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Inledning  
Ambitionen är att samordningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder ska bli ännu bättre. 

Kunskap och kännedom om andra förvaltningars behov av service och stöd är grundläggande och 

med den kunskapen ska uppdraget utvecklas. Med ny förvaltningsledning kommer arbetssätt och 

flöden att utvecklas, vilket kommer avspegla sig i leveransförmågan. Översyn av flera processer har 

redan kommit igång, det är bland annat investeringsprocessen, samhällsbyggnadsprocessen, 

näringslivprocessen och inköpsprocessen. Kommunsektorn står inför stora ekonomiska 

utmaningar så även Enköpings kommun. Det finns ett uppdrag från politisk ledning att se över 

samtliga kostnader. Förmågan hos kommunstyrelsen och dess förvaltning är stor, men måste också 

vara en förebild i arbetet med verksamhetsomställning. Stabschefen har initierat en utredning om 

det finns förutsättningar att samla förvaltningen i gemensamma lokaler på Linbanegatan 12. 

Ingångvärden är effektivisering samt förändrade arbetssätt med zoner för olika typer av 

arbetsuppgifter.  Att förvaltningen samlas på en och samma adress möjliggör också intern 

samordning på andra sätt jämfört med att förvaltningen finns på tre olika adresser.  

Kommunstyrelsen har ett stort ansvar i målen som handlar om demokrati, transparens, information 

med mera. På vissa områden, som möjligheten till information via Kontaktcenter, har vi goda 

resultat. Webbsidan ”Enköping växer” har gjort det enklare att se hur staden kommer att utvecklas 

under kommande år, samt att den politiska viljan har förtydligats. Andra områden, såsom 

medborgarinflytande och mellanvalsdemokratin, arbetas det vidare med för att uppnå de mål som 

är satta. Den strategiska stadsbyggnaden fortsätter att vara kommunstyrelsens ansvar och här 

måste resan från att bygga hus till att bygga samhälle fortsätta. Vi behöver utveckla vårt strategiska 

arbete med att se stadsdelar i sin helhet och att synliggöra den processen, för att skapa möjligheter 

till dialog med medborgarna. Den fyraåriga satsningen på digitalisering fortsätter och under 2020 

har resurser för de två stora digitaliseringsdelarna tillsatts, e-handel och e-arkiv. Två viktiga 

områden, dels för att spara tid och mantimmar, men även för att spara pengar på felaktiga inköp. 

Enköping tar nu en ledande roll i städers omställning till hållbar utveckling. Via det strategiska 

innovationsprogrammet Viable Cities regi är vi en av 9 kommuner som genom samverkan ska 

underlätta för andra kommuner i Sverige och övriga Europa att ställa om för att uppfylla Agenda-

2030 och Parisavtalet.  Men hållbart tänk genomsyrar i princip allt i det kommunen nu arbetar med, 

allt från ekonomi, via transporter och avfall till samhällsbyggnadsprocessen. 

Ingvar Smedlund 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Beskrivning röda tråden mellan planerna 
Vad innehåller nämndens årsplan? 

Kommunstyrelsen tar varje år fram en årsplan som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I 
årsplanen finns budget, nämndens investeringar, övergripande analyser, beskrivningar av nulägen  
samt de ambitioner som kommunstyrelsen har för året. En nyhet är att årsplan 2021 innehåller 
kommunstyrelsens internkontrollplan.  

Hur är kommunstyrelsens årsplan år 2021 uppbyggd? 

Samlat kan kommunens erbjudande om obligatoriska och frivilliga verksamheter beskrivas som sex 
uppgifter som kommunen har ansvar för att leverera på bästa sätt till de som bor, verkar och vistas i 
Enköpings kommun. Kommunfullmäktige konkretiserar uppgifterna i ett antal KF mål. I 
kommunstyrelsen långsiktiga plan 2020-2023 kommentera kommunstyrelsen de mål som styrelsen 
valt att i första hand arbetar med utöver KS generella uppgift att leda, samordna och styra 
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Målen ges en färdriktning om vad 
kommunstyrelsens ska bidra med för att nå måluppfyllelse och effekt. I årsplan 2021 bryts den 
långsiktiga riktningen ned i årliga ambitioner för vart och ett av målen. För dessa mål görs en 
uppföljning med beskrivning av nulägen innehållande analyser. På så sätt har kommunstyrelsen en 
ambition att arbeta systematiskt utifrån ”mål-nuläge-analys-insats/åtgärd-tänkande” samt med 
koppling mellan långsiktig plan och årsplan. I årsplanen finns också under varje mål ett avsnitt från 
den långsiktiga planen. 

Kommunstyrelsen har i den långsiktiga planen fokus på elva KF-mål, där flera är i sin ledande 
funktion med att bidra till måluppfyllelse. Till dessa mål adderas tre finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning samt fyra medarbetarmål.  

När sker uppföljningar av årsplanen? 
Uppföljningar sker löpande och kontinuerligt och rapporteras till kommunstyrelsen i form av 
delårsrapport och i årsredovisning, avstämning görs också i årsplanen. Utöver detta sker 
återkommande rapporteringar från nämnden i specifika frågor som berör målen. 

Hur sker arbetet med internkontrollen och kommunstyrelsens uppsiktsplikt? 

Genom att internkontroll utgör del av varje nämnds verksamhetsplan finns goda förutsättningar 
för kommunstyrelsen att aktivt leda, samordna och följa upp förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Att kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att utveckla styrmodeller, 
budgetarbetet, investeringsprocesser samt gör uppföljningar har en direkt koppling till 
kommunallagens krav på uppsiktsplikten.  Kommunstyrelsen har även i sin roll uppsikt över 
kommunala bolags verksamheter. Enligt kommunens regler för intern kontroll och styrning ska 
kommunstyrelsen följa upp planen två gånger per år, vilket sker i samband med delår samt årsplan. 
Kommunstyrelsen har utifrån en risk- och väsentlighetsanalyse fastställt också en egen 
internkontrollplan för år 2021. Denna finns som en avslutande del av årsplanen. 
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Årets budget 

Driftbudget 

Budgeten för kommunstyrelsen uppgår till 171,2 miljoner kronor år 2021, vilket är en ökning med 

10,3 miljoner kronor jämfört med 2020, i summan ingår digitaliseringssatsningen som ökar från 

10,3 mkr till 12,1 mkr. IT-satsningen redovisas under IT- och digitaliseringsavdelningen. Som helhet 

hade kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav omfattande 4,4 Mkr.   

Två avdelningar inom kommunledningsförvaltningen har gått upp i två andra avdelningar sedan 

föregående år, vilket innebär att kommunstyrelsens förvaltning har sju istället för tidigare nio 

avdelningar. De medarbetare som var verksamma inom medarbetarservice ingår numera i kansli 

och de medarbetare som tillhörde kundstöd och logistik ingår i inköpsavdelningen. I och med  

förändringen följde även andra kostnadsposter med, bland annat de kommungemensamma IT-

kostnaderna. Antalet medarbetare inom kommunledningsförvaltningen har minskat som del av de 

effektiviseringskrav som kommunstyrelsen fått av kommunfullmäktige. Antalet tjänster budgeteras 

till 138,5 tjänster, vilket är en minskning med 5,5 tjänster i förhållande till föregående års budget. 

Omställningen har främst genomförts via naturliga avgångar. Medarbetare har sökt nya tjänster 

inom eller utom kommunen, gått i pension samt att tjänster inte tillsatts. Kommunstyrelsen 

fördelar budget år 2021 på följande sätt. Jämförelse görs med föregående år i nedan tabell: 

 

Budget per avdelning (tkr) 2020 2021 
Politisk verksamhet KS 6 223 6 206 
Kommundirektör 2 377 3 458 
Stabschef  12 801 12 736 
Näringsliv 5 211 4 402 
Kansli och utredningsavdelningen… 12 251 16 892 
Ekonomi och kvalitet 17 534 23 574 
Inköp  5 650 23 631 
Kommunikation 15 133 15 310 
HR 22 773 23 096 
IT och digitalisering 38 045 41 895 
Kundstöd och logistik (ingår i inköp 2021) 17 988 0 
Medarbetarservice (ingår i kansli 2021) 4 914 0 
Totalt 160 900 171 200 

 

Posten kommundirektör har ökat och hänger samman med en nyinrättad stödtjänst. Under 

förvaltningschef/stabschef finns medlemsavgifter bland annat till Sveriges kommuner och 

Regioner, Mälardalsrådet samt Stockholm Business Alliance. Hyror och lokalvård samt övriga 

sammanhängande lokalkostnader för hela kommunledningsförvaltningen bokförs under posten. 

Förvaltningsgemensamma licenskostnader återfinns också här. Näringslivsavdelningen har en 

något snävare budget. För näringsliv är det till övervägande del icke i anspråkstagna medel riktade 

mot stadsdelsutveckling Myran samt medel för evenemang och kommunikation som minskat. 
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Ekonomi och kvalitet har en större budget jämfört med 2020 som hänger samman med 

ramjustering för agressolicenser, den centrala lokalbanken samt utökning av medel för förstudier 

för kommunens verksamhetslokaler. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 9,4 miljoner kronor år 2021. Utöver 

återkommande reinvesteringar består budgeten av satsning på verksamhetsutveckling med stöd 

av digitalisering (1,8 Mkr).  

 

Investeringsbudget 2021 Tkr   
Satsning digitalisering  1 800   
Inventarier re-investeringar 100   
Inventarier re-investeringar IT 7 500   
Totalt     9 400 
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Kommunstyrelsens strategiska och taktiska inriktning  
- Ett komplext uppdrag som ställer krav på helhetssyn 

Kommunens roll och uppdrag är komplext. Vi erbjuder service, tjänster och produkter till våra 

kommuninvånare inom en rad områden och vi möjliggör för människor att leva bra liv. Vi skapar 

förutsättningar för en klok och hållbar utveckling av Enköping, både idag och i framtiden. 

Förväntningar på kommunen och behoven av vår service och våra 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 vi har en effektiv och väl fungerande organisation där vi jobbar med att både leverera 

tjänster, produkter och service i vårt grunduppdrag men där vi också arbetar med utveckling och 

innovation. För att genomföra dessa uppdrag behövs balans, hög medvetenhet och tydlighet i 

rolltagande samt ledning och styrning och dessutom på flera nivåer; strategisk-, taktisk- samt  

operativ nivå. Att till exempel växla om fokus i en verksamhet eller bredda den till att klara alla tre 

nivåer fordrar en del arbete och kräver ofta gemensam riktning/målbild samt tydlighet och 

förståelse för vad den egna rollen och verksamhetens del i sammanhanget är.  I fortsatt arbete med 

att utveckla Enköpings styrmodell och omsättningen av denna i organisationen kommer dessa 

perspektiv och resonemang att utvecklas i gemensamt arbete inom hela kommunledningen. Detta 

arbete kommer också att utvecklas vidare i kommande årsplaner.   

