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Tillsammansskapande utveckling 
Socialdemokraternas övergripande verksamhetsplan och budget för perioden 
2020 - 2023 lägger tonvikten på en likvärdig skola, det ideella föreningslivet och 
livskvalité hela livet. Dessa tre områden är grunden för att vi tillsammans ska 
kunna bygga vidare på Samhällsbygget Enköping.  

I vårt budgetalternativ återspeglas detta genom att besparingsförslaget för 
skolverksamheten föreslås hållas tillbaka för att kunna upprätthålla den positiva 
utveckling vi sett. Vi värnar också om stödet till föreningslivet och förebyggande 
insatser för äldre. Skolan och äldreomsorgen ges i detta budgetalternativ mer 
resurser jämfört med den blågröna koalitionens budgetförslag.  

Socialdemokraterna i Enköping vill bygga ett jämlikt samhälle – inte bara hus. För 
att detta ska komma till stånd måste fler ges möjlighet till inflytande över hur vi 
gemensamt kan utveckla vår enastående kommun. Det gäller såväl 
kommunmedlemmar, tjänstepersoner och förtroendevalda som närings- och 
föreningsliv samt verksamma inom ideella organisationer. 

Det är tillsammans vi bygger ett tryggt och 
hållbart samhälle, ett samhälle som är 
inkluderande, som ger förutsättningar för ett 
VI, i ett tillsammansskap och som bygger på 
tilltron till varje människas vilja och förmåga 
att bidra. 

Vår övertygelse är att om vi gemensamt bidrar 
till en positiv utveckling av hela vår kommun 
ger det också förutsättningar för fler att känna 
delaktighet och engagemang och därmed ta 
ett aktivt ansvar för Samhällsbygget Enköping 
– för en tillsammansskapande utveckling. 

 
Jesper Englundh (s)  

Kommunalråd i opposition  
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Fokus för samhällsbygget 2020 
Likvärdig skola  
Vi är övertygade om att alla elever 
kan lyckas i skolan om de bara får 
chansen att visa sin fulla potential. 
Det ansvaret får, kan eller ska aldrig 
läggas på den enskilda eleven. Vårt 
viktigaste uppdrag är att eleven når 
kunskapsmålen och dessutom stärks 
i självförtroende och framtidstro.  

Det är aldrig eleven som misslyckas, det är skolan och i slutändan kommunen som 
inte gett eleven rätt förutsättningar att lyckas. En likvärdig skola innebär också en 
jämlik och jämställd skola. Vi ser idag en samhällsutveckling med ett allt hårdare 
socialt klimat, där teknikutveckling och nya informationskanaler tenderar att 
rasera de demokratiska värderingar vårt samhälle är byggt på. En skola som görs 
tillgänglig för alla, där elever har rätt till samma kunskaper, skapar också 
förutsättningar att fostra och forma morgondagens ansvarstagande och 
demokratiska samhällsmedborgare. 

 

Det livsviktiga Föreningslivet 
Kommunen har utöver ansvaret för 
skola och omsorg också intresse av ett 
aktivt och väl fungerande föreningsliv 
som utgör bas för upplevelser, idrott, 
kultur, konst och musik. Ett stort 
ansvar åligger också kommunen att 
stötta viktiga samhällsinsatser, till 
exempelvis kvinnojourer och Fairtrade.  

Det finns tydliga positiva effekter av ett aktivt föreningsliv. Det märks på såväl 
barnens skolresultat, våra äldres trivsel och möjligheten att bibehålla sin fysiska 
och mentala förmåga. Inom det ideella föreningslivet får våra barn lära sig att ta 
ansvar, att vara en del av något större. På samma vis ges övriga 
kommunmedlemmar möjlighet till upplevelser, sociala kontakter och därmed ett 
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friskare, mer innehållsrikt liv. Föreningslivet i Enköping står på ideell grund och 
engagemanget och tiden som läggs ner av otaliga frivilliga krafter är ovärderlig, 
därför behöver vi ge förutsättningar för föreningslivet att verka genom att 
kommunen stöttar ekonomiskt och erbjuder bra service. En kommunal krona 
satsad på föreningslivet, återbetalas mångdubbelt genom det ideella arbete som 
kommer oss alla till del. 

 

Livskvalité - hela livet 
Sverige har länge haft ett av världens bästa välfärdssystem och det märks också i 
Enköping. Vi är friskare och starkare längre upp i åren. Trots detta kan krämpor 
och funktionsvariationer under våra liv begränsa oss och förhindra vår frihet.  

