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Sammanträdesdatum
2022-04-12
Kommunstyrelsen

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Linbanegatan 12, Kungsängslilja, tisdagen 12 april 2022, klockan 10.30 – 16.02

Ajournering

Under § 87 klockan 12.07 – 13.30
Mellan §§ 87 - 88 klockan 14.31 – 14.45

Beslutande

Peter Book, ordförande (M)
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S)
Bitte Myrsell (M)
Elisabeth Norman (C)
Jenny Gavelin (L)
Bo Reinholdsson (KD)
Kenneth Hällbom (MP)
Solweig Sundblad (S)
Solweig Eklund (S)
Linda Johansson (S)
Anders Wikman (NE)
Anders Lindén (SD)
Kristjan Valdimarsson (SD)
Magnus Hellmark (C), tjänstgörande ersättare
Ingvar Magnusson (NE), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare Mats Flodin (M)
Staffan Karlsson (M)
Tuija Rönnback (NE)
Lars Wistedt (SD)
Övriga deltagare

Hannu Högberg, tillförordnad kommundirektör
Johanna Sköld, kommunsekreterare

Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 12 april 2022
Avser paragraf

91, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2022-04-12 finns i ordinarie
protokoll

Sekreterare
Johanna Sköld
Ordförande
Peter Book
Justerande
Jesper Englundh
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Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns
på enkoping.se/anslagstavla.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2022-04-12
2022-04-12
2022-05-04

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.
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Paragraf 91

Ärendenummer KS2022/132

Årsredovisning för Enköpings kommun 2021
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning för Enköpings kommun 2021
godkänns.

Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning för Enköpings kommun 2021 fastställs.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning och det
politiska organet som fastställer årsredovisningen. Enligt kommunallagen
(2017:725) ska kommunstyrelsen senast den 15 april lämna över årsredovisningen
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Årsredovisningen ska därefter
godkännas av kommunfullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om
ansvarsfrihet.
Resultatet för kommunkoncernen och kommunen
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för
Enköpings kommun år 2020. Kommunkoncernen, vilket omfattar Enköpings
kommun, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet
räddningstjänsten Enköping-Håbo, redovisade ett positivt resultat på 193 miljoner
kronor (174 miljoner kronor) varav exploateringsvinster och
gatukostnadsersättningar står för 29 miljoner kronor.
Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar
uppgick till 123 miljoner kronor (97 miljoner kronor) vilket motsvarar 4,3 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 83
miljoner kronor eller 2,9 procentenheter bättre resultat jämfört med det finansiella
målet för 2021. Det högre resultatet förklaras främst av en uppreviderad
skatteprognos. Det positiva resultatet tillsammans med lägre investeringar än
planerat gör att kommunens tre finansiella mål för 2021 uppnåddes.
Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar
behöver finansieras. Skulden uppgick vid årsskiftet till totalt 3 902 miljoner kronor
(3 588 miljoner kronor) vilket motsvarar 82 tusen kronor (78 tusen kronor) per
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invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder (EHB) och Enköpings kommun som
har den största delen av låneskulden. Sedan 2017 har låneskulden ökat med 1 279
miljoner kronor eller 49 procent.
Samhällsekonomi och befolkning
Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är åter igen stor med anledning
av Rysslands invasion av Ukraina och vinterns höga energipriser. Beroende på hur
konflikten utvecklas kan den svenska ekonomin påverkas märkbart. Kommunens
skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk ekonomi. Under
2021 ökade bruttonationalprodukten (BNP) med hela 4,8 procent
(kalenderkorrigerat) jämfört med 2020. Sveriges kommuner och regioner (SKR)
bedömer i sin senaste prognos att BNP fortsätter att öka med 3,6 procent 2022
som en följd av minskade restriktioner och ökad efterfrågan särskilt inom
tjänstesektorn. För åren 2023–2025 bedöms BNP mattas av till mellan 1,4–1,8
procent per år.
Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att öka och var 2021 den fjärde
snabbast växande kommunen i Sverige. Befolkningen ökade med 1 249 personer
eller 2,7 procent vilket är en högre tillväxttakt än förväntat.
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. Lagstiftningen har ett tydligt krav på att riktlinjer för god ekonomisk
hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen ska utvärdera god
ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen och för kommunen i
förvaltningsberättelsen.
Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av
målen är på rätt väg mot målbild 2023. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på
resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder och
bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de
genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån
ovan har bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är
på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 55 procent
vara på rätt väg, 30 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 15 procent
bedöms inte vara på rätt väg.
Två av fyra medarbetarmål har haft en positiv utveckling under året. Ett av målen
redovisar oförändrat resultat medans ett av målen har försämrats jämfört med
föregående år. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang och sjukfrånvaron
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har förbättrats något, målet om chefers upplevelse att de ges förutsättningar att
lyckas i sitt uppdrag är oförändrat och den externa personalomsättningen har
försämrats något under året.
Det är troligt att pandemin haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen under 2021
och i takt med att pandemin klingar av förväntas förutsättningarna för att nå målen
öka. Den samlade bedömningen är därför att de fyra medarbetarmålen är möjliga
att nå 2023 om nuvarande tendens fortsätter och rätt prioriteringar görs.
Den samlade bedömningen för 2021 är att god ekonomisk hushållning har
uppnåtts för kommunen baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3
finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4
medarbetarmålen.
Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en
resultatutjämningsreserv (RUR). I kommunens RUR finns sedan tidigare avsatt
30,4 miljoner kronor från åren 2010–2016. Kommunen har inte nyttjat reserven
2021 och förslaget är att inga medel reserveras för 2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-22
Årsredovisning för Enköpings kommun 2021
Finansrapport Enköpings kommunkoncern
__________
Beslutet skickas till:
Kommunens förtroendevalda revisorer
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