Kommunövergripande prioriteringar för Enköpings utveckling  

Utifrån KFs långsiktiga plan och kommunens uppgifter leder och stödjer kommunstyrelsen och 

dess förvaltning flera kommunövergripande utvecklingsarbeten som svarar mot både strategisk 

och taktisk nivå ur ett helhetsperspektiv. Områden som framförallt varit i fokus under andra 

halvåret 2020 är ekonomi, samhällsbyggande, hållbarhet samt digitalisering. Därtill har ett 

omfattande arbete bedrivits för att hantera pandemin. I en workshop inför framtagande av 

årsplanen identifierades kommunfullmäktiges mål nummer 2, 3, 12, 15 och 19 som särskilt viktiga 

att fortsätta fokusera på under 2021.  

KF Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara 

delaktiga i kommunens utveckling 

KF Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas 

KF mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga 

KF mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer. 

KF mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer  
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Följande områden uppfattar kommunstyrelsen därför vara viktiga att fortsätta med år 2021 som ett 

steg i att nå kommunfullmäktiges mål.   

Strategisk ekonomistyrning samt analys (KF mål 2 ovan och i förlängningen alla mål ovan) 

Utveckling av strategisk ekonomistyrning samt analys är ett prioriterat område för hela Enköpings 

kommun om vi ska klara vårt uppdrag och de utmaningar vi står inför i framtiden samt husera med 

skattemedel på ett klokt och trovärdigt sätt. Att ha ett välfungerande årshjul och gemensamma 

utgångspunkter på prioriteringar och behov är en viktig förutsättning för goda resultat samt ett 

ökat förtroende för kommunen. Att fortsätta utveckla, implementera och omsätta styrmodellen är 

därför fortsatt viktigt. Inom området ekonomi och analys ligger flera pågående arbeten:  

- Fortsatt utveckling av analys- och jämförelsekultur, genomförande av workshops för politik 
samt alla förvaltningar inklusive bolag och samverkansorgan.    

- Utveckling och klargöranden av den kommunövergripande investeringsprocessen i dialog 
mellan kommunstyrelse och nämnder. Workshops med facknämnder och förvaltningar. I 
arbetet ingår att stötta nämnderna och förvaltningarna i de delprocesser som finns och 
som behöver utvecklas i framtagande av underlag.   

- Utveckling och klargöranden av lokalförsörjningsprocessen, som en del av den 
övergripande investeringsprocessen, med syfte att åstadkomma en helhetssyn om 
investeringar kopplat till lokalförsörjning. En del i arbetet är att bedriva aktiv lokalplanering 
mellan flera förvaltningar där avyttring av lokaler som inte behövs eller som bedöms vara 
strategiska ingår. Här ingår också utveckling av samverkan inom koncernen.    

- Utveckling av inköpsprocessen med ambitionen att inköpsavdelningen ska leda hela 
inköpsprocessen där upphandling utgör del av en större process.  

- Fram till 2023 måste kostnaderna för administration minska vilket sker genom effektivare 
arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig roll i detta arbete. 
 

Samhällsbyggnadsområdet och näringslivsfrågor (alla utpekade målområden ovan) 
Behov finns också av att utveckla processer och arbetssätt som ägs av flera nämnder och 

förvaltningar. Samhällsbyggnadsområdet och näringslivsfrågor är två områden där flera nämnder 

och förvaltningar berörs och har ägandeskap av delsteg som samlat bildar helheten. Dessa 

områden hänger tydligt ihop och påverkas av varandra och skapar förutsättningar för andra 

nämnder och verksamheter att klara sina uppdrag och mål. Har vi en väl fungerande 

samhällsbyggandsprocess från början till slut – från idé till genomförda projekt/etableringar - ger 

det dessutom positiva effekter ur näringslivsperspektiv. Att utveckla hur vi för dialog med 

invånarna i Enköping är en viktig del i detta arbete. Här finns behov av att reflektera och klargöra 

om vi har fokus på att leverera inom alla tre nivåer – strategisk, taktisk och operativ nivå – samt om 

vi skapat förutsättningar till det, eller om vi har tyngdpunkter inom vissa fokusområden samt om 

det är klokt i relation till behoven. Inom samhällsbyggnad och näringsliv ligger flera pågående 

utvecklingsarbeten:     

- Fortsätta stötta och delvis processleda vidareutveckling av samhällsbyggnadsprocessen 
och de olika delar som behöver utvecklas tillsammans med berörda nämnder och 
förvaltningar. Arbetet leds praktiskt av miljö och byggnadsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningens ledningar i nuläget med stöd av 
kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsprocessen kommer under 2021 även att 
omfatta mark- och exploateringsfrågor och utveckling av geodata inom ramen för 
digitalisering och som ett led i ökad medborgardialog.  
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- Strategin för kommunövergripande näringslivsutveckling utvecklas, aktiviteter och 
åtgärder som är viktiga att arbeta vidare med under flera år identifieras och lyftas fram. 
Näringslivsfrågor genomsyrar hela organisationen och behöver därför hanteras i många 
olika sammanhang i vardagen. Arbetet leds av kommunledningsförvaltningen med stöd av 
alla förvaltningar, men i huvudsak Samhällsbyggandsförvaltningen, Miljö- och 
byggförvaltningen och Upplevelseförvaltningen i nuläget.   

 
Landsbygdsfrågor och hållbarhet (alla utpekade målområden ovan) 
Enköping är en kommun med en levande landsbygd. Att utveckla vår landsbygd är en fråga som 

ägs av alla nämnder och förvaltningar. Att ta ett samlat grepp och klargöra en gemensam riktning 

för hur vi vill att Enköpings landsbygd ska utvecklas är därför en prioriterad fråga som berör hela 

kommunen, många invånare samt ett stort antal företag och föreningar. Detta främjar också 

besöksnäring/turism. Landsbygdens utveckling fångas in av fler KF mål än de ovan framlyfta och 

återkommer därför i samband med flera ambitionspunkter i detta dokument. Att skapa 

förutsättningar för en levande och utvecklande landsbygd innebär också att tänka hållbart. 

Enköping har höga ambitioner kopplat till hållbarhet och har under 2020 klivit in i flera 

sammanhang som kräver att vi också fokuserar på att ta fram planer och strategier för hur vi som 

kommun ska kunna bli klimatneutrala till år 2030, ett led mot KFs långsiktiga plan och Agenda 

2030. Inom både landsbygdsfrågor och hållbarhet ligger dessa prioriterade delar:   

- Arbetet med att påbörja framtagandet av en landsbygdsstrategi prioriteras under 2021.   
- Med Klimatkontrakt 2030 som grund initieras ett kommunövergripande arbete med 

innovation med fokus på smarta hållbara städer. Detta arbete, trots benämningen ”städer” i 
det nationella kontraktet, omfattar hela geografiska kommunen, således även landsbygd. 

 

Regional samverkan (alla målområden ovan) 
Enköping ingår i flera regionala och mellankommunala samarbeten. Bland annat är vi en del av 4M, 

fyra mälarstäder, där också Västerås, Eskilstuna och Strängnäs ingår. Syftet med samarbetet är att 

hitta kraft och framdrift inom gemensamma ansvarsområden. De områden man bland annat tittar 

på att samverka inom och som också samverkar sker inom är bland annat klimatfrågor, 

digitalisering och gemensamt lönecenter. Enköping ingår även i samarbeten inom ramen för vårt 

län. Där samarbetar vi med övriga kommuner samt både Region Uppsala och Länsstyrelsen i 

Uppsala län. Flera forum och en struktur finns kopplat till detta i formerna av Regionalt forum och 

Regional Ledningsgrupp och här finns också flera pågående samarbeten, bland annat inom Effektiv 

och nära vård och inom utbildningsområden. Dessa samarbeten är viktiga och inriktningen är att 

fortsätta delta aktivt i sammanhangen:  

 
- Välfärdsutmaningen kräver ökat samarbete. Mot den bakgrunden har kommunerna 

Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp , Älvkarleby och Östhammar bildat nätverket C-
Tillsammans. Målet är att samverka mer för att bättre kunna möta välfärdsutmaningen och 
skapa ökad nytta för kommuninvånarna. I detta projekt vidareutvecklas möjliga 
samverkansområden. 
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Verksamhetsutveckling med digitalisering som grund (alla målområden ovan indirekt) 
Ett område som också är viktigt att belysa för att vi som kommun ska klara av vårt uppdrag och de 

framtida utmaningar och möjligheter finns är verksamhetsutveckling med digitalisering som 

grund. Inför år 2020 valde kommunstyrelsen som en flerårsplan att prioritera möjligheten till 

verksamhetsutveckling genom digitalisering. Vi ser att det finns ett antal viktiga områden att jobba 

vidare med under 2021. Eftersom verksamhetsutveckling med digitalisering som redskap är något 

som behöver drivas ute i förvaltningarna och nämnderna med stöd av centrala resurser kan det 

kräva en ökad fokusering på förändringsledning ute i verksamheten. Digitaliseringsprojekt är också 

något som tydligt kan sorteras in i de tre nivåer vi tidigare lyft – strategiskt, taktiskt och operativt – 

och det viktiga här är att identifiera vilka effekterna kan  bli av de olika insatser som kan göras och 

som planeras.  

- De initiativ som presenterats sedan tidigare ses över och arbetet fortsätter med omsättning 
av olika initiativ och projekt under 2021. Information kommer löpande till KS.  

- Microsoft Teams, som är en ny arbetsyta som innebär möjlighet till ändrade arbetssätt i 
hög utsträckning, införs enligt etappvis med start våren 2021 – mötesfunktionen ingår i 
första stegets införande.   

- Kommunstyrelsens förvaltning leder införande av E-arkiv, E-handel samt ”EM3” - 
förvaltningsstyrning/objektsstyrning som är del av effektivisering samt för skapande av 
ökad tydlighet i kommunens IT-arkitektur.   

KF 2023 – Finansiella mål 
1. Resultatet ska inte understiga 2 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning för perioden 2020-2023. 
2. Soliditeten ska inte understiga 20 procent för perioden 2020-2023. 
3. Självfinansieringsgraden ska vara inom intervallet 50-100 procent för 

perioden 2020-2023. 
 

Nuläge  

Kommunstyrelsen gör i årsplan en övergripande analys av ekonomin. Intäkterna från skatter, 

bidrag och utjämning är kommunens huvudsakliga inkomst. Under de senaste åren har en stark 

ökning av skatteintäkter och bidrag finansierat de ökade kostnaderna för kommunens 

verksamheter. Bedömningen är att Enköpings kommun kommer att ha en fortsatt hög 

befolkningsökning år 2021. Detta förhållande förutsätter en fortsatt anpassning av kommunens 

verksamheter, arbetsplatser och bostäder med investeringar i en ekonomiskt utmanande tid. Den 

demografiska prognosen visar att befolkningen i Enköping ökar.   
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Figur (ovan). Befolkningsprognos 2020. Demografiska prognosen visar att befolkningen i Enköping 
ökar utöver budgetprognos för 2020.  

