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Paragraf 4 Ärendenummer KS2021/902 

Budget och årsplan för kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anta årsplan år 2022.  

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har identifierat behov av koncernstyrning/samordning 
och kommunledningsförvaltningen utvecklar successivt rollen att styra, samordna 
och stödja. Arbetet omfattar framtagande av utvecklingsplaner för samtliga 
avdelningar samt förvaltningsövergripande initiativ med syfte att finna synergier i 
genomförande av uppdrag. Riktningen är långsiktigt agerande med mål om en 
robust kommun inom ekonomisk-, grön- och social hållbarhet. Arbetet ska komma 
medarbetare, brukare och andra berörda till nytta. 

Budget för kommunstyrelsen uppgår till 176,3 miljoner kronor år 2022, vilket är 
en ökning med 5,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Av ökningen består 0,8 
miljoner kronor av arbetet med brotts- och drogsamordning som efter beslut i 
kommunfullmäktige 2021 överförs från socialnämndens budget 
till kommunstyrelsens budget. Flytten sammanföll med att tjänsten 
på socialförvaltningen blev vakant. 

Med framställda förändringar samt med omfördelning av budget 
inom kommunledningsförvaltningen betonas kommunstyrelsens strategiska- och 
taktiska betydelse för att Enköpings kommun ska nå de mål som är beslutade 
av kommunfullmäktige i den långsiktiga planen 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04 
Kommunstyrelsen årsplan 2022, 2021-01-04 
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Kommunledningsförvaltningen 
Hannu Högberg 
0171-62 62 86 
hannu.hogberg@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens årsplan 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens årsplan år 2022 antas.    

Beskrivning av ärendet 
Budget för kommunstyrelsen uppgår till 176,3 miljoner kronor år 2022, vilket är en 
ökning med 5,1 miljoner kronor jämfört med 2021. Av ökningen består 0,8 miljoner 
kronor av arbetet med brotts- och drogsamordning som efter beslut i 
kommunfullmäktige 2021 överförs från socialnämndens budget till 
kommunstyrelsens budget. Flytten sammanföll med att tjänsten på 
socialförvaltningen blev vakant.   

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunrevisionen har identifierat behov av koncernstyrning/samordning och  
Kommunledningsförvaltningen utvecklar successivt rollen att styra, samordna och 
stödja. Arbetet omfattar framtagande av utvecklingsplaner för samtliga avdelningar 
samt förvaltningsövergripande initiativ med syfte att finna synergier i genomförande 
av uppdrag. Här ingår även utveckling av gemensamt lärande, bland annat med 
stöd av forskning och omvärldsanalyser. Riktningen är långsiktigt agerande med 
mål om en robust kommun inom ekonomisk-, grön- och social hållbarhet. Arbetet 
ska komma medarbetare, brukare och andra berörda till nytta.  

Ett mera utvecklat och samlat samarbete med akademier handlar om konsultation, 
projektledning och spridning av forskningsresultat samt utveckling av så kallad 
evidensbaserad praktik. För utveckling av grön hållbarhet med mål om ett 
klimatneutralt och hållbart Enköping är kommunen del av Viable Cities. För 
utveckling av social hållbarhet är ambitionen att kommunledningsförvaltningens 
initiativ ska gynna hela Enköpings kommun och inte minst förvaltningar med 
ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, fritid- och förebyggande, sociala 
frågor samt omsorg. Kommunledningsförvaltningen söker inga extra medel för 
arbetet utan bedömer att satsningen kan ske inom tilldelad ram med de 
effektiviseringar och omställningar som genomförts inom förvaltningen, via ökad 



  2 (2) 

  

 

  

digitalisering samt genom lägre kostnader för datakommunikation. Förslaget är att 
2,5 miljoner kronor av budgeten årligen under en treårsperiod reserveras för en 
uppbyggnadsfas för att utveckla broarna mellan akademier/forskning och 
förvaltningars- samt medarbetares praktiska erfarenheter. Syftet är att få in 
perspektiv samtidigt som ny kunskap om social hållbarhet inom kommunen 
utvecklas.  

Med framställda förändringar samt med omfördelning av budget inom 
kommunledningsförvaltningen betonas kommunstyrelsens strategiska- och taktiska 
betydelse för att Enköpings kommun ska nå de mål som är beslutade av 
kommunfullmäktige i den långsiktiga planen 2020-2023.  

 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
Hannu Högberg 
Stabschef 
Enköpings kommun 









Enköping är i en omställning från en småstad till en medelstor svensk stad i en snabbväxande 

Mälardalsregion. Vi har för närvarande en befolkningsökningstakt med 800 invånare per år och 

tillväxt inom näringslivet med ett positivt tryck på företagsetableringar. Detta medför att kommunen 

är i en omställningsfas. Tillväxten påverkar och utmanar samtliga förvaltningar. Enköping har som 

övriga kommunsverige en utmaning att rekrytera personal till många olika funktioner. För att klara av 

framtidens utmaningar där allt färre skall försörja fler krävs det nya innovationer för att klara av den 

framtida välfärden.  