Vi är övertygade om att vi som kommun måste erbjuda en stor mängd 
förebyggande insatser för våra äldre. Förebyggande insatser bidrar såväl till 
individens välbefinnande som till att kostnader för vård kan hållas tillbaka. 
Äldreomsorg av bästa kvalité är en självklar del av ett starkt samhällsbygge.  
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Enköpings vision 2030 
Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. 
Visionen bygger på medborgardialoger och samtal med elever och företagare. 
Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre 
inriktningar:  

Hela hållbara Enköping – för alla 

Enköping är inspirerande med en livsmiljö  
där alla kan utveckla sitt allra bästa jag 

 
Självklar livskvalitet. Enköping ger dig som kommuninvånare bästa möjliga livskvalitet 
oavsett ålder. En trygg ålderdom och omvårdnad med kvalitet är självklar. Som invånare är 
du dessutom delaktig och upplever att du har inflytande över kommunens utveckling. Tack 
vare en dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan du dessutom ständigt 
vidareutvecklas. 

Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet och eftersom 
Enköping är en del av en större kunskapsregion, ges möjlighet till utbildning i eller nära 
kommunen. Livskvaliteten berikas och stärks dessutom av jämställdhet, mångfald och en 
god integration. 

Attraktivast i regionen. Enköpings samhällsbyggande inkluderar självklart en hållbar miljö 
och energi. Dina behov som kommuninvånare under olika faser i livet, är utgångspunkt för 
attraktiva boendeformer i hela kommunen. Vår infrastruktur är väl utbyggd och tillgänglig 
för alla. 

Kommunen erbjuder ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande 
mötesplatser, både för dig som invånare och för besökare. Dessutom ger vårt 
kulturlandskap och våra besöksmål en ständigt ökande ström av besökare till vår sjudande 
och aktiva landsbygd. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör oss till en självklar plats 
för etablering, drift och utveckling av företag. 

En hållbar omvärldsaktör. Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt. Vi gör detta genom att hushålla med jordens resurser och driver 
även högklassiga miljöprojekt. Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen 
och samverkar naturligt, både globalt, inom EU och i vår närhet.  
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Enköping 2023 
Enköpings modell för planering och uppföljning ska skapa förutsättningar för 
medarbetare att utveckla hela kommunen för dem vi är till för. Utgångspunkten är 
att skapa struktur för ständiga förbättringar, en stark effektkultur samt styrning 
och ledning grundad på tillit, långsiktighet och samverkan.  

Kommunens modell bygger på kommunens frivilliga och lagstyrda uppgifter. 
Kommunens uppgift sträcker sig nästan alltid över traditionella och 
organisatoriska gränser. När dem vi är till för har ett behov krävs ofta kontakt med 
flera olika delar av kommunens verksamhet. Samverkan och enkelhet är därför 
viktig för oss när vi ska erbjuda bästa möjliga Enköping.  

 

 
* nämnder tar i sin planering hänsyn till de kommunfullmäktigemål och indikatorer som berör nämndens 
verksamhet  
 

Målbild för 2023 bryts ner i KF mål med tillhörande indikatorer inom respektive 
uppgift. Årliga prioriterade satsningar utifrån föregående års analys skapar 
förutsättningar för verksamheten att nå målen. 
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Kommunens uppgift 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING FRÄMJAR FÖRETAGANDE 
SOM SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING ÄR JÄMLIKT OCH HÅLLBART 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING FÅR MÄNNISKOR ATT 
UTVECKLAS 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING FORMAS I SAMSPEL MED ETT 
STARKT FÖRENINGSLIV 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING SKAPAR ENGAGEMANG 
GENOM DELAKTIGHET OCH TILLTRO 
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Målbild för samhällsbygget 2023 
Enköpings kommun är år 2023 en väl fungerande gemenskap där våra barn 
växer upp i trygghet. Här formas det goda livet med skola, arbete, boende, 
näringsliv, värdigt åldrande - och inte minst en aktiv fritid. 
 
Vägen till framtidstro börjar i en stimulerande och likvärdig förskola, skola och 
fritidshem. Det är där vi lägger grunden för att kunna bli vårt bästa jag. Det 
innebär att alla ska ges de förutsättningar som krävs för att nå kunskapsmålen. 
 

Samhällsbygget Enköping får samhället att 
hålla ihop. Alla kommunens medlemmar har 
rätt till god service, oavsett om vi bor i 
tätorten Enköping, i kransorterna eller på 
landsbygden.  De bördiga jordarna är en 
förutsättning för att vi ska kunna ha mat på 
våra bord och den vackra naturen lockar 
besökare från när och fjärran för att uppleva 
vår välskötta naturmiljö. 
 
En framgångsfaktor för samhällsbygget är ett rikt utbud föreningsaktiviteter, där 
den lokala föreningen stärker tilltron till den egna förmågan och övertygas om att 
vi i gemenskap kan åstadkomma det vi vill. Kraften i det ideella engagemanget tas 
till vara.  
 