 

 

Figur. Enköpings kommuns investeringar fördelat per skattefinansierad respektive taxefinansierat, 
budget jämfört med utfall 2017-2020. Sammanställningen av ser samtliga nämnder med undantag 
för kommunala bolag och samverkansorgan.  

Utmanande för kommunstyrelsen är att den centrala lokalbanken tenderar att öka. I delårsrapport 

T2, hösten 2020, låg banken på minus 2,1 mkr. Bedömning görs att kostnaden för tomma lokaler 

ytterligare kan komma att öka under 2021. Det positiva med det hela är att styrsystemet för 

avyttrade av verksamhetslokaler fungerar. Nämnder och förvaltningar effektiviserar genom att 

minska sina lokalkostnader. När verksamheter lämnar internkontrakten är det 

fastighetsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen som handhar de tomma lokalerna 

medan kostnaderna landar hos kommunstyrelsen.  Oavsett var lokalbanken är placerad är 

samarbete mellan nämnder och förvaltningar på kommunledningsnivå av vikt för att ta ned denna 

kostnad. Med de ramar som kommunstyrelsen tilldelas i budget 2021 har kommunstyrelsens 

förvaltning arbetat med effektiviseringar. Effektiviseringskrav utmanar arbetet med att erbjuda god 



Kommunstyrelsens årsplan 2021

13 

service samt stöd, internt och externt, men ställer också krav på utvecklade arbetsmetoder, inte 

minst via digitalisering. Ett sätt att effektivisera är att aktivt verka för minskade lokalkostnader. 

Kommunfullmäktig har beslutat om följande finansiella mål för 2021: Resultatet ska inte understiga 

1,4 procent. Soliditeten ska inte understiga 22 procent. Självfinansieringsgraden ska inte 

understiga 50 procent. 

Prioriterade satsningar 2021 
 En reviderad modell för investeringar införs under 2021.  
 Aktiv lokalplanering mellan flera förvaltningar där avyttring sker av lokaler som inte behövs 

eller som inte bedöms vara strategiska.  
 Utveckling, implementering och omsättning av kommunens styrmodell.  
 Utveckling och klargöranden av lokalförsörjningsprocessen.  
 Utveckling av inköpsprocessen.  
 Stödja och främja en analyskultur där Enköpings kommun arbetar aktivt med 

jämförelsekommuner.  

KF 2023 - Medarbetarmål 

Nuläge  
HR- och Löneavdelningen bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare samt 
för att säkerställa leverans av personal- och löneadministration men bedriver också 
utvecklingsfrågor på strategisk och taktisk nivå. Där är det de fyra KF målen för medarbetarmål som 
är i fokus. Vi har sedan några åt tillbaka prioriterat att arbeta aktivt med utvecklande ledarskap. Att 
skapa ge förutsättning för chefer att utvecklas är en viktig faktor för att ha också ha goda 
förutsättningar för väl fungerande verksamheter och därmed goda resultat över tid. Att fortsätta 
arbetet med det utvecklande ledarskapet, och medledareskapet, anses därför också vara fortsatt 
viktigt.  

HRs arbete som attraktiv arbetsgivare påverkas av platsvarumärkets status. Ett fokus under år 2020 
har varit Corona/Covid 19 som lett till en förskjutning i löneöversynsprocessen, omfattande 
insatser har lagts på bemanningsfrågor. Flera förvaltningar har haft högre sjuktal under 2020 
jämfört med vad som är ett normalläge. Coronasituationen har bidragit till att påskynda 
digitaliseringen av kommunens arbetsplatser. Pandemin har varit en katalysator för distansarbete, 
vilket fått till följd att HR avdelningen tagit fram råd om ledarskap på distans. Pandemin har också 
inneburit förändringar för kommunala mötesformer, såväl för politik och medarbetare. 
Chefsutbildningar och kurser i utvecklande ledarskap har fått stå tillbaka för fokus på 
kärnverksamhet samt hantering av smittrisk. Strävan framåt är att anpassa aktiviteter kring chefs- 
och ledarutveckling till ett nytt rådande läge samt att finna utbildningsupplägg och forum via 
digitalt nätverkande. Pandemin har således påskyndat en strukturomvandling. Distansarbete 
kommer troligen utvecklas än mer och kommunledningens bedömning är att för många 
medarbetare kommer det efter pandemin att vara attraktivt att växla arbete på kontoret med 
arbete på distans. Pandemin påverkar därmed även hur vi bör forma arbetsplatser men kommer 
troligen inte att kunna gälla alla kommunens medarbetare, vilket i sig kan vara en utmaning.  
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Kommunstyrelsen följer medarbetarengagemang, chefers arbetssituation, sjukfrånvaro samt 
personalomsättning via kommunövergripande indikatorer. Enköpings kommun ska som koncern 
vara en attraktiv arbetsgivare som  attraherar kompetenta chefer och medarbetares vilja att arbeta 
i kommunen. Genom att vara attraktiv som arbetsgivare kan kommunen rekrytera, behålla och 
attrahera intresserade sökande som framtida medarbetare. Målet är att de medarbetare som 
lämnar kommunen ska vara goda ambassadörer vad gäller att ge en positiv bild av kommunen 
som arbetsgivare.  

KF mål 1: Ökat medarbetarengagemang 

Indikator: Hållbart medarbetarengagemang  

 

 

 

 

KF mål 2: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb 

och utveckling i sin roll 

Indikator: Chefsfrågor medarbetarenkät 

 

 

 

 

KF mål 3: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska 

Indikator: Sjukfrånvarostatistik 
Indikator   Nuläge 

 
 Ej   

uppnått 
På rätt 

väg 
Uppnått 

2023 
Sjukfrånvarostatistik 7,63 % 

(2019) 
 7,7%  4-5 % 4 % 

 

KF mål 4: Kommunens externa personalomsättning är lägre än 10% 

Indikator: Extern personalomsättning  
Indikator   Nuläge 

 
 Ej   

uppnått 
På rätt 

väg 
Uppnått 

2023 
Extern personalomsättning (slutar i kommunen) 10,0 

(2019) 
 10,6 % 5,7-7,6% 5,6 % 

 

För den HME mätning som genomfördes i juli/augusti 2020 blev svarsfrekvensen för 

kommunledningsförvaltningen 74 procent, vilket innebär att 98 av 132 medarbetare svarade. 

Kommunledningsförvaltningen ligger under genomsnittet för kommunen vad gäller index för 

styrning. Personalomsättningen under 2019 samt första halvåret 2020 har varit högre än för snittet 

i kommunen med tre procentenheter över kommunens mål inför 2023. Till förvaltningens 

styrkeområden hör meningsfullhet och chefers tillgänglighet för medarbetare.  Flera förvaltningar 

har under pandemin haft högre sjuktal än vad som utgör normalläge, kommunlednings-

förvaltningen utgör undantag med relativt låga sjukskrivningstal.  

 

Indikator  Nuläge 
 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 
2023 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
 

83% 
(2019) 

 82% 83% 84% 

Indikator KF  Nuläge 
 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 
2023 

Chefsfrågor medarbetarenkät 
 

86% 
(2017) 

 82% 83-84% 85% 
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  KF mål 2023 - medarbetare Indikator 
Föregående 

avläsning 
Nuläge 

20-06-30 
Uppnått 

2023 

Ökat medarbetarengagemang 

Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME)                 - 74%         84% 

Ledare/chefer känner att de har 
rätt förutsättningar att göra ett 
bra jobb och utvecklas i sin roll 

Chefsfrågor 
medarbetarenkät 

86 
(2017) 72% 85% 

Sjukfrånvaron i Enköping ska 
minska Sjukfrånvarostatistik 

4,6% 
(2018) 3,9% 4% 

Kommunens personalomsättning 
är lägre än 10% 

Extern 
personalomsättning 
(slutar i kommunen) 

9,5% 
(2018) 13% 5,6% 

 

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat en utredning om att titta på förutsättningar att flytta 

samman alla avdelningar på Linbanegatan 12. En bit in i 2021 ska underlag finnas om beslut om 

eventuell flytt. Om det blir en flytt kommer kommunledningsförvaltningen att utgöra pilot för nya 

sätt att arbeta i Enköpings kommun, vilket har en tydlig bäring mot HR-relaterade frågor.  

Prioriterade satsningar 2021 
 En utveckling av HRs roll i arbetet för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

utvecklas i samråd med förvaltningar. 
 Utveckling av HR-kommunikationen internt och externt samt genomförande av en översyn 

av de utbildningar som bedrivs. Utveckling av former för distansutbildningar via IT.   
 Personalutskottets roll och syfte ses över. 
 Utveckling av arbetsformer och arbetsmiljö med syfte att kommunen är redo att möta en 

tid efter pandemin där yrkesgrupper i högre utsträckning arbetar distans och digitalt. För 
arbetet behövs stöd i förändringsledning, det vill säga ett strukturerat sätt att vägleda 
individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida 
läge 

 Utveckling av kommunens chefsutbildningar och utvecklande ledarskap 
 HR fortsätter att utgöra ett aktivt stöd i arbetet med att mildra negativa effekter av 

Corona/Covid 19. 

Skapa förutsättningar för delaktighet i 
samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin 

KF mål 1:  Det finns fler ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med 
kommunen och man får snabbt svar på sina frågor 

Indikator:  Nöjd medborgarindex för bemötande och tillgänglighet  

 
Indikator Nuläge 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 
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1.a Nöjd-medborgar-index för bemötande och 
tillgänglighet (SCB:s medborgarundersökning) 

54  
(2018) 

50  
(2020) 

 54 55-59 60 

 
Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av 
kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler 
kanaler för dialogen med medborgarna, så som chattar och ”brevkorgar” för sms. 

Kommunstyrelsen ska möjliggöra en kommunikativ organisation med ett genomtänkt och välfungerat 
kommunikationssystem. Ambitionen är att enköpingsborna upplever att kommunen är tillgängligt alla tider 
på dygnet. Du ska alltid bli trevligt bemött i din kontakt med oss. Vi ska skapa bättre förutsättningar för fler 
att föra dialog om kommunens utveckling, genom både fysiska och virtuella informationsplatser. Vi är 
samtidigt lyhörda för behov av personliga möten i processer, utvecklingsfrågor och enskilda ärenden.  
(Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 

 

Nuläge  

I SCB:s medborgarundersökning når kommunen som helhet inte upp till det mål som satts för 

indikatorn inför 2023. Förmodligen ser vi en Covid-19 effekt med att tillgängligheten minskat till 

kommunala verksamheter. Här finns frågor om bemötande men kanske framförallt att invånare   

uppfattar att tillgängligheten är hög även när verksamheter växlar till digitala kontakter och 

tjänster. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av tillgänglighet och bemötande mäts bland 

annat via kontaktcenters utfall. Resultatet för årets Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) visar upp 

mycket fina siffor. KKIK mätningen, som genomfördes under hösten 2020, mitt under pandemin, 

kan möjligen förklara att svarstiderna blivit något längre i och med ökat tryck på enheten men det 

glädjande är att Enköpings kommun når placering 2 av alla 106 deltagande kommuner för 

helhetsintrycket telefoni. Helhetsintrycket omfattas av: svarstider, hälsningsfraser, expedieringstid, 

bemötande, Kontaktcentrets/kundtjänstens/handläggarnas tillgänglighet, om frågeställaren fått 

svar på frågan/frågorna och kvaliteten i svaren. Den positiva trenden är tydlig. 

