113,9 -98,9 -157,6 -156,1 

Verksamhetens 
nettokostnader   -1 739,1 -1 642,7 -2 728,6 -2 744,7 -1 815,0 -1 683,0 -2 806,7 -2 833,1 

Skatteintäkter   1 477,6 1 428,5 2 150,7 2 212,0 1 477,6 1 428,4 2 150,7 2 212,0 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

6 484,7 415,1 707,3 715,8 484,7 415,1 707,3 715,8 

Verksamhetens 
resultat   223,2 200,9 129,4 183,0 147,3 160,5 51,3 94,7 

Finansiella intäkter   1,9 3,1 4,6 4,6 8,2 10,1 14,3 14,3 

Finansiella kostnader   -21,6 -26,6 -51,0 -44,2 -8,8 -9,4 -25,7 -22,7 
Resultat före 
extraordinära poster   203,4 177,4 83,1 143,5 146,7 161,3 39,9 86,3 

Extraordinära poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat   203,4 177,4 83,1 143,5 146,7 161,3 39,9 86,3 
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Balansräkning 
    Kommunkoncern Kommunen 

Mnkr Not Utfall 
2021-08 

Jämförelse 
2020-12 

Förändring 
mellan åren 

Utfall 
2021-08 

Jämförelse 
2020-12 

Förändring 
mellan åren 

TILLGÅNGAR               
Anläggningstillgångar               
Immateriella tillgångar   3,1 2,9 0,2 1,4 0,9 0,5 
Materiella anläggningstillgångar               
Mark, byggnader och tekniska anläggningar   6 107,5 5 872,2 235,3 3 466,3 3 331,9 134,3 
Maskiner och inventarier   315,0 332,3 -17,3 127,1 127,4 -0,3 
Övriga materiella anläggningstillgångar   2,3 4,0 -1,7 2,3 2,3 0,0 
Finansiella anläggningstillgångar   59,1 60,2 -1,1 294,3 290,1 4,2 
Summa anläggningstillgångar   6 487,0 6 271,6 215,4 3 891,4 3 752,7 138,7 
                
Bidrag till infrastruktur   23,5 24,5 -1,0 23,5 24,5 -1,0 
                
Omsättningstillgångar               
Förråd med mera   83,8 106,0 -22,2 49,3 71,1 -21,9 
Fordringar   242,2 298,3 -56,1 208,6 262,4 -53,7 
Kortfristiga placeringar   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassa och bank   136,9 3,4 133,5 111,6 0,4 111,2 
Summa omsättningstillgångar   462,9 407,7 55,2 369,5 333,9 35,6 
                
SUMMA TILLGÅNGAR   6 973,4 6 703,8 269,7 4 284,4 4 111,0 173,4 
                

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER   

            

Eget kapital               
Årets resultat   203,4 174,1 29,3 146,7 145,5 1,2 
Resultatutjämningsreserv   30,4 30,4 0,0 30,4 30,4 0,0 
Övrigt eget kapital   1 849,8 1 675,2 174,6 1 757,2 1 607,3 149,9 
Justering av eget kapital från fg år   3,9 4,4 -0,5 3,9 4,4 -0,5 
Summa eget kapital   2 087,5 1 884,1 203,4 1 938,2 1 787,6 150,6 
                
Avsättningar               

Avsättningar för pensionsskuld och liknande 
förpliktelser 

  275,4 241,9 33,4 257,8 225,7 32,1 

Andra avsättningar   112,8 104,3 8,5 65,2 56,7 8,5 
Summa avsättningar   388,2 346,2 42,0 323,1 282,5 40,6 
                
Skulder               
Långfristiga skulder   4 055,2 3 792,4 262,8 1 598,2 1 415,5 182,7 
Kortfristiga skulder   442,8 681,1 -238,3 425,0 625,5 -200,5 
Summa skulder   4 498,0 4 473,5 24,5 2 023,2 2 041,0 -17,8 
                

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER   

6 973,4 6 703,8 269,9 4 284,4 4 111,0 173,4 

                
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER               
Panter och därmed jämförliga säkerheter   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                
Ansvarsförbindelser               
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

  663,8 659,2 4,6 663,8 659,2 4,6 

Övriga ansvarsförbindelser   81,3 73,9 7,4 2 568,7 2 447,4 121,3 
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER   745,1 733,1 12,0 3 232,5 3 106,6 125,9 
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Noter och tilläggsupplysningar 
Not 1: Redovisningsprinciper 

Enköpings kommuns årsredovisning har upprättats 
enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning och 
följer i allt väsentligt de rekommendationer som lämnas 
av Rådet för kommunal redovisning, RKR. Inga avsteg har 
gjorts för värdering av tillgångar, avsättningar och 
skulder. Om undantag förekommer från 
rekommendationerna redovisas detta i beskrivningen 
nedan under respektive punkt.  