I Samhällsbygget Enköping tar vi hand om 
våra äldre med förebyggande insatser 
såsom seniorgym och kulturupplevelser 
på boenden. Oavsett våra olika behov av 
stöd ska möjlighet ges för att vara delaktig 
i det tillsammansskapande 
samhällsbygget. 
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Kommunfullmäktiges mål 2023 
Kommunfullmäktiges målbild 2023 konkretiseras här i ett antal KF mål för var och 
en av de fem uppgifterna. Kommunfullmäktiges mål har fokus på verksamheten 
och på de utmaningar och förbättringar som kommunens förtroendevalda ska 
leda utifrån. På detta sätt formas politikens viljeinriktning till prioriteringar som 
verksamheten genomför i form av aktiviteter.  

När ett politiskt mål uppfylls ska det i första hand ha skapat ett värde för dem vi är 
till för. Om målen ska påverka ett beteende och vara inspirerande måste 
verksamheten kunna påverka måluppfyllelsen. Mål, som medarbetare upplever 
att de kan arbeta mot och uppnå, skapar motivation och engagemang.  

Den modell för styrning och uppföljning som tillämpas i Samhällsbygget Enköping 
utgår från kommunens uppgifter som är antagna av kommunfullmäktige. Det 
effektmål som anges för vardera uppgift är giltigt för alla nämnder och 
effektmålet ska således uppnås genom nämndövergripande samarbetsprocesser.  
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• Kommunmedlemmar och besökare upplever att vi har ett miljömässigt 
hållbart förhållningssätt och att vi går i riktning mot ett samhälle byggt på 
jämlikhet och jämställdhet. 

 

 

 

• Kommunmedlemmar och besökare upplever att vi ger förutsättningar för 
utveckling och lärande genom hela livet.  

 

 

 

• Kommunmedlemmar och besökare anser att Enköpings kommun ger 
förutsättningar för ideellt engagemang och ett brett utbud av aktiviteter. 

 

 

 

• Kommunmedlemmar och företag ges insyn och delaktighet i Enköpings 
kommuns arbetsprocesser.  

 

 

 

• Enköpings kommun är attraktivt för etablering och utveckling av företag.  
 

 

 

  

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING ÄR JÄMLIKT OCH HÅLLBART 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING FÅR MÄNNISKOR ATT 
UTVECKLAS 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING FORMAS I SAMSPEL MED ETT 
STARKT FÖRENINGSLIV 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING SKAPAR ENGAGEMANG 
GENOM DELAKTIGHET OCH TILLTRO 

SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING FRÄMJAR FÖRETAGANDE 
SOM SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN 
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Övriga KF mål 2023  
Kommunfullmäktiges mål kompletteras med mål som rör medarbetare och 
ekonomi. Det är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.  

Mål om attraktiv arbetsgivare 
Enköpings kommun står liksom många andra kommuner inför nya 
välfärdsutmaningar som kräver förändrade arbetssätt och nya lösningar. Vi tror 
att en sådan utveckling drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, 
inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Gott ledarskap ser vi 
som den enskilt viktigaste faktorn för att rekrytera nya medarbetare och behålla 
de befintliga. En bra ledare tar sig an brister i arbetsmiljön och bidrar till att varje 
medarbetare kan utvecklas och att kompetens tas tillvara.  

• Enköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare 
• Enköpings kommuns medarbetare är delaktiga och motiverade 
• Enköpings kommun värnar om en god arbetsmiljö för alla 

medarbetare 

Finansiella mål 
Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 
2023. Fördelningen sker utifrån att vår ekonomi är i balans och att resurserna 
används rätt och på ett effektivt sätt. I perspektivet ekonomi definieras både 
kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål för kommunen. De kortsiktiga finansiella 
målen ingår i budgeten varje år, medan de långsiktiga beslutas i 
kommunfullmäktiges långsiktiga plan och gäller fram till 2023.  

De finansiella målen följs upp varje år i årsredovisningen. Om de kortsiktiga målen 
eller uppföljningen avviker på ett negativt sätt från de långsiktiga målen, ska 
kommande budgetar justeras för att uppnå de långsiktiga målen.  

• Resultatet ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag 
• Soliditeten ska vara minst 20 procent 
• Självfinansieringsgraden ska vara inom intervallet 50–100 procent 
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Indikatorer 
Kommunfullmäktiges mål mäts genom en eller flera indikatorer kopplade till dem. 
Indikatorer kan användas för att mäta resultat i form av förändrade tillstånd som 
en verksamhet ska bidra till, vilka uttrycks i form av kommunfullmäktiges mål. 
Indikatorerna kan också underlätta kommunikation och bedömning av utveckling 
mot måluppfyllelse, både internt i organisationen och externt. 

En indikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. Indikatorn är inte en 
absolut sanning utan ska ses som en indikation på att målet är uppnått eller att vi 
är på rätt väg. En indikator pekar på att något har hänt men ger inte svar på varför 
det hände. Resultatet kan sticka ut mot tidigare år om det var avsevärt bättre eller 
sämre förra året. Det kan också vara fråga om en långsam trend som utvecklar sig 
över många år och som man behöver analysera orsakerna till. 

