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0171-62 62 86 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 fastställs.  

Beskrivning av ärendet 
I kommunstyrelsens årsplan 2020 finns nio KF-mål under 
kommunfullmäktiges samlade uppdrag. Utöver dessa finns fyra 
personalmål. För varje mål finns indikatorer för uppföljning samt utstakade 
ambitioner. I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023 finns 11 KF-
mål sorterade under kommunfullmäktiges samlade uppdrag förutom 
personalmål och finansiella mål. I kommunstyrelsens årsredovisning 2020 
görs en nulägesavstämning och uppföljning av samtliga KF mål som 
kommunstyrelsen beslutat om inklusive medarbetarmål.  

Kommunstyrelsens resultat för året visar en positiv avvikelse jämfört med 
budget på 11,4 mnkr. Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett 
överskott på 0,7 mnkr. Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 
10,6 mnkr jämfört med budget. Utfallet för överförmyndarverksamheten 
visar ett överskott på 0,5 mnkr jämfört med budget. Förklaringar till 
resultaten presenteras i bilagd årsredovisning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årsplanens upplägg och innehåll med en reviderad styrmodell ger i 
grunden goda förutsättningar att arbeta med en flerårig 
verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att nämndens långsiktiga 
mål är satta till 2023 ger möjligheter att följa upp samt planera kommande 
årens arbete. I årsredovisning görs en nulägesavstämning för utfall år 
2020. De 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.  
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen är på 
väg inom flera målområden men det finns också KF-mål som framgent 
behöver få ett ökat fokus där riktningen inte är den önskvärda. I 
kommunstyrelsens årsplan för 2021 tydliggörs för de kommunövergripande 
prioriteringar för Enköpings utveckling som kommunstyrelsen uppfattat vara 
särskilt viktiga att fortsätta fokusera på under 2021. 

Pandemin med Corona/Covid-19 har, efter att kommunstyrelsen beslutade 
om årsplan 2020, på ett påtagligt sätt förändrat förutsättningarna. 
Framförallt har ambitioner som är tydligt dialogorienterade externt inte 
kunnat arbetas med på det sätt som årsplanen påbjuder. Det är olika 
former av invånardialoger, kontakter med företag, planprocesser samt  
landsbygdsutveckling som inte gått fram i den takt som var planerad. 
Pandemin har även hämmat interna dialoger och utvecklingsarbeten och 
då framförallt inom verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Med 
pandemins utbrott, tidig vår 2020, samt med en andra våg hösten 2020, har 
Enköpings kommuns förvaltningar fått skifta fokus till att hantera 
Corona/Covid-19.  

I den bifogade årsredovisningen för år 2020 görs en genomgång av 
samtliga KF mål med avstämning avseende nuläge för måluppfyllelse.  
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