RIPS nya antaganden 

I juni tog RIPS-kommittén fram nya riktlinjer RIPS 21 – 

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.  

- Reala diskonteringsränta i RIPS ska vara 
oförändrad, det vill säga 1 procent. 

- Styrelsen för SKR har den 23 april 2021 beslutat i 
enlighet med RIPS-kommitténs förslag att nya 
parametrar över livslängden ska användas i 
pensionsskuldsberäkningarna för kommuner 
och regioner. 
Det innebär att sektorn slutar att använda 
Finansinspektionens antagande enligt 
Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) för att i 
stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget 
bestånd. 

 

Beloppsgränser 

I årsredovisningen har periodiseringar av intäkter och 
kostnader skett för att ge en rättvisande bild av 
kommunens resultat. Enligt kommunens anvisningar ska 
väsentliga belopp periodiseras (större än 50 000 kronor). 
Kostnadsräntor, räntebidrag och intäktsräntor har 
oavsett belopp periodiserats och belastar rätt 
redovisningsperiod.  

Anläggningstillgångar  

Kommunen tillämpar rådets rekommendation avseende 
tillgångars anskaffnings-värde. Detta innebär en ändring 
från och med 2020-01-01 jämfört med tidigare. En 
tillgång betraktas som anläggningstillgång då 
livslängden överstiger tre år och anskaffningsvärdet är 
lika med eller överstiger ett halvt basbelopp exklusive 
moms. Tidigare tillämpades ett basbelopp exklusive 
moms som beloppsgräns.  

Att kommunen nu tillämpar rådets rekommendation 
avseende anläggningstillgångars anskaffningsvärde 
innebär att tillgångar som anskaffats för belopp som 
uppgår till mellan ett halvt och ett basbelopp och som 
har en nyttjandeperiod som överstiger tre år, aktiveras 
som en tillgång istället för att som tidigare kostnadsförts. 
Effekten av den nya tillämpningen är att kostnaderna 

minskar och resultatet förbättras på kort sikt, samtidigt 
som balansräkningens omslutning ökar. 

Avseende immateriella anläggningstillgångar tillämpas 
ett halvt prisbasbelopp som lägsta gräns för väsentligt 
värde. 

Upplysning i not om genomsnittlig nyttjandeperiod för 
varje post som tas upp som materiell 
anläggningstillgång lämnas inte. Orsaken är att det i 
dagsläget inte är möjligt att på en aggregerad nivå ta 
fram dessa uppgifter från kommunens 
anläggningsregister. 

Sammanställda räkenskaper 

Följande företag ingår i den kommunala koncernen där 
kommunen har en betydande ägarandel.  

Koncernföretag Ägarandel 
Enköpings kommuns moderbolag AB 100% 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 65% 

 

Den kommunala koncernens sammansättning har inte 
förändrats under räkenskapsåret. Kapitalandelsmetoden 
har använts för konsolidering av 
kommunkoncernsföretagen. 

Följande intresseföretag omfattas inte av de 
sammanställda räkenskaperna i den kommunala 
koncernen då ägarandel eller betydande inflytande 
bedöms vara för låg.  

Intresseföretag 
Inera AB 
SKL Kommentusgruppen AB 
Vafab Miljö Kommunalförbund 
Husbyggnadsvaror HBV Förening 
Stiftelsen nyföretagarcentrum i Enköping  

 

Kommunens drift- och investeringsbudget 

Kommunen använder en modell för resursfördelning för 
att beräkna ett utgångsläge för fördelning av 
budgetramar till nämnderna. I modellen tas exempelvis 
hänsyn till befolkningsförändringar i olika åldersgrupper 
och förändringar av andra volymmått. Anslagen anvisas 
netto till respektive nämnd.  