Nämnderna ska, utifrån beslutade kommunfullmäktigemål, ta fram relevanta 
indikatorer som ett förslag till kommunfullmäktige. Indikatorerna beslutas av 
kommunfullmäktige december 2019. 

God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att verksamhet och ekonomi styrs på både 
kort och längre sikt. En förutsättning är att varje generation står för de kostnader 
de ger upphov till, annars drabbas kommande generationer. För att uppnå en god 
ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.   

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag för att definiera vilka mål som ska vara 
uppfyllda för att uppnå god ekonomisk hushållning och hur uppföljningen ska ske. 
Beslut tas av kommunfullmäktige i december 2019. 
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Upplevelser av samhällsbygget 
Vår värdegrund och vårt varumärke leder oss i arbetet med att göra Enköpings 
kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för 
företag att växa på.  Framtidens utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och 
att behålla personal leds av ett starkt arbetsgivarvarumärke. Med detta lockar vi 
sökande till lediga tjänster och behåller och utvecklar våra medarbetare. Vi letar 
efter personer som vill tänka nytt och främjar gott ledarskap. Här får alla unika 
möjligheter till personlig utveckling, samtidigt som alla får chansen att göra verklig 
skillnad för alla som bor och lever i Enköping.  

 

Värdeord som vi vill att platsen Enköping förknippas med  
Nära Att Enköping upplevs nära, både geografiskt och mellan 

människorna som bor här. 
Tillsammans Att vi i nära samverkan mellan samhällets olika delar i en familjär 

kultur är tillåtande och generös. 
Engagerade Att vi har ett genuint och starkt engagemang för vår kommun. Vårt 

löfte är ett mer personligt bemötande i Enköping! 
 

Vår värdegrund visar hur vi vill uppfattas av andra 
För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand 
i hand med arbetsgivarvarumärket och varumärkesplattformen. Värdegrunden 
beskriver den kultur som präglar organisationen. Den efterlever vi i möten både 
inom och utanför kommunen. Våra värdeord är: 

Ansvar Att de vi är till för får största möjliga nytta av vårt arbete. 
Trygghet Att alla känner att de får det som de har rätt till. 
Service Att våra medarbetare bidrar med förutsättningar för att ge god 

service. 
Ambition Att vi underlättar för de som bor i Enköping att skaffa sig en bra 

tillvaro, så att alla kan känna sig stolta över sin kommun.  
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Agenda 2030 
FN beslutade 2015 om Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Globala målen är den mest ambitiösa, inkluderande och transparanta agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. 

Målen bygger på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga. Syftet är att utrota fattigdom, stoppa 
klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Målen är en plan för 
hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor.  

 

 
 

Enköpings påverkan för att nå de globala målen  
Den svenska Agenda 2030-delegationen konstaterar att kommuner spelar en 
viktig roll i arbetet med att nå de globala målen. Vi arbetar alla mot de globala 
målen mer eller mindre medvetna. Varje dag.  

I kommunens hållbarhetspolicy, som antogs 2018, står det att vi strävar efter en 
hållbar utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår 
kommun och för kommande generationer. Vi slår även fast att kommunen genom 
helhetssyn, långsiktighet och samarbete ska bidra till de 17 globala målen.  
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Regionala och mellankommunala mål 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
Den regionala utvecklingsstrategin är det övergripande styrdokumentet för 
Region Uppsala. Visionen är att regionen ”ska möjliggöra ett gott liv i en 
nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft”. Strategin innehåller tre 
mål som säger att Uppsala län ska vara: en region för alla, en växande region och 
en nyskapande region. Strategin ska, genom 24 åtaganden, genomsyra 
kommunernas verksamheter så att vi inom Region Uppsala drivs i enhetlig 
riktning.   

Gemensam utvecklingsplan (GUP) 
Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping, 
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet startade år 2011 genom ett politiskt 
initiativ. Sedan 2019 arbetar Fyra Mälarstäder efter en beslutad utvecklingsplan. 
Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fokusområden med tillhörande 
mål och delmål som bygger på befintliga planer och strategier. Syftet är att visa på 
en önskvärd hållbar utveckling med planeringshorisonten år 2050.  
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Systematisk planering och uppföljning  
Nedan beskrivs det systematiska planerings- och uppföljningsarbetet på en 
övergripande politisk nivå vilken bygger på verksamhetens analyser. Rutiner med 
årshjul arbetas fram under 2019. 