Kommunstyrelsen behöver påbörja en omställning i sitt arbetssätt för att arbeta med mer strategiska 

och långsiktiga frågor med en längre tidshorisont omfattande 5 till 15 år. En del i arbetet är att ge ett 

ökat fokus på tre övergripande fokusområden; social- och ekonomisk hållbarhet samt våra långsiktiga 

miljömål. Omställningen innebär på sikt att nämnderna måste ställa om sina arbetssätt i två nivåer, 

taktisk och operativ. Den taktiska omfattar en period om cirka 3 år. Kommunen måste stärka och 

utveckla sin kompetens inom innovationsområdet för att klara framtidens utmaningar. Här har vi 

stora möjligheter att dela på erfarenheter inom samarbetet fyra Mälarstäder.  

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

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

resultat. Inom andra områden finns det utmaningar, såsom medborgarinflytande och 

mellanvalsdemokratin. Inom dessa områden arbetar vi vidare för att uppnå de ambitioner om 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 samt skapa möjligheter till dialog 

med invånarna.  

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

innovationsprogrammet Viable Cities regi är vi som en av 9 ursprungskommuner och som nu utökats 

till 23 kommuner med för att leda utveckling mot klimatneutrala städer. Samverkan med andra 

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

2030 och Parisavtalet. 

Peter Book 

Kommunstyrelsens ordförande 





Budget per avdelning (tkr) 2021 
 

2022 
Politisk verksamhet KS 6 206 6 153 

Kommundirektör 3 458 3 740 

Stabschef  12 736 15 370 

Näringsliv 4 402 4 503 

Avdelning för ledningsstöd 16 892 18 484 

Ekonomi och kvalitet 23 574 20 588 

Inköp 23 631 8 393 

Kommunikation 15 310 16 644 

HR och lön 23 096 24 357 

IT och digitalisering 41 895 54 398 

Trygghet och säkerhet (ny sedan juni 2021) 0 3 670 

Totalt 171 200 176 300 





Investeringsbudget 2022 Tkr     

Satsning digitalisering  1 200     

Inventarier re-investeringar 100     

Inventarier re-investeringar IT 4 500     

Totalt     5 800   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 
 

 

Genom Resilient ges en möjlighet till 

sektorsövergripande samverkan samt för att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap och 

metoder som ska ge effektiv och fossilfri energiförsörjning med låg klimatpåverkan i enlighet 

med Agenda 2030-målen för hållbar utveckling. Resilient koordineras från Mälardalens 

universitet och tidsmässigt sträcker sig satsningen över fem plus fem år.
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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 
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Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Ansvar/Kommentar 

1a.Informationshantering 

 

Att gallringsrutiner inte 
följs. 

 

 

 

 

 

Administration 
Lagkrav 

 

 

 

 

Aktuella gallringsbeslut finns, 
inventering av 
ärendehanteringssystem, 
dokumenthanteringsplaner. 

 

 

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

 

Kansli- och 
utredningschef. 

Kontroll av 
gallringsbeslut  
genomförs. Ett införande 
av e-arkiv är beroende 
av att denna del av 
risken är hanterad. 

1b.Informationshantering 

 

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

Administration 
Lagkrav 

GDPR efterföljs inom prioriterade 
områden. Dataskyddsombud, 
Dataskyddsorganisation, Utbildning 
av personal, Registrerades 
rättigheter, 
Personuppgiftsbiträdesavtal, 
Personuppgiftsincident, 
Behörigheter och 
Konsekvensomdömen. 

Kontrollera att prioriterade 
områden följer praxis och 
standard inom dataskydd 
utifrån aktuell risknivå för 
behandlade personuppgifter. 

Trygghets- och 
säkerhetschef 

Kontroll av att GDPR 
efterföljs inom 
prioriterade områden. 

 

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.  

Kansli- och 
utredningschef. 

Utbildningen är försenad 
på grund av Covid-19 
samt med grund i att det 
varit personalomsättning 
på kansliet.  

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 
genomförts. 

Ekonomichef. 

Regler mot korruption 
beslutades av KF 8 juni 
2020, KF §85. 
Revisionsrapport har 
framställts av 
kommunrevisorer med 
rekommendationer inom 
riskområdet. 



Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Kommentar 

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. Ska vara återkommande 
så att Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) blir en 
årligt återkommande rutin. 
 
 

 

 

Rutin för uppföljning finns 
och den tillämpas. 

HR-chef. 

Rutin finns och togs 
fram aug 2020. 
Uppföljning 
genomfördes på KLF 
2021.  

5 Ekonomi och  

Investeringar 

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

Ekonomi Arbete påbörjas med en långsiktig 
ekonomisk plan.  

 

Att delårsrapport och 
årsredovisning omfattar 
kommunens finansiella mål 
inklusive en budget för 
exploateringar. 

Ekonomichef. 

Utredningen En effektiv 
ekonomistyrning (SOU 
2021:75) i kommuner 
och regioner innehåller 
förslag som syftar till att 
ge kommuner goda 
förutsättningar att möta 
framtida utmaningar 
genom ett utvecklat 
regelverk för en effektiv 
ekonomisk förvaltning. 

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 Dialoger med förvaltningar om att 
prioriterade investeringsobjekt i 
lista för planerade upphandlingar.  

 

Framtagande av 
investeringsplaner.  

Uppföljning av plan för 
upphandlingar. 

 

 

Uppföljning av 
investeringsplaner. 

Inköpschef. 

 

 

 

Ekonomichef. 

 



Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Kommentar 

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. 

E-handel införs successivt. 
 
 

Stickprov på inköp samt 
aktivt arbete med 
spendanalyser.  

Inköpschef 

 

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 som del av 
avdelningens 
utvecklingsplan. 

Stabschef 

Uppföljning sker med 
avdelningschefer.  
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