        Tidigare års placeringar: 2015: 110     2016: 92     2017: 41     2018: 17     2019: 8     2020: 2 

Officiellt publiceras resultaten för år 2020 i samband med SKRs resultatdag för Kommunens Kvalitet 

i Korthet den 21 januari 2021.  

Med syfte att använda resurser effektivt har näringslivsavdelningen i ökande grad agerat som 

samarbetspart till externa nätverk och organisationer istället för att anordna egna event. 

Näringslivsenhetens öppna digitala möten under året har dessvärre inte varit så välbesökta som 

tidigare även om de som deltagit varit nöjda. Digitala forum med specifika teman enligt önskemål 

från företagen har visat sig fungera oväntat bra. NKI-mätningar om kommunens 

myndighetsutövning visar att delar av denna kan utvecklas. Kommunarkivet hanteras numera av 

en extern leverantör och börjar fungera allt bättre utifrån ett invånarperspektiv. Ett arbete har 

genomförts för att realisera SiteVision, det nya intranätet. Införandet genomfördes under slutet av 

2020. Under året har en granskning utförts av en tillgänglighetsexpert inom området digital 

tillgänglighet på flera av kommunens webbplatser. Detta har i sin tur inneburit flera 

genomgripande redaktionella insatser för att arbeta med Webbtillgänglighetsdirektivet, ett EU-

direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet där alla besökare, oavsett 

funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen. Ett par insatser av 
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flera som genomförts är utveckling av färgkontraster samt att texter som tidigare enbart fanns i 

PDF-filer omformats till HTML-format. 

Prioriterade satsningar 2021 

 Införandet av e-arkiv har påbörjats och vidareutvecklas under å2021. För att kunna ansluta 
nämnder och förvaltningar ges ett aktivt stöd så att projektet hela tiden tar steg framåt.  

 Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för kommunala förvaltningar att vara mer 
tillgängliga alla tider på dygnet. Det innebär bland annat att fortsätta utveckla och bygga 
upp chattfunktion, införa e-tjänster och formulär på den externa webben.  
 

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

Indikator: Nöjd inflytande index för påverkan  

Nöjd inflytande index för förtroende 

Indikatorer Nuläge 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

2.a Nöjd-inflytande-index för påverkan 
(SCB:s medborgarundersökning) 

38  
(2018) 

34  
(2020) 

 38 39-44 45 

2.b Nöjd-inflytande-index för förtroende 
(SCB:s medborgarundersökning) 

42  
(2018) 

38  
(2020) 

 42 43-49 50 

Målet är att Enköpingsbornas känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens 
kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och 
delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat 
genom samråd med invånare och företag. 

För kommunstyrelsens innebär detta en fokusering på att kommunens verksamhet och målsättning ska 
vara väl känd för enköpingsborna. Kommunens arbetssätt ska präglas av långsiktighet och transparens vilket 
underlättar för enköpingsborna att ha insyn och kunna påverka beslut innan de fattas. När kommunens 
målbild är tydlig upplever de som bor och verkar i kommunen att de beslut som fattas medvetet driver 
utvecklingen i den önskade riktningen. Det ökar möjligheten till inflytande och möjliggör för fler aktörer att 
bidra till kommunens utveckling. En utveckling av digitala möjligheter till inflytande är en ambition till 2023.  
(Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 

 

Nuläge 

I SCB:s medborgarundersökning når kommunen som helhet ännu inte upp till det mål som satts 

inför 2023. Demokratiområdet är vittomfattande med en grund i det politiska systemet. Idag finns 

det olika sätt för Enköpingsborna att vara med och påverka om hur kommunen bör utvecklas. 

Verktygen och arbetssätten skiljer sig åt och upplevs vara olika effektiva/framgångsrika. Tyvärr har 

Corona/Covid begränsat möjligheterna att arbeta med fysiskt invånardialoger. Nya dialogformer 

behöver utvecklas i tider där fysiskt sociala kontakter ska begränsas. 

Prioriterade satsningar 2021 

 Kommunstyrelsen kommer under 2021 att genomföra en kartläggning, analys och ta fram 
ett förslag av hur demokratiarbetet kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för 
mellanvalsdemokrati.  
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 Ett viktigt område är att säkerställa kvalitén i beslutsunderlag så att olika prioriterade 
perspektiv finns i beslutsunderlag på ett tydligt och systematiskt sätt, bland annat 
ekonomiska perspektiv samt barn och ungas perspektiv.  

 Kommunstyrelsen ska under 2021 fortsätta stötta utvecklingen av lämpliga former för 
visualisering av planeringsprojekt som kan användas i kommunikationen med 
medborgare, förtroendevalda, exploatörer och internt i organisationen. Idag ligger dessa 
delar i stor utsträckning inom samhällsbyggnadsprocessen men också 
varumärkesperspektiv.  

 Öka delaktigheten i planprocessen olika delar, ett förslag till ny översiktsplan skickas ut på 
samråd med tillhörande dialog. 
 

KF Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen 
också utvecklas 

Indikator: Nöjd inflytande index för påverkan  

Nöjd inflytande index för förtroende 

 

Indikatorer  Nuläge 

Startvärde 
2018 i % 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

3.a Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för 
påverkan mellan centralort (E) och annan 
tätort (A). (SCB:s medborgarundersökning) 

6 procent-
enheter 

(E: 41 A:35) 
-2,5  

(2020)  

 6  

procent-
enheter 

1-5 
procent-
enheter 

0  

procent-
enheter 

3.b Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för 
påverkan mellan centralort (E) och utanför 
tätort (U) . (SCB:s medborgarundersökning) 

5 
procent-
enheter 

(E:41 U:36) 
+1 

(2020) 

 5 

procent-
enheter 

1-4 
procent-
enheter 

0  

procent-
enheter 

3.c Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för 
förtroende mellan centralort (E) och annan 
tätort (A).  (SCB:s medborgarundersökning 

0 
procent-
enheter 

(E:45 A:45) 
-2 

(2020) 

 1 

procent-
enheter 

- 0  

procent-
enheter 

3.d Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för 
förtroende mellan centralort (E) och utanför 
tätort (U).  (SCB:s medborgarundersökning 

8 
procent-
enheter 

(E:45 U:37) 
+4 

(2020) 

 8 

procent-
enheter 

1-7 
procent-
enheter 

0  

procent-
enheter 

 

Sammanhållningen mellan land och stad är viktigt för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig 
dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, 
landsbygdsutvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara. 

För kommunstyrelsen innebär detta att det till 2023 ska finnas en tydlig strategi som efterlevs och som 
därmed bidrar till balans mellan invånarnas förväntningar och kommunens leverans och resultat. Det kan till 
exempel handla om hur kommunal närvaro i kransorter kan öka genom nya smarta lösningar som är 
anpassade för landsbygdens behov. Kommunens identitet och varumärke ska tydligt visa upp hela 
kommunen och dess olika värden vilket i sin tur skapar en samhörighet mellan Enköpings invånare. För att 
öka inflytandet och lyfta in hela kommunens behov behöver forum för dialoger utvecklas och övergripande 
beslut som fattas belysas ur ett landsbygdsperspektiv. (Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 
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Nuläge 

Det har skett förändringar i skillnader mellan stad och landsbygd sedan 2018 års mätning men det 

är besvärligt att dra några långtgående slutsatser. Antalet respondenter är relativt få och även om 

skillnaden mellan centralort och annan tätort tycks minska är det i sig inte positivt när utfallet för 

inflytande totalt sett förefaller minska. Sammanhållningen mellan land och stad är viktigt för att 

Enköping ska utvecklas på ett hållbart sätt. En utredning kring landsbygdsfrågorna under 2019 

resulterade i ett utvecklat synsätt på hur landsbygdsperspektivet behöver stärkas och utvecklas i 

ordinarie verksamhet för samtliga förvaltningar. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta 

kommunens olika geografiska områden. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara. Det är då det 

får störst genomslagskraft och effekten märks för invånarna. Kommunens identitet och varumärke 

ska tydligt visa upp hela kommunen och dess olika värden, vilket i sin tur skapar en samhörighet 

mellan Enköpings invånare. 

Prioriterade satsningar 2021 

 Framtagande av landsbygdsprogram har försenast av pandemin men ska färdigställas 
2021. Detta innebär att det till 2023 också ska finnas en tydlig strategi som efterlevs och 
som därmed bidrar till balans mellan invånarnas förväntningar och kommunens leverans 
och resultat. Det kan till exempel handla om en strävan om hur kommunal närvaro i 
kransorter kan öka.  

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande 

KF mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och 
föräldrar 

Indikator:  Tillgång till digital teknik 

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra 
och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och 
anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun. 

 
Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa förutsättningar för 
effektiva och funktionella skollokaler, verksamhetsutveckling där digitalisering kan vara ett verktyg samt den 
övergripande ambitionen om att Enköping ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket utvecklar medarbetare 
och lockar fler till ett arbete i Enköpings kommun. Indikator: Samma som utbildning- och arbetsmarknads-
nämnden föreslår kring andel enheter där barn, studerande och deltagare har tillgång till digital teknik. 
(Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 

 

 

Nuläge 

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att lägga fokus på att skapa förutsättningar för effektiva 

och funktionella skollokaler och verksamhetsutveckling samt stöd där digitalisering kan vara ett 

verktyg. Kommunledningsförvaltningen ska även ge stöd för den övergripande ambitionen att 

Enköping ska upplevas vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare söker sig till arbete i 

Enköpings kommuns förskolor och skolor. Kommunledningsförvaltningens bidrag till kommunens 



Kommunstyrelsens årsplan 2021

20 

övergripande måluppfyllelse inom området livslångt lärande handlar även om att erbjuda 

stödfunktioner, via samordnande och koordinerande insatser samt genom att erbjuda god intern 

service.  

Prioriterade satsningar 2021 

 Ge stöd och samordna arbete med investeringar i funktionella verksamhetslokaler som 
bidrar till att Enköping är en attraktiv skolkommun.  

 IT-avdelningen utgör en strategisk part i uppdraget med att andra förvaltningar får utfall i 
sina verksamhetsutvecklingsprojekt där digitalisering kan vara ett av verktygen. 

Skapa förutsättningar för gemenskap och upplevelser 

KF mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga  

Indikator:  Trygghet samt antal företag som medverkar i satsningen kring årets 

stadskärna 

 
Indikatorer Nuläge 

Startvärde 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

12.c. Bland de 25% bästa inom Trygghet 
(Benchmark AktivBo NKI) 

79,8  83 84-87 88 

12.e Antal företag som medverkar i satsningen 
kring årets stadskärna.  