 

Planering i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023  

Den politiska planeringen utgår från att kommunfullmäktige prioriterar och 
fastställer de mål som ska uppnås 2023. Den långsiktiga planen innehåller en 
målbild för 2023 som konkretiseras i kommunfullmäktiges mål kopplade till 
kommunens uppgift. Målen följs upp med hjälp av en eller flera indikatorer som 
anger nuläge och önskat läge. Kommunfullmäktige tar beslut om 
kommunfullmäktiges mål och indikatorerna som hör ihop med målen. 
Kommunfullmäktige beslutar också vilka mål som ska ha ett särskilt fokus under 
perioden. Nämnderna följer de mål som riktar sig till dem. 

Planering i nämndens långsiktiga plan 2020–2023  

Nämnden uttrycker i en långsiktig plan för 2020–2023 sin politiska vilja, styrning 
och resursfördelning utifrån hela nämndens ansvarsområde. Planen bygger på 
kommunfullmäktiges mål och nämndens reglemente. Den innehåller de av 
kommunfullmäktiges mål som riktar sig till nämnden. I planen finns även de 
indikatorer kommunfullmäktige adresserat till nämnden.   



 KF långsiktiga plan 2020–
2023 

16 (23) 

2019-03-25 
  

 

 

Planering i kommunfullmäktiges och nämndernas årsplan   

Årsplanen innehåller satsningar i verksamheten samt finansiella prioriteringar i 
form av finansiella mål och rambudget per förvaltning. Justeringar av 
kommunfullmäktiges mål och indikatorer kan ske utifrån föregående års analys. 

Genomföra verksamhet på tjänstemannanivå  

Vår verksamhet genomförs med ett gemensamt fokus på alla nivåer och över 
nämndgränser med en kultur som bygger på ett starkt engagemang för uppgiften 
och den effekt vi vill åstadkomma.  

Följa upp och analysera verksamheten i kommunfullmäktiges och nämndernas 
årsredovisning  

Kommunens uppföljning börjar med att information samlas in och analyseras och 
avslutas med slutsatser och åtgärdsförslag på olika nivåer. Analys handlar om att 
dela upp något i mindre delar men måste också göras i samverkan mellan 
förvaltningar för att vi ska få grepp om helheten. Delarna granskas och därefter 
görs jämförelser som gör en ökad förståelse möjlig. Syftet med analysen är att 
förstå och att få det underlag som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut 
om utveckling och förbättring ur ett helhetsperspektiv och vad som ska prioriteras 
kommande år.  

Ekonomiska förutsättningar inför 2020 
Lägre statliga ersättningar 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har lämnat en prognos där BNP-tillväxten i 
Sverige kommer att dämpas rejält i år. Prognosen för helåret 2019 hamnar på 
nära en procent. Prognosen är en stor kontrast mot de senaste 5 åren, då den 
årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent.  
 
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 verksamheten. Kommande år är det en 
betydligt lägre ökning av intäkterna, främst på grund av att sysselsättningen ökar 
långsammare. SKL räknar med att skatteunderlaget både 2019 och 2020 ökar 
mindre än det gjort sedan 2010.  
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Intäkterna i budgetförslaget är baserade på SKL:s prognos i februari 2019, 
kompletterad med en egen korrigering för utveckling av invånarantal över åren. 
Intäkterna för perioden prognostiseras öka med 4,1 procent till 2020, 3,2 procent 
till 2021 och 4,2 procent till 2022.  Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter 
öka, men i en lägre takt än tidigare. Ökningen är dock högre än riksgenomsnittet 
och sedan 2018 får kommunen eftersläpningsersättning för befolkningsökning 
som överstiger vissa gränsvärden. Denna ersättning var 19,4 miljoner kronor 2018 
och beräknas minska till 12 miljoner kronor för 2020.  
 
Ökade kostnader 

Alla nämnder har haft i uppdrag att planera för effektiviseringar och/eller 
förändring av verksamhet och service från och med år 2020, motsvarande minst 
två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkning. Fokus har varit på 
minskad eller rationaliserad administration och de verksamheter som gör att vi i 
minsta mån försämrar servicen för dem vi är till för. Nämndernas förslag ligger till 
grund för resursfördelning 2020.Den stora investeringsvolymen kommande år 
bidrar också till att driftkostnaderna ökar i högre takt än intäkterna.  
 

Modell för att fördela resurser 

Sedan några år används en modell för resursfördelning för att beräkna ett 
utgångsläge för fördelning av budgetramar till nämnderna. I modellen tas hänsyn 
till befolkningsförändringar i olika åldersgrupper enligt den senaste 
befolkningsprognosen. Hänsyn tas även till förändringar av andra volymmått i 
dialog med förvaltningarna. Några ändringar har gjorts i 
beräkningsförutsättningarna i modellen för resursfördelning:  
 

• Internräntan är 2020 är 1,5 procent. Det är en sänkning från 2,0 procent 
2019.  

• Personalomkostnadernas pålägg för 2020 är 40 procent. Det är en ökning 
från 39 procent 2019.  

