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Svar på ledamotsinitiativ - Sammanställ kommunens 
utvecklingsprojekt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och anser att ledamotsinitiativet är berett 
och avslutas. 

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE) har inkommit med en skrivelse den 25 januari 2022 där han 
yrkar på att 
 
1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa 
pågående och planerade samarbets- och utvecklingsprojekt, med fokus på: 
- Syfte och förväntad effekt (kortfattat) 
- Ansvarig inom kommunen 
- Kostnader (inklusive arbetstid) 
- Tidplan och rapportering av resultat 
 
2) Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen före sommaren 2022. 
 
I ledamotsinitiativet framgår följande förtydligande: Samarbeten/projekt som 
åsyftas är exempelvis Viable Cities, satsning mot (för?) social hållbarhet, FoU 
Enköping, Loft, Resilient och liknande, men även t.ex. 4M och C-tillsammans. 
Eventuella gränsdragningsfrågor kan väckas av förvaltningen i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25/1 2022 att skicka ärendet för beredning till 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 26 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 
Rapport, 2022-05-23 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Anna Nilsson 
0171-626677 
anna.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ, Sammanställ kommunens 
utvecklingsprojekt 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och anser att ledamotsinitiativet är berett 
och avslutas.   

Ärendet 

Bakgrund 
Anders Wikman (NE) har inkommit med en skrivelse den 25 januari 2022 där han 
yrkar på att 

1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa 
pågående och planerade samarbets- och utvecklingsprojekt, med fokus 
på: 
- Syfte och förväntad effekt (kortfattat) 
- Ansvarig inom kommunen  
- Kostnader (inklusive arbetstid)  
- Tidplan och rapportering av resultat 

 
2) Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen före sommaren 2022.  

I ledamotsinitiativet framgår följande förtydligande: Samarbeten/projekt som 
åsyftas är exempelvis Viable Cities, satsning mot (för?) social hållbarhet, FoU 
Enköping, Loft, Resilient och liknande, men även t.ex. 4M och C-tillsammans. 
Eventuella gränsdragningsfrågor kan väckas av förvaltningen i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25/1 2022 att skicka ärendet för beredning till 
kommunledningsförvaltningen.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i kommundirektörens beredning och ordförandeberedning.  
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Kommunledningsförvaltningens bedömning  
Bedömningen är att ledamotsinitiativet behandlas genom att den här rapporten 
redovisats och godkänts.  

En medveten avgränsning har gjorts såtillvida att inte alla kommunens 
utvecklingsprojekt beskrivits utan beskrivningen har stannat på 
kommunövergripande nivå med särskilt fokus på de uppdrag som är nämnda i 
ledamotsinitiativet. 

Vid behov av en mer omfattande kartläggning får KS besluta om uppdrag för 
sådan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
De utvecklingsprojekt och uppdrag som beskrivs i rapporten har i flera fall direkt 
bäring på kommunens ambitioner inom Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 26 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23 
Rapport, 2022-05-23 
 
 
 
Hannu Högberg 
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Enköpings kommun 

 
 
 
Anna Nilsson 
Verksamhetsstrateg 
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Bakgrund  
Den här rapporten är skriven som ett svar på ett ledamotsinitiativ om att 

redovisa pågående och planerade samarbets- och utvecklingsprojekt, med 

fokus på: 

- Syfte och förväntad effekt (kortfattat) 
- Ansvarig inom kommunen  
- Kostnader (inklusive arbetstid)  
- Tidplan och rapportering av resultat 

Rapporten är avgränsad på så sätt att den beskriver ett urval av projekt och 

uppdrag som utförs på kommunövergripande nivå1. Inga tjänstepersoner är 

namngivna i rapporten och tidsåtgång i form av arbetstid är inte alltid angiven 

per utvecklingsuppdrag då berörda tjänstepersoner ofta arbetar med dessa 

inom ramen för deras grunduppdrag. 

Syfte och förväntade effekter/resultat är redogjorda för sig (grön ruta) och 

kostnader och tidplan för sig (blå ruta). 