5 st 
(2019) 

 24 st 25-74 st 75 st 

 
Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. 
Stadskärnan kring torget, ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att 
Enköping blir ”Årets stadskärna 2025”. Genomförande av trafikstrategins och parkeringspolicy skapar 
förutsättningar för fler bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser. 

 
Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa förutsättningar inom 
ramen för den strategiska och fysiska planeringen. Ambitionen för centrumutvecklingen är att alla berörda 
aktörer arbetar tillsammans mot de gemensamma målen och att förutsättningarna inför Årets stadskärna 
2025 är bästa möjliga.  (Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 

 

Nuläge 

Kommunstyrelsen har en roll i arbetet med social hållbarhet där trygghetsfrågor ingår. 

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att goda förutsättningar finns för den strategiska och 

fysiska planeringen med inriktning mot trygghet. Ambitionen för centrumutvecklingen är att alla 

berörda aktörer arbetar tillsammans mot de gemensamma målen och att förutsättningarna inför 

Årets stadskärna 2025 är bästa möjliga.  

Prioriterade satsningar 2021 

 Tillsammans med andra nämnder, fastighetsägare, företagare och andra aktörer tas en 
gemensam handlingsplan fram för årets stadskärna.  

 Kommunstyrelsens ambition är att ett antal viktiga omvandlingsprojekt i centrum ska gå in 
i nästa skede. Exempel är detaljplaneprocesser för stattomten och PAUS-huset. Detta 
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arbete har kopplingar till målsättningarna om delaktighet och tilltro till den demokratiska 
processen, dessutom är det avgörande för ambitionen årets stadskärna 2025.  

 Kommunstyrelsen ska bidra till utvecklingen av kommunens skogs- och friluftsområden 
genom att medverka i arbetet med en kommunal mångbruksplan tillsammans med 
Tekniska nämnden och Upplevelsenämnden. 
 

KF mål 13: Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och 
företagare i leveransen av service till invånarna 

Indikator: Attityder till företagande 

 
Indikatorer  KF 

Nuläge 

Startvärde 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

13.b Kommunpolitikers attityder till företagande. 
(Svenskt näringslivs ranking) 

3,42   3,42 3,43 -3,99 4,00 

13.c Tjänstepersoners attityder till företagande  

(Svenskt näringslivs ranking) 

3,19   3,19 3,20 - 3,99 4,00 

 

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi 
måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen. 

 
Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa goda förutsättningar för 
andra aktörer att bidra till samhällsutveckling. En grundförutsättning är att dialogen mellan kommunen och 
föreningar samt företag måste vara välutvecklad och att det finns samverkansforum och modeller där fler 
aktörer kan bidra utifrån sina givna förutsättningar. (Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 
 

Nuläge 

Kommunstyrelsen bidrar till målen om ett gott företagsklimat genom näringslivsavdelningen och 

genom att lägga fokus på att skapa goda förutsättningar för andra aktörer att bidra till 

samhällsutveckling. En grundförutsättning är att dialogen mellan nämnder, mellan kommunen och 

föreningar samt företag är välutvecklad och att det finns samverkansforum där näringslivsaktörer 

kan bidra utifrån sina givna förutsättningar. Tyvärr har pandemin bidragit till att forum för dialog 

inte varit av den omfattning som innan pandemin.  

 

 

Prioriterade satsningar 2021 

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder arbetar för att det ska finnas ändamålsenliga sätt 
att komma i kontakt med kommunen och att snabba svar ges på frågor, bland annat i 
etableringsärenden. 

 Arbetet med Nöjd kund index (NKI) samt nöjd upphandlingsindex (NUI) vidareutvecklas på 
kommunövergripande nivå. 
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Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö 

KF mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara 
miljöer. 

Indikator: Hållbarhetslöften inom klimat och energi samt biologisk mångfald 

  Fossilfria fordon  

(dvs ej bilar avsedda för motorgas/gasol, elhybrider som inte kan laddas med 

sladd, bensinbilar samt dieselbilar som ej är godkända för HVO100) 

 
Indikatorer Nuläge 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

15.a Genomförande av beslutade 
hållbarhetslöften inom klimat och energi 

(31 aktiviteter har totalt tecknats, dessa ska vara 
klara till 2022. 24 av 31 är klara eller enligt 
Länsstyrelsens plan) 

 81 %  
(2020) 

 80 % 81-99 % 100 % 

15.b Genomförande av kommande 
hållbarhetslöften inom biologisk mångfald. 

(Totalt har 24 aktiviteter tecknats i november 
2020, dessa ska vara genomförda till år 2023) 

0 % 
(2020) 

 

 80 % 81-99 % 100 % 

15.c Andel fossiloberoende (el, biogas, etanol och 
laddhybrider) kommunala personbilar och lätta 
lastbilar. (Redovisning sker i januari 2021 för år 
2020, år 2019 utgjorde startvärde)  

13 % 
(2019) 
34 % 

(2020) 

  30 % 31-49 % 50 % 

15.d Andel förnybart drivmedel (el, biogas, 
etanol, HVO). (Redovisning sker i januari 2021 för 
år 2020, år 2019 utgjorde startvärde) 

25 % 
(2019) 
44 % 

(2020) 
 

  40 % 41-59 % 60 % 

 
Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser så som vatten för att kommande 
generationer också ska kunna glädjas åt dem. 

 
För kommunstyrelsen innebär detta att nämnden 2023 har en tydlig samordnande och ledande roll för 
kommunens övergripande hållbarhetsarbete. Målet är att kommunen ska klara klimatutmaningen och 
generationsmålet. Kommunstyrelsen kan därmed säkerställa att de beslut inom hållbarhet som fattats 
genomförs - att vi går från ord till handling. En ambition finns även att öka samarbetet med andra aktörer för 
att växla upp hållbarhetsarbetet inom särskilt prioriterade områden. Organisationen ska 2023 arbeta på ett 
systematiskt sätt med miljöfrågor och den egna miljöpåverkan och därmed föregå med gott exempel. 
(Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 
Nuläge 
För kommunstyrelsen innebär målet att ha en tydlig samordnande och ledande roll för 

kommunens övergripande hållbarhetsarbete. Målet är att klara klimatutmaningen och 

generationsmålet. En del i arbetet är att tillsammans med aktörer i länet, teckna hållbarhetslöften 

för minskad klimatpåverkan. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete med 

hållbarhetslöften. Flera har tecknats och där varje löfte har åtgärder, beskrivande bakgrund, 

utgångsläge, aktiviteter samt resursbedömning.  Kommunstyrelsen har under året tagit fram ett 

klimatkontrakt med målet att Enköpings kommun blir klimatneutralt år 2030. Föra att vara med i 

det fortsatta arbetet Viable Cities nätverket har Enköpings kommun formulerat ambitioner för 
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medverkan i klimatomställningen. Det ska finnas en bred politisk uppslutning kring mål och 

strategier samt ett samarbete med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Kommunen ska vidare 

identifiera sitt ”climate policy gap”, dvs ha en utvecklingsinriktning med en medvetenhet om att 

eventuellt behöva komplettera nuvarande program, strategier och åtgärder för att kunna nå 2030 

målet. Slutligen förutsätter medverkan att Enköpings kommun är beredd att fungera som 

innovationscentrum för andra kommuner i hållbarhetsfrågor. Riggning av organisation för det 

fortsatta arbetet inom ramen för Viable Cities kommer genomföras under 2021. För mål som 

handlar om hållbarhet, KF mål 15, är trenden positiv även om det är en bit kvar till måluppfyllelse. 

Aktiviteter har genomförts med implementering av hållbarhetslöften. Uppföljning av indikatorer 

för fossiloberoende kommunala personbilar och lastbilar vissa rätt riktning. 

Prioriterade satsningar 2021 

 De hållbarhetslöften som antogs 2020 inom biologisk mångfald implementeras bland 
annat genom intern fortbildning. 

 Det samordnande arbetet med kommunens miljödiplomering fortsätter, likaså arbetet 
med att styra om resor i arbete samt till och från arbetet i en mera hållbar riktning.  

 En plan för hur kommunen strategiskt ska arbeta med beteendepåverkan och kampanjer 
inom trafikområdet, mobility management-plan ska antas och realiserandet påbörjas. 

 Vidareutveckling av arbetet med vattenförvaltning så att påverkan på vattenmiljöerna 
minskar och vattendirektivets mål kan uppnås till 2027. Vattenvårdsåtgärder genomförs i 
nära samverkan med lantbrukare för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens 
vattendrag.   

 

KF mål 16: Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit. 

Indikator: Nöjd region index för trygghet 

Indikatorer Nuläge 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

16.a Nöjd-region-index för trygghet  
(SCB:s medborgarundersökning)  

52  (2018) 
52 (2020) 

 

 52 53-59 60 

 
För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska 
präglas av trygghet, jämställdhet och tillit. För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver 
”Tryggare Enköping” fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya 
bostadsområden och bygger till exempel nya skolor. Det är viktigt är att perspektivet 
jämställdhetsintegrering beaktas i de strategiska dokument som arbetas fram. 
 
För kommunstyrelsen innebär detta att KS 2023 har en tydlig samordnande och ledande roll för de sociala 
hållbarhetsfrågorna. Ett viktigt område är fortsatt arbete med att integrera sociala frågor i 
samhällsplaneringen för att säkerställa att vi bygger hållbara samhällen och inte bara hus. Frågor om 
trygghet, jämställdhet och barnperspektiv ska därför till 2023 integrerats på ett effektivt sätt i den politiska 
processen vilket gör att beslut och planer kan belysas ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Med grund i analys 
av kommunen och samhället som helhet, skapar kommunstyrelsen förutsättningar för att åstadkomma 
hållbar förändring i kommunens olika geografiska delar. (Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 

 

Nuläge: 
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Trygghet, jämställdhet och tillit ingår kommunstyrelsens samordnande och ledande roll för arbete 

med hållbarhetsfrågor. Ett viktigt område är fortsatt arbete med att integrera sociala frågor i 

samhällsplaneringen för att säkerställa att vi byggande av hållbara samhällen. Frågor om trygghet, 

jämställdhet och barnperspektiv ska därför till 2023 integrerats på ett effektivt sätt i den politiska 

processen vilket gör att beslut och planer kan belysas ur hållbarhetsperspektiv.  

Prioriterade satsningar 2021 

 Ett samlat grepp utvecklas kring hållbarhetsfrågor där social hållbarhet med bland annat 
trygghet, jämställdhet och tillit utgör delar. 

 Stadsdelsutveckling är en bärare av den sociala hållbarheten. Utveckling av arbetssättet ger 
möjlighet till påverkan av planer och gestaltning av respektive detaljplan. 