 
Båda dessa förändringar hanteras genom en omfördelning mellan 
finansförvaltningens budget och nämndernas budgetar. 
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Ett långsiktigt samhällsbygge 
Kostnaderna för kommunens 
verksamhet fortsätter öka i högre 
takt än intäkterna. Detta sker 
samtidigt som Sverige förväntas 
lämna högkonjunkturen och gå in i 
en mer normal konjunktur. I 
Enköpings kommun finns behov av 
stora investeringar i fastigheter 
samtidigt med ökande förväntningar 
på välfärden.  

Även om nybyggnation är nödvändig leder detta till högre hyres- och 
driftskostnader, kostnader som ofrånkomligen kommer att påverka de tillgängliga 
resurserna för verksamheten i form av utbildning, omsorg och insatser för äldre. 
Våra gemensamma resurser behöver därför hanteras än mer omsorgsfullt för att 
bibehålla kvaliteten i de kommunala verksamheterna. Det krävs ett genomtänkt 
och mer långsiktigt agerande för att hushålla med de ekonomiska medlen. För att 
säkerställa att rätt ramtilldelning ges kan kommunfullmäktige behöva att under 
hösten 2019 komplettera beslut om nämndorganisationens ramar.   

Finansiella förutsättningar 
Socialdemokraternas budgetalternativ sätter resultatmålet för 2020, likt för 2019, 
till 1 procent. Vi gör detta mot bakgrund av att också 2020 prognostiseras bli ett 
ekonomiskt krävande år för verksamheten. Den politiska ambitionen är att 
resultatet på sikt ska nå 2 procent. Kommunalskatten föreslås vara oförändrad år 
2020 och fastställs till 21:34. Exploateringsintäkterna har satts till 0 kr, i enlighet 
med den överenskommelse där en majoritet av kommunfullmäktiges partier valt 
att ej använda exploateringsintäkterna i budgetmodellen. Tidigare års 
digitaliseringsuppdrag, som inneburit kartläggning av verksamheternas digitala 
behov, fastställer även att kommunledningsförvaltningen får rambudget om 10 
miljoner kronor för att tillmötesgå de identifierade behoven.     
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Blågröna besparingsförslag 
Nämndorganisationen tilldelas budgetramar baserat på generella uppräkningar 
och de besparingsförslag som presenterats av den blågröna koalitionen.  

Nedan anges de besparingar utifrån lagda förslag som Socialdemokraterna inte 
kan ställa sig bakom och därför ej avser genomföra under 2020: 

• Avveckling av äldreombudsmannen (Kommunstyrelsen) 
• Sänkta föreningsbidrag (Upplevelsenämnden) 
• Generell besparing på verksamhet (Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden) 
• Omfördela personal från förebyggande insatser (Socialnämnden)  
• Kostnadsökning för medresenär i färdtjänst (Tekniska nämnden) 
• Avvecklandet av träffpunkter på kommunala boenden (Vård- och 

omsorgsnämnden) 
• Avvecklande av verksamheten öppna förskolan (Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden) 
 

Taxor och avgifter - Upplevelsenämnden 
Upplevelsenämndens taxor och avgifter har granskats under 2019. För 
föreningslivets del har förslag på nya taxor och avgifter medfört stor oro. 
Upplevelsenämndens förslag på taxor och avgifter tas därför helt bort för att 
fortsatt värna om ett aktivt föreningsliv. I fortsatt dialog ska beslutet revideras för 
nytt beslut i kommunfullmäktige för 2020 senast december 2019.  

Fokus på dem som vi är till för 
En effektiv administration krävs för att hålla god ordning i ekonomin likväl som 
uppdaterad kunskap om olika avtal och lagkrav. Vi har dock kunnat konstatera 
ökande kostnader för administration på central nivå inom kommunen och det har 
inte alltid varit uppenbart hur detta gagnat våra kommunmedlemmar. Det är 
politikens ansvar att bevaka kostnadsutvecklingen också för verksamhetens 
administration. Detta för att möjliggöra prioriteringar inom våra gemensamma 
resurser med syfte att möta kommunmedlemmarnas stigande förväntningar på 
välfärden. Verksamheten påtalar idag att administrativ överbyggnad ökar 
samtidigt som ansvar förskjuts längre ner i organisationen. Vi uppfattar att detta 
ger utrymme för effektivisering och ålägger nämnderna en riktad effektivisering 
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av strukturkostnader och central administrativ överbyggnad. Den riktade 
effektiviseringen uppgår till 15 miljoner kronor och berör hela 
nämndorganisationen. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna 
att effektiviseringen fördelas inom nämndorganisationen.   

Kommunstyrelsen får ytterligare ett stort effektiviseringskrav där den centrala 
administrationen behöver ses över i sin helhet. För detta krävs nya arbetssätt 
mellan kommunstyrelse och övrig nämndorganisation, likväl som utvecklade 
samarbeten med andra aktörer.   