Internränta (intern redovisningsprincip) 

Internräntan på investeringar är oförändrat 1,5 procent 
2021.   

Personalomkostnadspålägg (intern 
redovisningsprincip) 

Interna PO-pålägg är 6,15 procent för personer födda 
1937 eller tidigare, 21,96 procent för personer födda 
mellan 1938–1953 samt 40,0 procent för övriga anställda 
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respektive 31,42 procent för arvoden till övriga 
förtroendevalda politiker och uppdragstagare. 

Försäljning av tjänster till investeringar (intern 
redovisningsprincip) 

Några verksamheter ”säljer tjänster” till olika 
investeringsprojekt. Intäkten hos verksamheten blir då 
klassificerad som en ”intern tjänst inom kommunen”. När 
resultaträkningen sammanställs ska enligt 
redovisningsreglerna den interna redovisningen 
elimineras. De interna intäkterna tas då bort men ingen 
motsvarande kostnad finns att ta bort då dessa finns i 
investeringsredovisningen. Resultaträkningen justeras 
genom att lika mycket kostnader tas bort som det finns 
”interna intäkter mot investeringar”. 

Not 2: Uppskattning och bedömning 

Utökat friskvårdsbidrag 

I juni 2021 beslutade kommunstyrelsen (KS2021/367) att 
ge ett extra friskvårdsbidrag på 1 000 kronor till 
kommunens tillsvidareanställda samt visstidsanställda 
med en sammanhängande anställningstid om minst sex 
månader. Den totala kostnaden beräknades till cirka 4,3 
mnkr. 

Exploatering 

Ingen uppgift kan lämnas. 

Tvister 

Kommunen har tre pågående tvister med leverantörer 
inom tekniska nämndens verksamhet.   

Skadeståndsanspråk 

Det finns för närvarande ett skadeståndsanspråk mellan 
kommunen och kunder, leverantörer eller 
privatpersoner. Skadeståndsanspråket gäller från 
kommunen på en leverantör.    

Bedömning av jämförelsestörande poster 

En händelse som saknar tydligt samband med ordinarie 
verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga 
belopp. 

Grund för periodisering 

Kommunen har ansökt om statliga bidrag från 
Migrationsverket och tillämpar försiktighetsprincipen där 
det råder osäkerhet kring utfallet. För ensamkommande 
flyktingbarn återsöks dygnsschablon, ekonomiskt 
bistånd och faktiska vårdnadskostnader. Bidrag för 
ekonomiskt bistånd och faktiska vårdnadskostnader 
bokas inte upp då de anses osäkra eller mycket osäkra 
vilket delvis beror på tidigare avslag. För asylsökande 
återsöks ersättning för etableringsinsatser och bidrag 
bokas upp med 50–80 procent beroende på skolform 
baserat på tidigare erfarenhet. Utbildningskostnader 
återsöks och bokas upp med 70 procent utifrån tidigare 
beslut. För nyanlända som efter etableringsperioden inte 
kan försörja sig på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning återsöks ekonomiskt bistånd vilket 
bokas upp till 75% av sökt belopp. För personer med 
uppehållstillstånd återsöks vissa särskilda kostnader för 
de individer som har haft skyddat boende. Dessa intäkter 
bokas inte upp på grund av hög osäkerhet.  
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Not 3: Verksamhetens intäkter 

  Kommunkoncern Kommun 

Not 3, mnkr Utfall 
2021-08 

Jämförelse 
2020-08 

Utfall 
2021-08 

Jämförelse 
2020-08 

Verksamhetens intäkter         
Försäljningsintäkter 7 3 7 6 
Taxor och avgifter* 126 115 135 154 
Hyror och arrenden 209 177 41 41 
Värme- och elintäkter 75 107 0 - 
Bidrag från statliga myndiheter 151 180 170 156 
Övriga bidrag 29 5 1 2 
Upplösning av statliga investeringsbidrag 1 1 1 1 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 21 19 25 17 
Intäkter från exploateringsverksamhet* 0 12 0 12 
Intäkter från försäljning av tomträtter* 0 2 0 2 
Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar 1 4 1 4 
Övriga intäkter 23 4 1 1 
Summa 642 629 380 395 
          
Jämförelsestörande poster som ingår i verksamhetens intäkter         
Realisationsvinster från försäljning av exploatering- och tomträtter - 13 - 13 
Gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag - 29 - 29 
Summa jämförelsestörande poster: 0,0 43 0 43 
* I raderna Försäljning av exploateringsfastigheter och Försäljning av tomträtter 2020 finns jämförelsestörande poster som 
påverkar nämndernas verksamhetsresultat om 13,4 miljoner kronor. Raden Taxor och avgifter 2020 inkluderar 
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med 29,1 miljoner kronor. För 2021 saknas motsvarande uppgifter. 