 

Sammanfattande slutsatser 
 

Kommundirektör med ledningsgrupp (KDL) gör bedömningen att 

organisationen Enköpings kommun samlat är i behov att utveckla våra 

kunskaper, kompetenser och färdigheter för att klara våra åtaganden samt 

välfärdsambitioner med begränsade resurser.  Bilden är också att vi har behov av 

att tänka i nya banor och vara innovativa för att lösa våra uppdrag. För att 

utveckla vår gemensamma verktygslåda, hos chefer och medarbetare, är en 

strategi att öka våra insikter samt resurser genom att koppla ihop oss 

systematiskt med forskningssamhället. KDL ser att detta är en relevant och 

långsiktig framtidsfaktor för våra välfärdsambitioner och vi har självklart 

Enköpings invånare och företagare i fokus. 

 
1 Med projekt och uppdrag på kommunövergripande nivå avses uppdrag eller projekt som 
drivs av kommunledningsförvaltningen (KLF) och som har för avsikt att skapa 
effekter/nytta för hela koncernen. 
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För att klara av framtidens krav kommer det bli allt viktigare att tänka hållbart 

kring de interna utvecklingsresurser2 som finns och i framtiden bör finnas. 

Begrepp som samutnyttjande av resurser, samhandling och samarbete hörs allt 

oftare. Det är också viktigt att tänka utifrån ett helhetsperspektiv och prioritera 

vilka utvecklingssammanhang vi som kommun bör gå in i och att hitta en 

samordning dessa emellan för att möjliggöra synergieffekter.  

I den här rapporten beskrivs några av de strategiska utvecklingsuppdrag som 

initierats under de senaste åren. De syftar alla till att stärka tjänstepersoners och 

hela organisationens förmåga att möta de utmaningar som lyfts fram som 

prioriterade av såväl tjänstepersoner som politik. Uppdragen/projekten har 

också alla en koppling till varandra och fungerar i ett genomtänkt sammanhang, 

inte som separata öar utan samspel.  

De utvecklingsuppdrag och projekt som beskrivs i den här rapporten är följande: 

- Samverkan med forskarsamhället (FoU) (med tillhörande projekt, 

uppdrag och samarbeten) 

- Färdplan för kommungemensamma utvecklingsområden 

- Regional samverkan nu och framåt (med tillhörande uppdrag, och 

samarbeten) 

- Klimatneutrala Enköping 2030  

Utöver dessa finns utvecklingsprojekt som t ex E-handel, E-arkiv och 

kommunhusprojektet där alla förvaltningar är involverade. Ett annat 

utvecklingsarbete som pågått, och pågår fortfarande, är att skapa tydligare 

rutiner och strukturer för investeringsprocessen. Det finns också många goda 

exempel på förvaltningsnivå.  

Beskrivning av utvecklingsprojekt och 
uppdrag i urval 

Samverkan med forskarsamhället (FoU) 

I kommunstyrelsens årsplan för 2022 finns medel avsatta för att ökad samverkan 

med forskarsamhället (FoU). FoU är en förkortning för Forskning och Utveckling 

med syfte att producera kunskap. 

 
2 Med resurser avses kompetens, förmågor, roller och funktioner hos tjänstepersoner. 
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Samtal om ett strategisk och långsiktigt samarbete med Mälardalens Universitet 

(MDU) inleddes av förra kommundirektören och har under våren fördjupats. 

Olika tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen (KLF) har varit 

involverade men även VD:s för de kommunala bolagen. De områden som 

diskuteras har än så länge handlat om kommunövergripande utvecklingsfrågor 

med tanke att de ska gynna hela koncernen.  Samtalen har resulterat i att tre 

förstudier föreslås genomföras: 

- Hur vi styr och följer upp Agenda 2030, hur gör vi idag och hur bör vi 

göra framåt? Vad saknas i t ex målstyrning, vision, verktyg? Här ingår 

även att se över riktlinjer för styrdokument för kommunen. 

- Social hållbarhet3, vart vill vi, vad gör vi idag och vad bör vi göra framåt 

inom detta område?  

- Strategisk näringslivsutveckling, hur kan kommun, små/medelstora 

företag och forskning tillsammans utvecklas för ett hållbart/starkt 

näringsliv i Enköping? 

I samtliga förstudier engageras en tvärdisciplin av forskare och studenter från 

olika ämnesområden och erfarenhet finns från liknande utvecklingsarbete där 

MDU varit engagerade i andra kommuner, men också i andra olika t ex Fyra 

Mälarstäder4. Förstudierna förbereds noga och kravställs skriftligen mellan MDU 

och Enköpings kommun i form av projektplaner. Kommundirektör avtalar med 

MDU om start av förstudierna.  