 

KF mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och 
möjligheter 

Indikator: Antal arbetsställen inom besöksnäringsbranscher med bas i småort eller 

glesbygd 

Indikatorer Nuläge 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

17.a Ökat antal arbetsställen inom 
besöksnäringsbranscher med bas i småort eller 
glesbygd 1. SCB 

274 
(2019) 

 273 274 275 

 
Enköping är en landsbygdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I 
samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och 
en växande besöksnäring. 
För kommunstyrelsen är ambitionen till 2023 att landsbygden och mälarmiljöns värden är identifierade 
och att det finns en tydlig målbild för hur kommunen vill ta om hand och utveckla dessa resurser. I detta 
arbete ska ett aktivt samarbete finnas med andra aktörer i regionen för att utveckla värdena. 
(Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 
 

Nuläge: 

Coronapandemin har lett till förändrade förutsättningar för näringsliv, företagande och 

sysselsättning. Oavsett hur väl stödåtgärderna på nationell nivå faller ut har pandemin berört hela 

besöksnäringen negativt. Insatser och stödpaket har i viss mån mildrat konsekvenserna men 

pandemin har som helhet inneburit att marknaden för besöksnäringen förändrats. Med pandemin 

samt även med en ökad digitalisering genomgår besöksnäringen strukturella förändringar, inte 

minst kommer segmentet möten och evenemang att ställas inför nya förutsättningar. Resmönster 

kommer troligen att vara annorlunda. Ett scenario är att den internationella turismen minskar 

medan den nationella och lokala ökar. Hur dessa förändringar kommer att påverka Enköping 

återstår att se. Pandemin har medfört att evenemang ställts in, bland annat Trädgårdsdagen, som 

drar många externa besökare till Enköping. Företagargalan Guldliljan ställdes också in. För 

kommunstyrelsen är ambitionen till år 2023 att landsbygden och mälarmiljöns värden är 

identifierade och att det finns en tydlig målbild för hur kommunen vill ta om hand och utveckla 

 
1 Branscher som ingår i sökningen är: rederier, restauranger, enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet, sport-, fritids- och 
nöjesanläggningar, bibliotek, hotell och resebyråer.  
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dessa resurser. I detta arbete ska ett aktivt samarbete finnas med andra aktörer i regionen för att 

utveckla värdena. Samarbetet 4 Mälarstäder har under flera år mätt de regionala turismeffekterna i 

Eskilstuna, Västerås, Enköping och Strängnäs. Fram till pandemin visade nyckeltal att 

turismomsättningen i Mälardalen ökade år för år. Med syfte att främja turism och besöksnäring har 

kommunstyrelsen under som gått året fört dialog med intressenten för Bredsands utveckling. 

Kommunstyrelsen följer även bredbandsutbyggnaden på landsbygden aktivt, en viktig 

förutsättning för utveckling av den lokala besöksnäringen. 

 

Prioriterade satsningar 2021 

 Under året inleds arbetet med att ta fram en ny regional besöksnäringsstrategi. Kopplad till 
den regionala strategin kommer Enköpings besöksnäringsstrategi revideras. 
Upplevelsenämnden är lok i arbetet men med flera andra som stödjande partners, bland 
annat kommunstyrelsens förvaltning. Fortsatt planering och prioritering tillsammans med 
företrädare för besöksnäringen inkluderar möjliga scenarier för hur det kommer att se ut 
för besöksnäringen efter pandemin.  

 Ett mål för 4 Mälarstäders samarbete är att skapa ett sammanhang där städerna 
tillsammans utgör en mälarnära destination med stark attraktionskraft. Kommunstyrelsen 
samverkar med upplevelsenämnden med ambition att konkretisera arbetet. Effekten ger 
en ökad tydlighet och samsyn mellan de två nämnderna och skapar förutsättningar för en 
gemensam grund för fortsatt arbete kring målet. Arbetet sker i samverkan med externa 
aktörer, Region Uppsala, länsstyrelsen i Uppsala län, övriga kommuner i länet och Fyra 
Mälarstäder. Samverkan konkretiseras genom projekt.  

 Under året inleds projekt för cykelturism med regionen som initiativtagare och med 
Enköping och Håbo som pilot. Det är ett länsgemensamt projekt för ökad tillgänglighet till 
vårt kulturarv samt ett projekt inom 4 Mälarstäder med Mälaren i fokus.  

 

KF mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men 
även för den omkringliggande landsbygden 

Indikator: Utvecklingsplaner för mindre tätorter 

Indikatorer Nuläge 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

18.a Aktuella utvecklingsplaner för mindre 
tätorter 

0 
(2020) 

 0 1-6 7 

18.b Tillgång till bredband 100Mbit/s – hushåll.  
PTS årliga kartläggning 

69 % 
(2018) 

74 
(2020) 

 75 % 76-84 % 85 % 

18.c Tillgång till bredband 100Mbit/s – 
arbetsställe. PTS årliga kartläggning 

52 % 
(2018) 
56 % 

(2020) 

 55 % 56-64 % 65 % 

 
Kommunen har en, än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag 
och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt 
hållbar livsmedelsförsörjning 
 
För kommunstyrelsen innebär detta ett arbete med långsiktiga och hållbara utvecklingsplaner för orterna 
fram till 2023. Arbetssättet ska präglas av samverkan, dialog och lyhördhet. Anpassad och smart 
serviceutveckling och boendeformer tillsammans med fullgod digital infrastruktur ger goda möjligheter till 
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företagande och hållbar livsstil i orterna och på landsbygden. Kommunen har till 2023 en strategi som 
organisationen agerar efter för att säkerställa balansen mellan bebyggelseutveckling och 
livsmedelsförsörjning. (Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 
 

Nuläge 

Kommunstyrelsen jobbar tillsammans med berörda nämnder med att uppdatera den 
kommunövergripande översiktsplanen. Fokus i arbetet är att ta fram utvecklingsplaner för 
kransorterna. Tidigare framtagna ortsanalyser är viktiga som underlag i arbetet. Ortsanalyserna har 
inneburit ett utåtriktat arbete där orternas identitet, karaktär, styrkor, svagheter och 
utvecklingsmöjligheter kartlagts tillsammans med dess invånare. En viktig del i arbetet med att 
uppdatera översiktsplanen är därför en fortsatt dialog med ortsinvånarna. Under 2021 kommer ett 
förslag på översiktsplan skickas ut på samråd. En färdig plan ska sedan beslutas om under 2022. 
Sammantaget siktar översiktsplanen till en positiv utveckling av kommunens tätorter och 
landsbygd samtidigt som höga natur- och kulturvärden bevaras. Ambitionen är att översiktsplan, 
fördjupade planer samt ortsanalyserna ska kompletteras med mer detaljerade 
utvecklingsstrategier för de mindre tätorterna.  Arbetet med översiktsplanen har tyvärr försenats 
på grund av pandemin.   

En väl utbyggd infrastruktur för bredband är en förutsättning för att invånare och företagare i 
Enköpings kommun ska uppleva att det är attraktivt att bo och verka i kommunen. För 
kommunen är bredband också en förutsättning för att utveckla demokrati, utbildning, omsorg,  
välfärdstjänster samt innovation. Kommunstyrelsen verkar för att öka bredbandtäckningen genom 
uppföljningar. En av de större aktörerna i kommunen har bjudits in till kommunstyrelsen under 
våren samt även hösten 2020 för att redogöra för utbyggnaden och specifikt på landsbygden. Det 
är glädjande är att en del är på gång och att det går framåt men som helhetsbild går det långsamt  
med utbyggnaden på landsbygden. Aktuella uppgifter (2019) från PTS (statistik.PTS.se) 
visar att drygt 24 procent av hushållen utanför tätort och småort har tillgång till fiber med en 
hastighet på 100 Mibt/s. För företag inom glesbygd är siffran 29 procent. Uppkopplingar för  
hushåll inom tätort är antalet 89 procent medan antalet arbetsställen är 81 procent. Totalt för 
Enköpings kommun har 74 procent av hushållen en uppkopplingshastighet på minst 100 Mibt/s. 
Av alla arbetsplatser är siffran 56 procent.   
 
 

Prioriterade satsningar 2021 

 För kommunstyrelsen innebär kransorternas utveckling och tillväxt att inom ramen för 
arbetet med en ny översiktsplan ta fram utvecklingsplaner för kransorterna. Arbetet ska 
väcka engagemang i kransorterna. 

 Verka för att nyetableringar sker på landsbygden.  
 Kommunstyrelsen fortsätter att aktivt följa bredbandsutbyggnaden och via dialog med 

aktörerna påverka utbyggnadstakten och specifikt på landsbygden. 
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Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv 
och bred arbetsmarknad 

KF mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer 

Indikator: NKI företag 

Indikator   Nuläge 

 

 Ej   
uppnått 

På rätt 
väg 

Uppnått 

2023 

19.a NKI - företag 63 (2018)  63 64-69 70 

 
Företag och organisationer (som t ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en 
bra part i deras utveckling   

 
2023 har kommunstyrelsens i dialog med näringslivet och andra berörda nämnder skapat goda 
förutsättningar för företag och organisationer att utvecklas i Enköpings kommun. Kommunen är attraktiv för 
nyetableringar och företagsutveckling med gott anseende som vilar på en grund av goda relationer och aktiv 
kommunikation.  

 
För att säkerställa att KF-målet uppfylls har kommunstyrelsen till 2023 tagit ett strategiskt och långsiktigt 
grepp om näringslivsfrågorna bland annat genom att vara en aktiv part i markstrategiska frågor och ha en 
tydlig bild av vilket typ av näringsliv som behövs i Enköping. Dessutom tar kommunstyrelsens en aktiv roll i 
lobbyarbete kopplat till frågor om till exempel infrastruktur och teknisk försörjning som påverkar 
näringslivets utveckling men där kommunen inte själv har rådighet över frågorna.  Ett annat viktigt område 
som utvecklats till 2023 är samarbetet kring företagande, utbildning och arbetsmarknadsfrågor som syftar till 
att öka matchningen mellan invånarnas behov av arbete och företagens behov av kompetens. 
(Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023) 

 

Nuläge 

Kommunstyrelsen har en koordinerande och samordnande roll för Enköpings kommuns  

näringslivsutveckling men hur byggs och behålls ett gott företagsklimat? Grunderna för 

utvecklingsarbetet för bättre företagsklimat och ökad kundnöjdhet har presenterats för 

kommunstyrelsen. Sannolikt handlar arbetet om flera dimensioner. Signalvärde externt och internt 

om att frågorna är viktiga, att jobbet görs ute inom alla förvaltningar och hos samtliga 

medarbetare som möter företagare och invånare via ett gott värdskap. Att kommunen i 

myndighetsutövning arbetar lösningsorienterat samt att kommunens övergripande strategier och 

planer har näringslivsaspekter i fokus. För att nå i denna riktning är det angeläget med tydliga 

uppdrag, att mandat samt resurser finns för att leda och koordinera det kommunövergripande 

arbetet. Likaså behöver kontinuerlig dialog föras med företagare. Inte minst handlar frågorna om 

att ta hand om de näringar som Enköping redan har samt att insatser görs för att hela tiden 

utveckla Enköpings platsvarumärke. En hög tillgång till bredband/fiber för alla företag och 

invånare är också en fråga som positivt bidrar till näringslivsklimatet.   