 

Not 4: Verksamhetens kostnader 

  Kommunkoncern Kommun 

Not 4, mnkr Utfall 
2021-08 

Jämförelse 
2020-08 

Utfall 
2021-08 

Jämförelse 
2020-08 

Verksamhetens kostnader         
Personalkostnader, inkl pensionskostnader -1 344 -1 259 -1 284 -1 204 
Lämnade bidrag -66 -61 -66 -62 
Köp av huvudverksamhet -326 -288 -344 -358 
Lokal och markhyror -42 -70 -68 -67 
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader -399 -443 -303 -291 
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter*         
Anskaffningskostnad sålda tomträtter*         
Realisationsförlust och utrangering anläggningstillgångar -7 0 -7 0 
Bolagsskatt 0 0 0 0 
Förlust försäljning anläggningstillgångar   0   0 
Förändring av avsättning -9 -12 -9 -12 
Avgår, interna investeringar* - 13   13 
Övriga verksamhetskostnader -21   0   
Summa kostnader -2 214 -2 119 -2 081 -1 980 
* Uppgift saknas för 2021.         
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Not 5: Avskrivningar och nedskrivningar 

  Kommunkoncern Kommun 
Not 5, mnkr Utfall 

2021-08 
Jämförelse 

2020-08 
Utfall 

2021-08 
Jämförelse 

2020-08 
Avskrivningar och nedskrivningar         
Avskrivning immateriella anläggningar -1 0 0 0 
Avskrivning anläggningar och fastigheter -133 -147 -93 -75 
Avskrivning maskiner och inventarier -32 -53 -19 -15 
Avskrivning leasingavtal 0 0 0 0 
Avskrivning övervärden 0 -2 0 0 
Upplösning av bidrag till infrastruktur* -1   -1   
Nedskrivningar -1 -19 -1 -8 
Summa -167 -221 -114 -99 
          
Jämförelsestörande poster som ingår i avskrivningar och nedskrivningar       
Nedskrivning av F-huset Westerlundska gymnasiet* 0 8 0 8 
Summa 0 8 0 8 
*Nedskrivning av F-huset på Westerlundska gymnasiet efter rivningsbeslut från tekniska nämnden.     

 

Not 6: Generella bidrag och utjämning 

  Kommunkoncern Kommun 
Not 6, mnkr Utfall 

2021-08 
Jämförelse 

2020-08 
Utfall 

2021-08 
Jämförelse 

2020-08 
Generella statsbidrag och utjämning         
Inkomstutjämning 286 253 286 253 
Kostnadsutjämning 17 -10 17 -10 
Regleringsbidrag 92 31 92 31 
LSS-utjämning 4 1 4 1 
Fastighetsavgift 62 59 62 59 
Övriga bidrag* 24 81 24 81 
Summa 485 415 485 415 
          
Jämförelsestörande poster som ingår i generella bidrag och utjämning         
Tillskott generella bidrag 7,6 mnkr beslutad i februari 2020 - 5 - 5 
Tillskott generella bidrag 74,3 mnkr beslutad i juni 2020 - 32 - 32 
Summa 0 37 0 37 
*Extra tillskott från staten som beslutades av riksdagen under 2020 uppgick till 36,7 mnkr per augusti 2020. 

 

Not 7: Ansvarsförbindelser 

Övriga ansvarsförbindelser har ökat med 114 mnkr i kommunen. Ökningen avser borgensåtagande för AB 
Enköpings hyresbostäder med 110 mnkr och Räddningstjänsten Enköping-Håbo med 3,9 mnkr. 