 

Samtliga förstudier syftar till att tillföra kompetens, analyskraft och verktyg för 

uppdrag som idag redan finns i kommunstyrelsens årsplan (t ex att utvärdera 

styrmodellen och att revidera riktlinjer för styrdokument) samt i redan beslutade 

projekt (Klimatneutrala Enköping 2030; t ex ta fram klimatinvesteringsplan och 

hållbarhetsprogram). Förstudierna utgör ett viktigt komplement och en 

förstärkning av den kompetens som kontrakterade parter inom Klimatneutrala 

Enköping 2030 kan bidra med. 

 
3 Social hållbarhet utgör ett av tre perspektiv under Agenda 2030. De andra är Ekonomisk 
respektive Ekologisk/Klimatneutralitet. En beskrivning som ofta används för att beskriva 
dessa perspektiv i förhållande till varandra är att det ekologiska perspektivet med dess 
hållbarhetsmål utgör ramen och förutsättningar för hållbarhet, det ekonomiska perspektivet 
innebär medel för genomförande att det sociala perspektivet är målet för Agenda 2030, det 
vill säga människors välmående och livskvalitet. 
4 Ett samarbete mellan mälarstäderna Enköping, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås. 
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Förväntade effekter och samband mellan olika utvecklingsuppdrag kommer 

beskrivas tydligt i respektive förstudies projektplan. När det gäller förstudie för 

social hållbarhet spänner de förväntade effekterna tydligt över alla 

verksamheter. Här är tanken att resultatet av behovsanalysen/förstudien ska 

tydliggöra vad vi behöver göra för att stärka vårt arbete med social hållbarhet ur 

ett långsiktigt perspektiv. Nästa steg blir att ta fram en plan för detta, eventuellt 

med fortsatt stöd av MDU. 

 

Kostnaden för dessa tre förstudier är 650 000 kronor. Mälardalens universitet 

tilläggsfinansierar med 50%.  Förstudien som gäller styrning av Agenda 2030 

respektive Social hållbarhet kommer i sitt genomförande engagera 

tjänstepersoner såväl som politiker i form av intervjuer och workshops. Nedlagd 

arbetstid per person väntas sammanlagt bli mellan 5-15 timmar beroende på 

roll och förstudie under hösten 2022. 

 

Ett fördjupat samarbete med MDU diskuteras även när det gäller datainsamling 

och analys kring energiförbrukning (en viktig byggsten inom Klimatneutrala 

Enköping 2030). Detta kommer delvis byggas upp genom kompetenscentret 

RESILIENT5 Energy Systems Competence Centre, som koordineras av 

Mälardalens Universitet och där Enköping är en av 40 parter.  

Kommundirektör har undertecknat ett ”stödbrev” till projektet etablering av 

samhällsforskarskolan EFFORT – Efficient SDG Fulfilment for Regions in 

Transition.6 Genom detta kan Enköping dra nytta av två kommundoktorander 

som vars forskning i så fall utgår från Enköpings utmaningar. I den ansökningsfas 

som projektet befinner sig i är tanken att doktoranderna ska rikta in sig på 

 
5 Resilient är ett kompetenscenter för framtidens hållbara energilösningar. Syftet med 
kompetenscentret är att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis 
som antar ett systemperspektiv för säker och effektiv energiförsörjning i hållbara, fossilfria 
energisystem med låg klimatpåverkan - och i enlighet med Agenda 2030-målen för hållbar 
utveckling. 
6 Projektet är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i Uppsala län; Stiftelsen för 
Samverkan mellan Universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS; och forskare 
från Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala universitet är 
huvudsökande genom sitt centrum för lärande för hållbar utveckling - Swedesd.  
Projektet syftar till att engagera kommundoktorander i samhällsnära projekt där 
högkvalitativ forskning, uppfyllande av FNs globala hållbarhetsmål, och lokala och 
regionala utmaningar inom hållbar samhällsbyggnad överlappar. 
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transformationsarbetet när det gäller hållbarhet på ledningsnivå samt 

metodutveckling inom hållbar stadsdelsutveckling. 

Enköping är även part i innovationsprogrammet Smart Built Environment7, där 

finns mycket kunskap, verktyg och kompetens att hämta i arbetet med hållbar 

stadsutveckling och en effektiv samhällsbyggnadsprocess. 