Kommunstyrelsen genomför kontinuerligt NKI-mätningar. Trenden är att det går åt rätt håll. Med 

ambitionen  att säkerställa att KF-målet uppfylls till år 2023 fortsätter det operativa teamet för NKI 

att arbeta förvaltningsövergripande. För NKI gör företagaren förmodligen en bedömning av den 

totala upplevelsen av kommunens service. Vid betygsättning av bygglov vägs ofta 

detaljplanearbetet in och även andra kontakter exempelvis vatten och avloppsfrågor men 
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samhällsbyggnadsfrågor överlag. Samhällsbyggnadsprocessen i Enköping är under utveckling. 

Arbetet omfattar insatser på strategisk-, taktisk- samt operativ nivå för att skapa en helhet mellan 

nivåerna. Exempelvis så att det finns en tydlig tråd mellan markstrategi, mark- och 

etableringsprogram samt markförvärv. 

Sedan 2010 genomför Sveriges Kommuner och Regioner  (SKR) tillsammans med Stockholm 

Business Alliance (SBA) en servicemätning om kommunernas myndighetsutövning. Sex 

myndighetsområden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 

livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Enköpings utveckling är positiv men resultaten ligger 

fortfarande något under rikssnittet. 

 

 

Figur. NKI- företag 2018-2020.  

I ”Öppna jämförelser Företagsklimat” är det genomsnittliga NKI-värdet (nöjd-kund-index) för 

samtliga sex myndighetsområden 73. Bygglov är det myndighetsområde som har det lägsta NKI-

värdet med 64 på nationell nivå, en bild som överensstämmer med Enköpings kommun. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen med kommunlednings-

förvaltningen har under hösten 2020 påbörjat ett arbete med att kartlägga kärnprocesser. Fokus 

har så långt varit översiktsplanering, detaljplanering och bygglov. Som grund för arbetet finns 

sedan tidigare framtagna processkartor. En notering från arbetet är att steget mellan strategiskt 

arbete i form av översiktsplan och mera operativt med att ta fram detaljplaner kan behöva fyllas 

med en taktisk nivå, till exempel genomförandeplaner som är tids- och resurssatta. Arbetet med att 

dra nytta av varandras kompetenser fortsätter under år 2021 med syfte att skapa den optimala 

samhällsbyggnadsprocessen.  
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Figur. NUI- upphandlingsindex 2018-2020.  

Kommunens inköp och upphandlingar har en påverkan på näringslivsklimatet. I ett pilotprojekt har 

SKR tillsammans med SBA erbjudit kommuner att börja mäta Nöjd-Upphandling-Index, NUI. 

Mätningen erbjuder ett gemensamt kunddrivet förbättringsverktyg för upphandlingar. Enköpings 

kommun gick med i NUI år 2020 med syfte att följa upp hur inköp och upphandling uppfattas av 

kommunens leverantörer. Sex serviceområden mäts i NUI; information, tillgänglighet, bemötande, 

kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. På nationell nivå får bemötande det högsta betyget med 

75, medan kompetens får det lägsta med 64. Enköpings kommun har ett resultat på samma nivå 

som övriga pilotkommuner för NUI.  

Prioriterade satsningar 2021 

 Som del i utvecklandet av samhällsbyggnadsprocessen är ett fokusområde för 2021 att 
tydliggöra kommunens roll som en aktör i etableringsprocessen och inom de strategiska 
markfrågorna. 

 Kommunstyrelsen ska bedriva en aktiv lobbying för att viktiga infrastrukturobjekt (så som 
Arosstråket, Hjulstabron och ombyggnation av riksväg 55) ska komma med i nationella och 
regionala infrastrukturplaner. 

 Kommunstyrelsen fortsätter att påverka och bevaka ett antal viktiga regionala frågor med 
andra aktörer kopplat till näringslivets utveckling. Exempel är elförsörjning, förutsättningar 
för arbetspendling samt andra prioriterade infrastruktursatsningar.   

 Policy och riktlinje för upphandlingar revideras.  
 Inköpsprocessen utvecklas för hela kommunen, ett ytterligare utvecklingsområde är att 

skapa ökad långsiktighet i upphandlingsarbetet via dialog om kommande investeringar. 
 Kommunstyrelsen arbetar vidare med det strategiska kommunikationsarbetet kring 

Enköpings varumärke, vilket syftar till att sprida information och budskap om kommunen 
på ett effektivt och träffsäkert sätt. Den förväntade effekten av varumärkesarbete är ökad 
attraktivitet och förtroende.  

 Under året ska projektet ”infartsskyltar vid E18” ha slutförts. 
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Nämndens interna styrning och kontroll 
En tydlig intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om 
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Varje år 
beslutar kommunstyrelsen om en plan för intern styrning. Flera delar är väsentliga i arbetet intern 
kontroll: Riskanalyser som ger grund och riktning för arbetet, planerade åtgärder och kontroller,  
uppföljning samt åtgärder. Enligt kommunens regler för intern kontroll och styrning ska 
kommunstyrelsen följa upp planen två gånger per år, vilket görs i samband med årsredovisning 
samt delårsrapport. Ett viktigt steg i arbete med intern kontroll är nulägesanalysen. 
Kommunstyrelsen har gjort en bedömning av de mest väsentliga riskerna som del av långsiktig 
verksamhetsutveckling. Med detta som grund kommer de kontrollområden som 
varit ”gulmarkerade” i tidigare års internkontrollplaner att följas upp igen.  Kontrollpunkterna 
införlivas i förvaltningens verksamhetsplanering och följs upp i kommunstyrelsen.  Nedan 
formuleras kommunstyrelsens riskanalys som grund för framtagen internkontrollplan. 
 

Riskmatris Internkontrollplan 2021 
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  Konsekvens 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Hög Mycket allvarliga 
3 Medelhög Allvarliga 
2 Låg Begränsade 
1 Mycket låg Mycket begränsade 

 

Mycket hög risk 
Hög risk 

Medelhög risk 
Låg risk 



 

Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Ansvar/Kommentar 

1.Informationshantering 
 

Om 
dataskyddsförordningen 
(GDPR) inte efterföljs får 
det till följd att enskildas 
rätt till skydd av 
personuppgifter. Risk för 
ekonomisk och juridisk 
skada. 

Administration 
Lagkrav 

Aktuella gallringsbeslut finns, 
inventering av 
ärendehanteringssystem, 
dokumenthanteringsplaner. 
 
 
 

Kontroll att gallringsbeslut 
finns, påbörjad inventering av 
ärendehanteringssystem 
samt dokumenthanterings-
planer finns. 

Kanslichef. 
Kontroll av 
gallringsbeslut  
genomförs och att 
inventeringen har 
påbörjats. För 
riskområdet finns en 
fördröjning pga initial sen 
start e-arkivprojektet.  

2. Utlämnande av 
allmän handling  
 

Tryckfrihetsförordningen 
följs inte vid utlämnande 
av allmän handling dels på 
grund av tidigare oordning 
i arkivet, dels på grund av 
att rutiner inte är 
tillämpade eller kända. 

Administration 
Lagkrav 

Verksamheten bedrivs med god 
kvalitet utifrån gällande lagstiftning. 
Rutiner är tillämpade och kända.  
 

Stickprov av 
handläggningstid för 
utlämnande av allmän 
handling från verksamhet 
respektive arkiv.  
Att utbildning rörande 
allmänna handlingar och 
sekretess är genomförd.  

Kanslichef. 
Utbildningen är försenad 
på grund av Covid-19. 
Återkommer därför som 
kontrollmoment med 
planerade insatser under 
2021.  

3. Lagar och regler  Förekomst av 
oegentligheter i form av 
korruption, mutor och jäv 
leder till brister i 
måluppfyllelse, 
ekonomiska förluster och 
att invånare tappar 
förtroende för kommunen. 

Ekonomi 
Lagkrav 

Kunskapen hos politiker och 
tjänstemän kring regelverk 
undersöks samt att rutiner tas fram 
och att utbildning för 
tjänstepersoner genomförs. 
 
 
 

Uppföljning av att rutiner finns 
samt att utbildningsinsatser 
genomförs. 

Ekonomichef. 
Regler mot korruption 
beslutades av KF 8 juni 
2020, KF §85 

4. Arbetsmiljö  Brister i uppföljning av 
nämndens systematiska 
arbetsmiljöarbete kan 
innebära att nämnden inte 
uppfyller kraven i 
arbetsmiljölagen. 
 
 
 

Personal 
Lagkrav 

Att plan för uppföljning av 
handlingsplaner finns och att dessa 
tillämpas. 
 
 
 
 

Rutin för uppföljning finns och 
den tillämpas. 

HR-chef. 
Rutin finns och togs fram 
aug 2020. Uppföljning 
sker under 2021. 
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Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Kommentar 

5 Ekonomi och  
Investeringar 

Demografiska prognoser 
visar att befolkningen i 
Enköping ökar år för år. 
Detta ställer krav på 
investeringar som är 
utmanande för de 
finansiella målen.  

Ekonomi Att resultatet inte understiger 2 
procent, att soliditeten inte 
understiger 20 procent samt att 
självfinansieringsgraden är inom 
intervallet 50-100 procent för 
perioden 2020-2023.  
 

Uppföljning i delårsrapport 
samt årsredovisning. 

Ekonomichef. 

6 Inköp  
Styrdokument 

En kommungemensam 
inköpsprocess är en 
förutsättning för att agera 
på likartat sätt i 
kommunen. 

Inköp Att det finns en reviderad policy 
samt riktlinje för kommunens 
samlade inköpsverksamhet med 
tillhörande anvisningar och rutiner 
med förtydligande av nämndernas 
ansvar och mandat.   

Uppföljning samt revidering 
av policy och riktlinje. 
. 

Inköpschef. 
 
 
 
 

7 Inköp  
Upphandlingar 

Antalet identifierade 
investeringsobjekt är 
omfattande, vilket innebär 
att det kan bli svårt för 
förvaltningar att hinna 
projektleda objekt.  

Inköp Att inköpsarbetet kan utföras 
rationellt genom att antalet 
upphandlingar minskar genom 
avtalsöversyn. Dialog om 
avtalsperioder förs med beställare 
av upphandlingar. 
Dialoger med förvaltningar om att 
prioritera investeringsobjekt.  

Uppföljning av plan för 
upphandlingar. 
 
 
Uppföljning av 
investeringsplaner. 

Inköpschef. 
 
 
 
Ekonomichef. 
 

8 Inköp  
Ramavtalstrohet  

Verksamheten avropar 
inte mot de avtal som finns 
utan gör direktupp-
handling, vilket medför att 
lagen om offentlig 
upphandling inte efterföljs. 
Detta medför risk för 
fördröjda upphandlingar 
samt ekonomisk och 
juridisk skada. 

