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Paragraf 5 Ärendenummer KS2021/885 

Uppdrag - Långsiktig ekonomisk plan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram 
ett förslag på en långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun under 2022. 

Sammanfattning 
För att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi och öka långsiktigheten i 
kommunens planering och styrning föreslås att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att lämna förslag på en långsiktig ekonomisk plan. Förslaget kommer tas 
fram av ekonomiavdelningen i dialog med andra förvaltningar och bolag. Förslaget 
kommer därefter skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Ett remitterat förslag 
planeras att ställas till fullmäktige under 2022. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till långsiktig ekonomisk plan 
bör: 
- Omfatta kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser. 
- Gälla minst tio år.  
- Innehålla mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning (god kommunal 
hushållning) uppnås. 
- Grundas på en ekonomisk analys och en hållbar utveckling för Enköpings 
kommun. 
- Beskriva konsekvenserna för verksamheten (dimensionering och prioritering). 
- Ange när i tiden och hur ofta planen ska revideras. 
- Motsvara förslagen till god kommunal hushållning i SOU 2021:75 En god 
kommunal hushållning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-12
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Kommunledningsförvaltningen 
Daniel Nilsson 
0171-626289 
daniel.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Uppdrag- Långsiktig ekonomisk plan 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig 
ekonomisk plan för Enköpings kommun under 2022. 

Ärendet 

Bakgrund 
För att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi och öka långsiktigheten i 
kommunens planering och styrning föreslås att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att lämna förslag på en långsiktig ekonomisk plan. 

Ärendets beredning 
Förslaget kommer tas fram av ekonomiavdelningen i dialog med andra 
förvaltningar och bolag. Förslaget kommer därefter skickas ut på remiss till 
samtliga nämnder. Ett remitterat förslag planeras att ställas inför fullmäktige under 
2022. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till långsiktig ekonomisk plan 
bör: 

 Omfatta kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser. 
 Gälla minst 10 år.  
 Innehålla mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning (god 

kommunal hushållning) uppnås. 
 Grundas på en ekonomisk analys och en hållbar utveckling för Enköpings 

kommun. 
 Beskriva konsekvenserna för verksamheten (dimensionering och 

prioritering). 
 Ange när i tiden och hur ofta planen ska revideras. 
 Motsvara förslagen till god kommunal hushållning i SOU 2021:75 En god 

kommunal hushållning. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella kostnader som uppstår i framtagandet av den långsiktig ekonomisk 
planen finansieras inom kommunledningsförvaltningens budgetram 2022. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga social eller miljömässiga konsekvenser är identifierade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-12 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Tf ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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