Sociala investeringar 

De sociala investeringarna uppgår under 2020 till totalt 5 miljoner kronor. 2 
miljoner kronor läggs i rambudget och 3 miljoner kronor används ur de fonderade 
medlen som uppgår till totalt 23,8 miljoner kronor. Under 2019 har de sociala 
projekten utvärderats och under 2020 ska även en översyn göras för att de sociala 
investeringarna framöver ska få större effekt.  

God kompetensförsörjning 
För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att säkra 
kompetensförsörjningen krävs strategiska långsiktiga beslut. 
Ledarskapssatsningen för organisationens chefer är en del i denna anda och ska 
därför fortsätta. Medarbetarna inom välfärden behöver bli många fler och heltid 
måste bli norm för att trygga dessa medarbetares pensioner. Schemaläggningen 
måste göras på ett sådant sätt att varje medarbetare ges förutsättningar att 
arbeta heltid. Strategisk lönesättning ska tillämpas för att säkra behovet av 
särskild kompetens och nyrekrytering. Medarbetarnas lön räknas upp årligen och 
2020 kommer kommunstyrelsens personalutskott förfoga över en pott om 0,4 
procent av löneökningarna för lönestrategiska beslut. En sådan pott ger politiken 
större möjlighet att säkra kompetensförsörjningen genom särskilt riktade 
lönesatsningar. 

Bättre balans mellan kostnader och intäkter 
Under lång tid har vi stolt prioriterat insatser inom omsorgen. I en tid av 
ekonomiska utmaningar behöver vi säkerställa att resurser används effektivt och 
kvalitetshöjande. Därför behöver Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden 
fortsätta sin verksamhetsanpassning för att möta de ökande behoven. 
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Samsjuklighetsboende 
Socialnämnden tillförs 0,5 miljoner kronor för start av samsjuklighetsboendet i 
Örsundsbro som byggs i samarbete med vård och omsorgsnämnden under 2019. 
Övriga ekonomiska behov för uppstart tas inom befintlig ram. 
Samsjuklighetsboendet är till för den som behöver extra stöd och hjälp i sin 
vardag. Idag har Enköpings kommun stora kostnader då vi måste betala andra 
kommuner för våra kommunmedlemmar som behöver detta stöd i vardagen. Med 
en placering i hemkommunen får vi bättre kontroll över kostnaden och resultatet 
blir gynnsamt för såväl individen som för kommunens kostnadsutveckling. 

Årets stadskärna 
Enköpings centrumsamverkan har inlett ett arbete för att utnämnas till ”Årets 
stadskärna” senast 2025. För detta vill vi skjuta till 0,5 miljon kronor. Tekniska 
nämnden ska under 2020 ta fram en konkret handlingsplan på hur Stora torget 
kan utformas till en grön och stimulerande mötesplats för en ny generation. Till 
detta avsätter vi 1 miljon kronor i investering 2020 och 1 miljon kronor 2021.  

Likvärdig skola - lärarassistenter 

En likvärdig skola för alla elever förutsätter att lärarna får mer tid att ägna sig åt 
sina huvuduppgifter: att förbereda och utveckla sin undervisning. Därför 
välkomnar vi regeringens satsning på lärarassistenter och de statsbidrag som är 
kopplade till detta. Lärarassistentens uppgift blir att avlasta lärare från de många 
administrativa uppgifter som lagts på lärarkåren under ett antal år tillbaka. Vi är 
övertygade om att denna satsning kommer att stärka kvaliteten i undervisningen, 
skapa en ökad arbetsro samt ge varje elev mer tid med en pedagog. Detta ligger 
helt i linje med vårt mål om en likvärdig skola i hela Enköpings kommun. 

Ansvar vid lönesättning 
Lönesättningen i vår kommun är decentraliserad i enlighet med flertalet gällande 
avtal och förhandlingar. Det innebär att ansvarig chef, i nära dialog, kommer 
överens med varje medarbetare om kommande lönenivå. Under 2020 behöver 
chefers ansvar för en långsiktig lönebildning tydliggöras. Chefer som tillåter 
löneuppräkning behöver säkerställa att detta görs inom tilldelad ram. 
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Budget 2020 med plan för 2021–2022 
Avsnittet innehåller verksamhetsrelaterade satsningar, medarbetarsatsningar 
samt finansiella prioriteringar i form av finansiella mål och rambudget per nämnd. 
 