Not 8: Säsongsvariationer och cykliska effekter 

Kommunens verksamheter har inte rapporterat några väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter på 
resultatet. ENA Energi uppger att el- och fjärrvärmeintäkter och tillhörande elkostnader kan påverkas av 
säsongsvariation och temperaturskillnader. 
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Driftredovisning 

Driftredovisning kommun, mnkr Utfall 2021-08 Jämförelse 
2020-08 Budget 2021 Prognos 2021 

Avvikelse 
prognos-
budget 

Kommunfullmäktige och revision -5 -5 -9 -9 0 
Kommunstyrelsen -111 -97 -171 -173 -2 
Kommunstyrelsen, sociala 
investeringar 0 0 0 0 0 

Räddningstjänst, medlemsbidrag -28 -28 -44 -43 1 
Överförmyndarnämnd -2,9 -3 -5 -5 0 
          0 
Miljö- och byggnadsnämnd -10 -15 -21 -17 3 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd -783 -751 -1225 -1210 14 
Socialnämnd -150 -145 -214 -227 -13 
Teknisk nämnd -70 -66 -116 -120 -4 
Upplevelsenämnd -107 -84 -152 -161 -9 
Valnämnd 0 0 0 0 0 
Vård- och omsorgsnämnd -567 -584 -868 -870 -2 
Summa skattefinansierad 
verksamhet -1 834 -1 777 -2 825 -2 835 -10 

Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 
Summa styrelser och nämnder -1834 -1 777 -2 825 -2 713 -10 
Centrala poster 19 94 19,94 4 -16 
Reserv till förfogande 0 0 -2 -2 0 
Summa verksamhetens 
nettokostnader -1815 -1 683 -2 807 -2 833 -26 

Skatteintäkter 1478 1 428 2 151 2212 61 
Generella statsbidrag och utjämning 485 415 707 716 8 
Finansiella poster -1 1 -11 -8 3 
Resultat 147 161 40 86 46 
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Investeringsredovisning 
 

Investeringar, mnkr 

Budget 2021 

Netto-
investering 

202101-
202108 

Avvikelse 
mot 

budget 
Prognos 

2021 

Avvikelse 
prognos 

mot 
budget 

Nämnd/styrelse           
Kommunstyrelse -10 0 10 -10 1 
Miljö- och byggnadsnämnd -1 -1 0 -1 0 
Socialnämnd 0 0 0 0 0 
Teknisk nämnd -542 -143 399 -421 121 
Upplevelsenämnd -37 -13 24 -30 7 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -15 -5 10 -15 0 
Vård- och omsorgsnämnd -4 -2 2 -4 0 
Summa skattefinansierad verksamhet -609 -164 444 -480 128 
            
Summa taxefinansierad verksamhet, VA -297 -90 207 -177 120 
            
Summa skatte- och taxefinansierad verksamhet -905 -254 651 -657 248 
            
Kommunala bolag           
AB Enköpings hyresbostäder -217 -121 96 -217 0 
ENA Energi AB -65 -20 45 -67 -2 
Summa kommunala bolag -282 -142 141 -284 -2 
            
Summa kommunkoncern -1 187 -396 792 -941 246 
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Revisionsberättelse 
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Sammanfattning

Översikt Upplåning

Lån (kr)

Derivat - ränteswappar (kr)

Snittränta

Snittränta (inkl ränteswappar)

Snittränta (inkl swappar, lånelöfter)

Lånemarginal mot Stibor 3m

Genomsnittlig räntebindning (år)

Ränteförfall inom 1 år (kr)

Ränteförfall inom 1 år (%)

Genomsnittlig kapitalbindning (år)

Kapitalförfall inom 1 år (kr)

Kapitalförfall inom 1 år (%)

Marknadsvärde derivatinstrument (kr)*

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy

Ränte och kapitalbindning

Riskmandat Utfall

Räntebindning 1,5 - 4 år 2,6 år Ja l

Förfallostruktur

Riskmandat Utfall

Kapitalförfall inom närmaste 12M Max 40% 19% Ja l

Ränteförfall inom närmaste 12M Max 50% 32% Ja l

Uppfyllt

22%

867 048 430

-

-

-

Uppfyllt

0,70%

0,70% 0,70% -

0,70% -

2021-08-31 2021-07-31

0,53% 0,52% -

3 887 423 430

320 800 000 -

3 887 423 430

320 800 000

-

2,45 -

-

2020-12-31

35%

-

1 351 623 430

-

0,54%

2,58

0,54%

32%

1 231 623 430

2,76

-11 904 010 -12 742 844

19%

747 048 430

2,67

-
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Skuldportfölj

I tabellen nedan visas en sammanställning av Enköpings Kommunkoncerns skuldportfölj