Inköp 
Lagkrav 

Att inköp görs där det finns 
avtalsförhållande.  
Att vi har avtal där avtal saknas. 
 
 

Stickprov på inköp samt via 
spendanalyser.  

Inköpschef 
Kontroll av denna punkt 
har ännu inte genomförts 
men med en ny 
controllerfunktion 
kommer inköps- och 
leverantörsmönster 
kunna tas fram. 

9. Stödfunktioner Ett av kommunstyrelsens 
uppdrag är att ansvara för 
intern service till 
kommunens nämnder och 
förvaltningar.  

Ekonomi 
Effektivitet och 
ändamålsenlighet 
Styrning och 
ledning 

Bedömning av effektivitet och 
ändamålsenlighet. Väl fungerande 
verksamhetsstöd innehållande 
dialog med nyttjare är del av en 
framgångsrik organisations 
verksamhet och ledning. 

Uppföljningsdialoger med 
syfte att varje avdelning har 
program för arbete med 
effektivitet och 
ändamålsenlighet. 

Stabschef 
Uppföljning sker med 
avdelningschefer, bla 
uppföljning av nyckeltal 
och  brukardialoger.  
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Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Paragraf 4 Ärendenummer KS2020/812 

Kommunstyrelsens årsplan 2021 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till årsplan 2021, version daterad 22 januari 
2021, antas med följande ändringar:    

 - På sidan 9, under rubriken "Strategisk ekonomistyrning och analys" ska följande 
punktsats läggas till: "Fram till 2023 måste kostnaderna för administration minska 
vilket sker genom effektivare arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig roll i 
detta arbete. Kommunstyrelsen påverkar förutom den egna nämnden även de 
andra nämnderna i sitt uppdrag att leda, stödja och ge service". 

- På de ställen där det står "Ambition" ska det istället stå "Prioriterade satsningar". 

- Punkten 10 i kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll stryks. 

Särskilda yttranden 
Tuija Rönnback (NE) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Nystart Enköping efterfrågar en tydligare politisk styrning då vi anser att den här 
årsplanen är mer beskrivande än styrande. Vi ser att en tydlig uppföljning av 
planen kommer att bli en utmaning och påminner om att årsplanen ska vara ett 
levande arbetsdokument för kommunstyrelsen under 2021." 

Magnus Ahlkvist (V) lämnar följande särskilda yttrande: 

"Då jag är ersättare i kommunstyrelsen kan jag inte yrka bifall till Anders Wikmans 
yrkande om kransråd och landsbygdsutvecklare. I annat fall skulle jag ha yrkat 
bifall till yrkandet." 

Beskrivning av ärendet 
Årsplanen beskriver den politiska ambitionen för 2021 som del av KS långsiktiga 
plan 2020-2023. Fokus ligger på de effekter som ska uppnås under året och som 
därmed banar väg för att KFs mål för 2023 ska uppnås. 

Kommunstyrelsen har arbetat in de effektiviseringskrav som kommunfullmäktige 
fattade beslut om den 13 november 2020. Med de ramar som kommunstyrelsen 
tilldelas för år 2021 har styrelsen effektiviserat samt omprioriterat resurser. I 
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Sammanträdesdatum  
2021-01-26  

 

Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

årsplanen finns information om hur budgeten för 2021 fördelas. Den totala 
budgeten uppgår till 171 200 miljoner kronor.  

Under året som gått har kommunledningsförvaltningens arbete med samordning av 
pandemin varit mycket påtaglig. Pandemin har påverkat måluppfyllelsen och 
tempot i utvecklingsarbetet, vilket är tydligt i beskrivning av nulägen under 
kommunfullmäktiges uppdrag samt målen. Arbetet med att mildra effekter samt 
samordna den samhällsstörning som pandemin utgör inom den geografiska 
kommunen fortsätter inför år 2021.  

Nytt för året är att internkontrollen utgör del av årsplanen samt att det under mål 
och ambitioner finns en analys av nulägen relaterat till kommunövergripande 
nyckeltal.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsens verksamhet är av strategisk betydelse för att Enköpings 
kommun ska nå de mål som är satta av kommunfullmäktige i den långsiktiga 
planen 2020-2023. Effektiviseringskrav utmanar förvaltningens arbete med att 
erbjuda service men också invanda synsätt samt arbetsmetoder. Ett fortsätt arbete 
för att skapa synergier inom förvaltningen men också samarbete mellan nämnder 
och förvaltningar är av betydelse. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
kommunstyrelsens årsplan på ett tydligt sätt beskriver den politiska ambitionen, 
utgångslägen och målsättningar för 2021. Planens upplägg och innehåll skapar 
goda förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en 
långsiktig verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att nämndens långsiktiga 
mål är satta till 2023 ger förvaltningen fortsatta möjligheter att både planera och 
följa upp de kommande årens arbete.  

Kommundirektör Ulrika K Jansson och stabschef Hannu Högberg redogör för 
ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens årsplan år 2021 antas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Efter arbetsutskottets sammanträde har kommunstyrelsen fått möjlighet 
att bearbeta årsplanen ytterligare under en workshop som genomfördes den 19 
januari 2021. 
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Yrkanden 
Ingvar Smedlund (M), Elisabeth Norman (C) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till årsplan 2021. 

 Jesper Englundh (S) lämnar följande ändringsyrkanden: 

-  På sidan 9, under rubriken "Strategisk ekonomistyrning och analys" ska följande 
punktsats läggas till: "Fram till 2023 måste kostnaderna för administration minska 
vilket sker genom effektivare arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig roll i 
detta arbete. Kommunstyrelsen påverkar förutom den egna nämnden även de 
andra nämnderna i sitt uppdrag att leda, stödja och ge service". Ingvar Smedlund 
(M) yrkar bifall till yrkandet.  

 - På sidan 13, under rubriken "Ambition 2021, ska sista punkten korrigeras till 
följande: "Stödja och främja en analyskultur som utgår från behoven i kommunen 
och i relation till jämförelsekommuner". Ingvar Smedlund (M) yrkar avslag till 
yrkandet. 

-  På sidan 19, under rubriken "Ambition 2021", ska första punkten om 
mellanvalsdemokrati strykas. Ingvar Smedlund (M) yrkar avslag till yrkandet.  

Solweig Eklund (S) yrkar bifall till samtliga av Jesper Englundhs (S) 
ändringsyrkanden. 

Anders Wikman (NE) lämnar följande ändringsyrkande: 

- I enlighet med KF:s långsiktiga mål ska kommunstyrelsen under 2021 utreda 
förutsättningarna för att inrätta kransråd och landsbygdsutvecklare. Ingvar 
Smedlund (M) yrkar avslag. 

- På de ställen där det står "Ambition" ska det istället stå "Prioriterade satsningar". 
Ingvar Smedlund (M), Elisabeth Norman (C) och Anders Lindén (SD) yrkar bifall.  

- I kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll ska följande tillägg göras 
under rubriken "Risk" i punkten 10: ”…samt att förtroendet för demokratin riskerar 
att minska” 

- I kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll ska följande tillägg göras 
under rubriken "Kontrollaktivitet/Metod" i punkten 10: ”Stickprov med fokus på 
beslut som har tydlig politisk viljeinriktning.” 

Ingvar Smedlund (M) yrkar att punkten 10 i kommunstyrelsens plan för intern 
styrning och kontroll stryks. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens årsplan 2021, yrkat 
av Ingvar Smedlund (M) med flera. Samt ett antal tilläggs- och ändringsyrkanden 
från Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Ingvar Smedlund (M). 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta 
ställning till årsplanen i sin helhet och därefter till respektive tilläggs- och 
ändringsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till om kommunledningens förslag 
till årsplan 2021 ska antas och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget. 

Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Jesper Englundhs (S) 
första yrkande och finner att kommunstyrelsen valt att bifalla yrkandet. 

Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Jesper Englundhs (S) 
andre respektive tredje yrkande och finner att kommunstyrelsen valt att avslå båda 
yrkandena. 

Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Anders Wikmans (NE) 
första yrkande och finner att kommunstyrelsen val att avslå yrkandet. Omröstning 
begärs. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att man röstar "Ja" om man vill 
bifalla Anders Wikmans (NE) yrkande och "Nej" om man vill avslå yrkandet. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Ulrika Ornbrant(C), 1:e vice ordförande  X  

Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande  X  

Bitte Myrsell (M)  X  

Elisabeth Norman (C)  X  

Jenny Gavelin (L)  X  
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Bo Reinholdsson (KD)  X  

Kenneth Hällbom (MP)  X  

Matz Keijser (S)  X  

Solweig Sundblad (S)  X  

Solweig Eklund (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Anders Wikman (NE) X   

Anders Lindén (SD)  X  

Kristjan Valdimarsson (SD)  X  

Ingvar Smedlund (M), ordförande   X  

SUMMA 1 14 0 

 Därmed har kommunstyrelsen valt att avslå Anders Wikmans (NE) yrkande. 

Beslutsgång, fortsättning  
Därefter låter ordföranden kommunstyrelsen ta ställning till Anders Wikmans (NE) 
andra yrkande och finner att kommunstyrelsen valt att bifalla yrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden Anders Wikmans (NE) tredje och fjärde yrkanden om 
ändringar i punkt 10 i kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll mot 
Ingvar Smedlunds (M) yrkande om att hela punkten ska strykas. Ordföranden låter 
kommunstyrelsen ta ställning till yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit 
Ingvar Smedlunds (M) yrkande om att stryka punkten. 

_________


	1.Kommunstyrelsens årsplan 2021 fastställd 20210126.docx
	Inledning
	Beskrivning röda tråden mellan planerna
	Årets budget
	Driftbudget
	Kommunstyrelsens investeringsbudget

	Kommunstyrelsens strategiska och taktiska inriktning
	Kommunövergripande prioriteringar för Enköpings utveckling

	KF 2023 – Finansiella mål
	Nuläge
	Prioriterade satsningar 2021

	KF 2023 - Medarbetarmål
	Nuläge
	Prioriterade satsningar 2021

	Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin
	KF mål 1: 	Det finns fler ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor
	KF Mål 2:	Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling
	KF Mål 3:	De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

	Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande
	KF mål 6:	Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar

	Skapa förutsättningar för gemenskap och upplevelser
	KF mål 12:	Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga
	KF mål 13:	Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

	Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö
	KF mål 15:	I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer.
	KF mål 16:	Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.
	KF mål 17:	Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter
	KF mål 18:	Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden

	Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och bred arbetsmarknad
	KF mål 19:	Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

	Nämndens interna styrning och kontroll
	Riskmatris Internkontrollplan 2021


	2.Kommunstyrelsen (2021-01-26 KS §4).docx
	Kommunstyrelsens årsplan 2021
	Beslut
	Särskilda yttranden
	Beskrivning av ärendet
	Kommunledningsförvaltningens bedömning
	Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning

	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning
	Beslutsgång, fortsättning