Möjligheter, utlysningar och intresseförfrågningar kommer hela tiden 

kommundirektör eller inblandade tjänstepersoner till kännedom. Arbetssätt och 

rutiner för att ur ett helhetsperspektiv kunna göra avvägningar av vad Enköping 

bör och ska gå in i diskuteras. 

Det finns flera forskningssamarbeten på förvaltningsnivå som inte beskrivs i den 

här rapporten. Det finns en ambition att skapa en tydlig helhetsbild över alla 

kommunens FoU-samarbeten.  

 

Förväntade effekter för dessa samarbeten är att skapa bättre förutsättningar att 

nå måluppfyllelse i politiska uppdrag (t ex inom samhällsbyggnadsområdet) och 

i redan beslutade projekt (Klimatneutrala Enköping 2030).  

 

 Enköpings medverkan i RESILLIENT, Smart Built Environment och EFFORT är 

kostnadsfri. Enköping har som kommun dock åtagit sig att bidra en arbetstid 

motsvarande 4-600 arbetstimmar per år, t ex genom att vara mentor, delta i 

olika workshops eller andra aktiviteter. Detta är arbetstid som ändå skulle lagts 

ner, nu görs den det mer effektiv och i ett tydligt sammanhang. 

 

Enköpings kommun är sedan januari 2022 (i enlighet med KS-beslut) partner i 

LOFT (partnerskapet Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation) 

tillsammans Skellefteå, Knivsta och Lidingö. Strängnäs är också på väg att 

ansluta sig.  

LOFT (som drivs av forskare från RISE och MDU) har genomfört behovsanalyser i 

alla involverade kommuner och nu ska en gemensam handlingsplan tas fram 

 
7 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur 
samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland 
som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. 
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liksom en handlingsplan för respektive kommun8. En utmaning som är 

gemensamt för kommunerna är att beskriva hur innovation och ”vanlig 

verksamhetsutveckling” bör fungera tillsammans och gynna varandra som 

utvecklingsprocesser. Här finns en tydlig koppling till målstyrningen i en 

kommun och utvecklingen kring t ex styrmodellen.  

KDL kommer inom kort ta del av behovsanalysen och diskutera de fortsatta 

stegen framåt. Att politiken har förståelse och kompetens för dessa steg är av 

stor betydelse och kommer planeras för. 

 

Förväntad effekt av Enköpings medverkan i LOFT är att få strategier för att öka 

kommunens förmåga till förändring och anpassning inför framtidens 

utmaningar. Det stöd som LOFT kommer ge anpassas till våra behov och den 

kommande handlingsplanen kommer tas fram av KDL och förankras politiskt.  

 

Medverkande i kommande aktiviteter kan vara tjänstepersoner men även 

politiker. Kostnaden för Enköpings medverkan i LOFT är 300 000 årligen i tre år. 

 

Färdplan för kommungemensamma 
utvecklingsområden 

KDL påbörjade våren 2021 en formulering av kommungemensamma 

utvecklingsområden samt vilka utmaningar Enköping står inför inom dessa. De 

områden som lyftes fram var bland annat arbetsmarknad och integration, 

trygghetsfrågor, klimatneutralitet, hållbar kommunal ekonomi, 

verksamhetsutveckling med digitalisering, internt samspel, tillitsfrågor, 

arbetsmiljö och kompetensfrågor samt extern samverkan. 

Det som lyftes fram som ett behov var att diskutera hur organisationen över 

förvaltningsgränserna kan och bör jobba med dessa områden, samt med vilket 

kommungemensamt stöd i ryggen. Styrmodellen, så som den ser ut och 

fungerar idag, fångar inte upp detta utan något att sätt efterfrågades. 

 
8 16 personer har intervjuats i Enköping. Samtliga förvaltningschefer, kommundirektör, 
KSO, 1:a vice ordförande KS, 2:a vice ordförande KS, IT-chef och ett urval av strateger 
(även på förvaltningsnivå). 
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De olika områdena paketerades i tre ”boxar” varav den ena handlar om våra 

interna arbetssätt och förhållningssätt till varandra och våra uppdrag, den andra 

handlar om att få styrning, synkronisering och samordning inom 

hållbarhetsparaplyet och den tredje om våra relationer till medborgare, 

företagare, föreningsliv, forskningsinstitut mm. 