Skuldportfölj

Instrumenttyp Aktuell skuld Andel av total skuld

Certifikat

Kommuninvest

Banklån

Obligation

Inlåning

Summa

Lån och kapitalbindning

Lån

Motpart Nominellt belopp Antal Andel av skuld

Kommuninvest 44

Summa 44

0%

100%

0%

0%

0%

100%

100%3 887 423 430

0

3 887 423 430

3 887 423 430

0

0

0

3 887 423 430 100%

0%

100%

0%0%0%

Lån - Instrumenttyp

Certifikat Kommuninvest

Banklån Obligation

100%

Lån - Motparter 

Kommuninvest -
100%

0

5

10

15
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30

35

40

45

50

Kommuninvest

Låneinstrument- Antal per motpart 
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Kapitalbindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall 100%

0

3 887 423 430

9%

7%

3%

19%

14%

20%

19%

14%550 000 000

380 000 000

130 000 000

0

0

0

3%

0%

0%

275 000 000

120 000 000

747 048 430

545 925 000

789 450 000

745 000 000

10%

0%

0%
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Derivatinstrument och räntebindning

Swappar per motpart

Motpart Nominellt belopp Marknadsvärde Antal Andel av swap-portfölj

Nordea 5

Summa 5

Räntebindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall

100%320 800 000

936 623 430 24%

320 800 000 100%

2021-08-31

-11 904 010

175 000 000 5%

120 000 000 3%

1 231 623 430 32%

130 000 000 3%

350 000 000 9%

470 800 000 12%

675 000 000 17%

0 0%

3 887 423 430 100%

0 0%

0 0%

0 0%

650 000 000 17%

380 000 000 10%

-11 904 010

100%

Lån - Motparter 

Nordea - 100%
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Prognos räntekostnader

• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden

• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat

• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden

• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning

• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader

• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor

Översikt Upplåning

2021

2022

2023

År1

År2

År3

Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger en

spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I

simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:

Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de 5%

sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt uppskattad

spridning med olika sannolikhet. 

5% sämsta utfall Förväntat utfall 5% bästa utfall

Tkr per år

0,72%

0,90%

1,07%

0,71%

0,65%

0,63%

26 85028 024

34 857

41 503

27 410

25 077

24 489

Procent Tkr per år Procent Tkr per år Procent

25 401 0,49% 18 966

0,69%

0,39%

0,22%

Förväntat utfall 5% bästa utfall

Tkr per år

14 996

8 364

ProcentTkr per år

10 153

1,12% 43 473 0,62% 23 998 0,14% 5 283

1,02% 39 609 0,64% 24 751 0,26%

0,82% 31 776 0,65%
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Marknadsnoteringar

Trots att vi nu kan förvänta oss fallande global tillväxttakt framöver så fortsätter aktiemarknaderna att sätta nya rekord efter riktigt

starka bolagsrapporter för årets andra kvartal. I svenska kronor steg globala aktieindex (MSCI AC World) med 2,8% under augusti

månad och indexet fick viss draghjälp av en något svagare svensk krona mot dollarn. Återigen var den amerikanska marknaden

ledande men fick denna månad även stöd från tillväxtmarknader i allmänhet, och Asien i synnerhet, som rekylerat tillbaka något

efter våren och sommarens kräftgång. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med 0,5% och noterade därmed sin tionde raka

månadsuppgång, en obruten svit som inte upplevts under de senaste 30 åren. Marknadsräntorna steg även under månaden och

avvek därmed från sommarens fallande trend. Marknaden rider nu vidare på den ekonomiska återhämtningen i kombination med

den fortsatt extremt expansiva penningpolitiken, även om orosmolnen börjar hopa sig. Tillväxttakten börjar klinga av samtidigt som

tillväxtutsikterna grusas av stigande osäkerhet kring deltavariantens utbredande. Samtidigt börjar flera centralbanker, inte minst

amerikanska Fed, snegla på att ompröva penningpolitiken och dra tillbaka tillgångsköpsprogrammen som hållit räntorna artificiellt

låga. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg under månaden med 2,0% i lokal valuta och 1,9% i svenska kronor.