Budget 2020 med plan för 2021-2022     
Belopp anges i miljoner kronor Budget Budget Plan Plan 
  2019 2020 2021 2022 
Kommunfullmäktige och revision -9,4 -9,5 -9,5 -9,7 
Kommunstyrelse -91,4 -97,0 -97,1 -99,1 
Räddningstjänst, medlemsbidrag -40,7 -41,7 -42,7 -43,7 
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd -4,9 -4,5 -4,4 -4,5 

        
         
Miljö- och byggnadsnämnd -24,1 -24,4 -24,4 -25,0 
Socialnämnd -197,6 -202,8 -209,0 -216,4 
Teknisk nämnd -113,1 -114,9 -121,6 -128,9 
Upplevelsenämnd -123,4 -128,8 -154,9 -159,8 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -1 132,4 -1 178,6 -1 217,0 -1 276,3 
Valnämnd -1,1 -0,2 -0,2 -1,2 
Vård- och omsorgsnämnd -815,5 -842,3 -843,7 -866,0 
Skattefinansierad verksamhet -2 553,6 -2 644,7 -2 724,5 -2 830,7 
VA 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taxefinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa styrelser och nämnder -2 553,6 -2 644,7 -2 724,5 -2 830,7 
Centrala poster 5,7 -3,4 25,7 28,3 
Förvaltningsövergripande* 0,0 15,0 0,0 0,0 
Reavinster 7,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetens nettokostnader -2 540,9 -2 633,1 -2 698,8 -2 802,4 
Skatteintäkter 2 085,9 2 159,7 2 230,5 2 331,4 
Generella statsbidrag 483,2 515,5 529,9 547,6 
Finansiella poster -2,5 -15,4 -21,6 -34,8 
Årets resultat 25,7 26,8 40,0 41,8 

 
*  Bör förstås i relation till textstycket på sida 19-20: ”Fokus på dem som vi är till för”. Detta medför ett 
kompletterande kommunfullmäktigebeslut.  

Resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal 

Här kan du läsa mer om kommunens resultat- och balansräkning samt kassaflöde 
och nyckeltal och nämndernas budgetramar.  
 
Kompletteras av kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
socialdemokraterna under förutsättning att detta budgetalternativ vinner 
kommunfullmäktiges gillande.  
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Investeringsplan 2020–2024 
Stora investeringar i fastigheter 

Kommunens investeringsbehov i fastigheter är fortsatt stort. 
Befolkningsprognosen resulterat främst i ett ökat behov av nya förskolor och 
skolor. Den tekniska statusen på kommunens befintliga fastigheter kräver också 
investeringar i form av planerat underhåll. 
 
Renovera Joar Blå 
Den blågröna koalitionen har ytterligare fördröjt utredningarna om Joar Blå 
genom en förstudie. Socialdemokraterna vill påskynda frågan om renoveringen av 
kulturhus Joar Blå och anser frågan färdigutredd.  
 
Ett utvecklat Korsängsfält 
Vi vill skapa en samlad idrottsupplevelse genom att placera friidrotten på 
Korsängsfältet. De fina kastytorna ska nu kompletteras med löparbanor och 
hoppgropar i anslutning till de projekterade skatepark och familjebad. Den 
befintliga simhallen i idrottshuset ska förberedas för renovering så att det kan 
påbörjas när dagens simhall stängs.  
 
Förutsättningar för fritid 
Upplevelsenämnden valde under 2019 att aktivt frångå flera investeringar 
beslutade av kommunfullmäktige. Vi vill att upplevelsenämnden 2020 skyndsamt 
påbörjar de beslutade investeringarna i utegym i Gånsta, meröppet på biblioteket 
i Fjärdhundra samt konstgräsplan.  
 
Kunskap och administration 
Den nya gymnasieskolan ska börja byggas under perioden 2020–2023 liksom det 
nya kommunhuset. Det nya kommunhuset ska förberedas för att rymma samtliga 
centrala funktioner inom förvaltningsorganisationen. Evakuerat kommunhus på 
Kungsgatan rivs under hösten 2019 och under våren 2020 ska teknisk 
undersökning göras av befintlig mark som därefter värderas.  
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Effektivare och bättre planering 

Lokalprogram tas just nu fram för nytt gymnasium och kommunhus. Det pågår 
även planering för en samordning av större investeringsbehov för att nå en 
långsiktig lokaleffektivitet. En viktig del i planeringen är att använda befintliga och 
nya fastigheter så effektivt som möjligt men också att jämföra kommande större 
underhållsbehov mot nyinvesteringar. Vid val av investeringsåtgärd behöver 
fastighetens långsiktiga effektivitet analyseras och olika alternativa driftkostnader 
jämföras med varandra. 
 
Den 15 januari hölls ett budgetberedningsmöte med fokus på investeringar. Efter 
mötet har nämnderna fattat beslut om sina investeringsbehov. En 
sammanställning av behoven har processats i lokalstyrgruppen och diskussioner 
har förts om vad konsekvensen blir om projekt tas bort eller senareläggs. 
Diskussionerna har resulterat i ett förslag till prioritering som har använts under 
budgetberedningen. 
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