Det görs redan idag en mängd aktiviteter som faktiskt omsätter det som 

färdplanen pekar ut som önskvärda förflyttningar. En del i arbetet kommer 

därför bli att lyfta fram, samordna och förädla goda exempel. Sådana togs t ex 

fram vid en chefsträff i slutet på april. 

 

Den förväntade effekten av att fortsatt arbeta med färdplanen är att tydliggöra 

viljeriktning för vart Enköping bör gå när det gäller aktiviteter för det 

gemensamma interna kvalitetsarbetet, att synliggöra vad vi gemensamt 

behöver bli bättre på i vårt ”hur” för att bättre uppnå våra politiska uppdrag, 

vårt ”vad”.  

 

Utvecklingsarbetet ägs av KDL och en planering för det fortsatta 

utvecklingsarbetet pågår.  

 
Regional samverkan  

Mälarstäderna Enköping, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås samverkar inom 

Fyra Mälarstäder – 4M. I en gemensam utvecklingsplan har fyra fokusområden 

identifierats. Dessa är närhet, kunskap och arbete, mälarnära destination och 

livskvalitet. Den gemensamma utvecklingsplanen är ett stöd i 

mellankommunala frågor för tjänstepersoner och förtroendevalda. Den är också 

en ram för kommande arbete inom de olika planeringsnivåerna. 

Det lokala arbetet utgår från varje kommuns specifika förutsättningar och 

samarbeten sker på de områden där effekten blir större än om varje kommun 

verkar var för sig. Områdena avgörs av samhällsutvecklingen och de nya 

utmaningar regionen ställs inför. Inför varje år när ordförandeskapet byts så 

träffas kommunstyrelsernas presidier som lyfter specifika områden inom den 

gemensamma utvecklingsplanen som extra fokus ska sättas på under det 

kommande året.  
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Kommundirektörerna formulerar utifrån detta uppdrag och agerar styrgrupp för 

dessa. Sedan tidigare är klimatlöftet och digitalisering av service och tjänster 

aktuella områden. En etablerad gemensam plattform för e-tjänster och 

utveckling av tjänst för digital signering är exempel på samarbeten inom 4M.  

Nytt för 2022 är samverkansområdet trygghet och temat innovation och 

förnyelse. Samtliga kommuner har i olika konstellationer flera samarbeten med 

Mälardalens universitet och temat fungerar som erfarenhetsutbyte mellan 

kommunerna hur förnyelse och innovationsarbete bedrivs i respektive kommun.  

 

I april skrevs en avsiktsförklaring under där parterna Ledningsreglementet, 

Enköping kommun och MDU enades om att gemensamt undersöka 

förutsättningarna för möjliga samarbeten inom områdena: 

• Kompetensförsörjning 
• Kompetensutveckling 
• IT-säkerhet 
• Cybersäkerhet 
• Digitalisering 
• Testning 
• Innovation 
• Automation 
• Förändringsledning 
• Organisationsutveckling 

 
Ett första styrgruppsmöte är planerat i juni 2022. Flera av tidigare beskrivna 
förstudier med Mälardalens universitet kan bidra till även detta samarbete.  
 
C-tillsammans är ett nätverk som nu föreslås avslutas. Påbörjade samarbeten 
går upp i Regionalt forum (politisk ledningsgrupp) och Regional ledningsgrupp 
(tjänstemannamässig ledningsgrupp). 
 

Syftet med regional samverkan inom 4 M är att tillsammans bli en starkare part i 

en expansiv tillväxtregion. Initiativet att samarbeta kring övergripande frågor 

kan få genomslagskraft i ett nationellt perspektiv och direkta lokala 

samverkansvinster. 

Ledningsreglementet, Mälardalens universitet och Enköping har som tydligt 

syfte att stärka varandra i samverkan, t ex genom stärkt kompetensförsörjning 

inom efterfrågade områden. 
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Det finns inga planerade kostnader inom de regionala samarbetena, nedlagd 

arbetstid är inte kartlagd hos engagerade tjänstepersoner. 

 
Klimatneutrala Enköping 2030 

När det gäller innovation och klimatneutralitet har Enköpings kommun 

ett ”flaggskepp” nämligen Klimatneutrala Enköping 2030. Kommunen är 

koordinator för projektet men flera parter ingår. Projektet drivs i praktiken från 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Flera av de forskningssamarbeten som beskrivits i den här rapporten kan få en 

grogrund och växtmån inom projektet som därför fungerar som en testbädd 

och motor för kommunens utveckling i stort, såväl när det gäller arbetssätt, 

metoder, organisatoriska förmåga som verktyg. 