Tillväxtmarknader rekylerade upp något i augusti med 2,6% i lokal valuta och 3,0% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska

aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något under månaden från 16,9% till 16,6%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y)

minskade volatiliteten, från 18,3% till 18,2%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade från 16,9% till 16,6%. Vid

månadsskiftet handlades en dollar för 8,62 kronor, en euro för 10,18 kronor och ett brittiskt pund för 11,86 kronor. På

räntemarknaden steg den nominella svenska tvåårsräntan med 3 punkter till -0,30% medan femårsräntan steg med 8 punkter till -

0,12% och den tioåriga steg med 7 punkter till 0,16%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,85%.
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj

Enköpings Kommunkoncern

Instrument Ref Nr Motpart Ränta Räntebindning Förfallodag

Kommuninvest Tillsv. FRN +0.11% 2021-06-14 KI_80492 Kommuninvest 0,08% 0,04

Kommuninvest 4Y FIX 0,53% 2021-09-15 KI_91577 Kommuninvest 0,53% 0,04

Kommuninvest 4,1Y FRN +0,39% 2021-09-15 KI_89489 Kommuninvest 0,35% 0,04

Kommuninvest 5Y FIX 0,48% 2021-09-15 KI_81798 Kommuninvest 0,48% 0,04

Kommuninvest 4,9Y FIX 0,49% 2021-09-15 KI_81797 Kommuninvest 0,49% 0,04

Kommuninvest 0,9Y FIX 0,08% 2021-11-09 KI_130317 Kommuninvest 0,08% 0,19

Kommuninvest 5Y FIX 0,86% 2022-02-15 KI_85981 Kommuninvest 0,86% 0,46

Kommuninvest 5Y FRN +0,52% 2022-02-15 KI_85856 Kommuninvest 0,51% 0,21

Kommuninvest 3,2Y FIX 0,44% 2022-03-23 KI_107125 Kommuninvest 0,44% 0,56

Kommuninvest 5Y FIX 0,76% 2022-04-19 KI_87637 Kommuninvest 0,76% 0,64

Kommuninvest Tillsv. FRN +0.11% 2022-09-24 KI_91700 Kommuninvest 0,07% 0,07

Kommuninvest 2,5Y FRN +0,22% 2022-10-24 KI_123517 Kommuninvest 0,19% 0,15

Kommuninvest 2,5Y FIX 0,36% 2022-10-24 KI_123516 Kommuninvest 0,36% 1,15

Kommuninvest 6,9Y FIX 1,47% 2023-02-15 KI_79173 Kommuninvest 1,47% 1,46

Kommuninvest 4Y FRN +0,24% 2023-02-22 KI_108335 Kommuninvest 0,23% 0,23

Kommuninvest 4Y FRN +0,25% 2023-02-22 KI_107823 Kommuninvest 0,24% 0,23

Kommuninvest 4,4Y FIX 0,5% 2022-05-23 KI_102317 Kommuninvest 0,50% 1,48

Kommuninvest 3,7Y FRN +0,12% 2023-11-13 KI_120746 Kommuninvest 0,11% 0,21

Kommuninvest 6Y FRN +0,43% 2023-11-15 KI_93713 Kommuninvest 0,42% 0,21

Kommuninvest 5Y FIX 0,68% 2024-02-12 KI_108296 Kommuninvest 0,68% 2,45

Kommuninvest 5Y FIX 0,69% 2024-03-28 KI_109830 Kommuninvest 0,69% 2,58

Kommuninvest 5Y FIX 0,57% 2024-04-04 KI_110180 Kommuninvest 0,57% 2,59

Kommuninvest 5Y FIX 0,42% 2024-05-28 KI_111853 Kommuninvest 0,42% 2,74

Kommuninvest Tillsv. FRN +0,1% 2024-06-01 KI_112100 Kommuninvest 0,07% 0,00

Kommuninvest Tillsv. FRN +0.11% 2024-06-15 KI_112397 Kommuninvest 0,07% 0,04

Kommuninvest 5Y FIX 0,23% 2024-06-28 KI_113174 Kommuninvest 0,23% 2,83

Kommuninvest 4,1Y FIX 0,33% 2024-10-02 KI_127083 Kommuninvest 0,33% 3,09

Kommuninvest 4,6Y FIX 0,32% 2024-10-02 KI_121454 Kommuninvest 0,32% 3,09

Kommuninvest 4,6Y FIX 0,3% 2024-10-02 KI_121453 Kommuninvest 0,30% 3,09

Kommuninvest 4,6Y FIX 0,48% 2024-10-02 KI_120744 Kommuninvest 0,48% 3,09

Kommuninvest 5,8Y FIX 0,95% 2024-10-02 KI_105888 Kommuninvest 0,95% 3,09

Kommuninvest 7,1Y FIX 1,25% 2025-05-12 KI_97441 Kommuninvest 1,25% 3,70

Kommuninvest 4,5Y FRN +0,17% 2025-05-12 KI_129658 Kommuninvest 0,16% 0,20

Kommuninvest 4,7Y FIX 0,32% 2025-05-12 KI_127580 Kommuninvest 0,32% 3,70

Kommuninvest 6,3Y FIX 1% 2025-05-12 KI_107472 Kommuninvest 1,00% 3,70

Kommuninvest 4.5Y FIX 0.34% 2025-09-15 KI_132950 Kommuninvest 0,34% 4,04

Kommuninvest 4.8Y FIX 0.44% 2026-02-04 KI_134141 Kommuninvest 0,44% 4,43

Kommuninvest 5Y FIX 0.26% 2026-02-04 KI_132341 Kommuninvest 0,26% 4,43

Kommuninvest 5,2Y FIX 0,33% 2026-02-04 KI_130227 Kommuninvest 0,33% 4,43

Kommuninvest 5,7Y FIX 0,53% 2026-02-04 KI_123891 Kommuninvest 0,53% 4,43

Kommuninvest 5.5Y FIX 0.58% 2026-11-12 KI_135899 Kommuninvest 0,58% 5,20

Kommuninvest 6,9Y FIX 0,63% 2026-11-12 KI_118663 Kommuninvest 0,63% 5,20

Kommuninvest 5.8Y FIX 0.62% 2027-06-08 KI_136707 Kommuninvest 0,62% 5,77

Kommuninvest 8Y FIX 0,78% 2028-05-12 KI_123895 Kommuninvest 0,78% 6,70

Summa

100 000 2021-09-15

27 048 2021-09-15

50 000 2021-09-15

25 000 2021-09-15

50 000 2021-09-15

150 000 2022-02-15

125 000 2022-02-15

100 000 2021-11-09

25 925 2022-09-24

50 000 2022-04-19

70 000 2022-03-23

150 000 2023-02-15

100 000 2022-10-24

70 000 2022-10-24

100 000 2023-02-22

42 000 2023-02-22

58 000 2023-02-22

130 000 2028-05-12

150 000 2023-11-15

150 000 2023-11-13

120 000 2027-06-08

100 000 2026-11-12

160 000 2026-11-12

100 000 2026-02-04

100 000 2026-02-04

50 000 2026-02-04

100 000 2026-02-04

200 000 2025-09-15

150 000 2025-05-12

70 000 2025-05-12

70 000 2025-05-12

100 000 2025-05-12

100 000 2024-10-02

125 000 2024-10-02

Belopp (Tkr)

3 887 423

30 290 2024-10-02

19 710 2024-10-02

80 000 2024-10-02

70 000 2024-06-28

9 450 2024-06-15

100 000 2024-06-01

60 000 2024-05-28

100 000 2024-04-04

100 000 2024-03-28

50 000 2024-02-12
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Appendix – Förteckning derivat
Skuldportfölj

Enköpings Kommunkoncern

Instrument Ref Nr Motpart Belopp (Tkr) Fast Ränta Rörlig Ränta Förfallodag

Nordea 8Y IRS 2,24% 2021-09-23 1511786 Nordea 2,24% -0,04

Nordea 9Y IRS 2,19% 2022-01-28 1511785 Nordea 2,19% -0,03

Nordea 8,9Y IRS 2,64% 2023-09-01 1928138 Nordea 2,64% -0,03

Nordea 10Y IRS 3,43% 2024-05-22 1849319 Nordea 3,43% -0,01

Nordea 10Y IRS 1,015% 2026-06-29 NORDEA2431664 Nordea 1,02% -0,04

Summa

100 000 2026-06-29

55 800 2024-05-22

35 000 2023-09-01

50 000 2022-01-28

80 000 2021-09-23

320 800
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Disclaimer

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera

riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller

indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av

användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se

”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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