 

Projektet Klimatneutrala Enköping 2030 är en del av innovationsprogrammet 

Viable Cities, som genomförs i en samlad satsning av Vinnova, 

Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig 

myndighet. Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan 

städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att 

mobilisera för att ställa om städers sätt att fungera i linje med våra nationella 

miljö- och klimatmål samt internationella åtaganden kopplat till de globala 

hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet. 

 

Projektet Klimatneutrala Enköping 2030 är organiserat i fem arbetspaket med 

flera effekt- och produktmål kopplade till dessa. Projektet arbetar också mot 

målsättningarna i Klimatkontraktet vars syfte är att öka tempot i 

klimatomställningen inom ramen för Agenda 2030. 

 

En beskrivning av projektet kommer att ges vid Arena för hållbart växande 

Enköping den 7 juni.  

 

Projektet har en budget på 9.3 mnkr. Varav 49 % finansieras av kommunen i 

form av arbetstid. Energimyndigheten står för 45 %, dessa medel går oavkortat 

till de olika partners som är engagerade i projektet, i syfte att stödja den 

https://www.vinnova.se/
https://www.energimyndigheten.se/
https://formas.se/
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kommunala kompetensen i de utvecklingsfrågor som berörs. Resterande 

procent samfinansierar av partners inom projekte



 

 

 
 

www.enkoping.se 

 

 

 



Ledamotsinitiativ KS 220125 
Sammanställ kommunens utvecklingsprojekt  
 
Vi lever i en integrerad värld där samarbeten är en förutsättning för fortsatt utveckling. 
Enköpings kommun är inget undantag. Kommunen har sedan lång tid en lång rad 
samarbeten med externa parter.   

På senare tid har nya utvecklingssamarbeten vuxit fram i en takt som gör totalen svår att 
överblicka. Ansvarsförhållanden, kostnader och syften riskerar bli otydliga och uppföljning 
kan försvåras.   

Jag yrkar därför att:  

1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa 
pågående och planerade samarbets- och utvecklingsprojekt, med fokus på: 
- Syfte och förväntad effekt (kortfattat) 
- Ansvarig inom kommunen  
- Kostnader (inklusive arbetstid)  
- Tidplan och rapportering av resultat 

2) Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen före sommaren 2022.  

 

Samarbeten/projekt som åsyftas är exempelvis Viable Cities, satsning mot (för?) social 
hållbarhet, FoU Enköping, Loft, Resilient och liknande, men även t.ex. 4M och C-tillsammans. 
Eventuella gränsdragningsfrågor kan väckas av förvaltningen i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.   

/Anders Wikman, Nystart Enköping  
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Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 26 Ärendenummer KS2022/91 

Ledamotsinitiativ, Sammanställ kommunens 
utvecklingsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar ärendet för beredning till kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning 
Anders Wikman (NE) har inkommit med följande ledamotsinitiativ:  
 
Vi lever i en integrerad värld där samarbeten är en förutsättning för fortsatt 
utveckling. Enköpings kommun är inget undantag. Kommunen har sedan lång tid 
en lång rad samarbeten med externa parter. 
 
På senare tid har nya utvecklingssamarbeten vuxit fram i en takt som gör totalen 
svår att överblicka. Ansvarsförhållanden, kostnader och syften riskerar bli otydliga 
och uppföljning kan försvåras. 
 
Jag yrkar därför att: 
 
1) Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa 
pågående och planerade samarbets- och utvecklingsprojekt, med fokus på: 
- Syfte och förväntad effekt (kortfattat) 
- Ansvarig inom kommunen 
- Kostnader (inklusive arbetstid) 
- Tidplan och rapportering av resultat 
 
2) Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen före sommaren 2022. 
 
Samarbeten/projekt som åsyftas är exempelvis Viable Cities, satsning mot (för?) 
social hållbarhet, FoU Enköping, Loft, Resilient och liknande, men även t.ex. 4M 
och C-tillsammans. Eventuella gränsdragningsfrågor kan väckas av förvaltningen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ärendet skickas på beredning till 
kommunledningsförvaltningen.  
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Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet och 
finner att så sker.  

__________ 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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