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Paragraf 10 Ärendenummer KS2021/471 

Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner för 
2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen lägger nämndernas uppföljningar av interna kontrollplaner till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Enligt Enköpings kommuns regler för intern styrning och kontroll ska 
kommunstyrelsen se till att det finns en god intern kontroll.  

Enligt reglerna ska även varje nämnd styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över den interna styrningen för 
kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund. Nämnderna ska två gånger 
per år rapportera en analys av resultatet och förbättringsförslag samt eventuell 
åtgärdsplan utifrån uppföljningen av den interna styrningen och kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde till kommunstyrelsen.  

Enligt reglerna ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas 
rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern styrning och kontroll 
samt bedöma behov av förbättringar och åtgärder. Kommunstyrelsen ska hålla sig 
underrättad om hur den interna styrningen och kontrollen fungerar i de kommunala 
bolagen och kommunalförbunden.  

Uppföljningarna av interna kontrollplaner 2021 har godkänts av respektive nämnd, 
förutom upplevelsenämndens uppföljning vilket sker 19 oktober. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-02 
Kommunledningsförvaltningen, anvisning delårsrapport 2, 2021 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2021-09-22, § 76 
Vård- och omsorgsförvaltningen, interkontrollplan corona-relaterade kostnader, 
2021-08-25 
Vård- och omsorgsförvaltningen, interkontrollplan extern personalomsättning, 
2021-08-25 
Vård- och omsorgsförvaltningen, interkontrollplan personalkontinuitet, 2021-08-25 
Vård- och omsorgsförvaltningen, interkontrollplan sjukfrånvaron, 2021-08-25 
Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-09-22, § 142 
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Kommunledningsförvaltningen 
Daniel Nilsson 
0171-626289 
daniel.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner för 
2021 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger nämndernas uppföljningar av interna kontrollplaner till 
handlingarna. 

Ärendet 

Bakgrund 
Enligt Enköpings kommuns regler för intern styrning och kontroll ska 
kommunstyrelsen se till att det finns en god intern kontroll.  

Enligt reglerna ska även varje nämnd styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har även 
uppsiktsplikt över den interna styrningen för kommunens nämnder, bolag och 
kommunalförbund. Nämnderna ska två gånger per år rapportera en analys av 
resultatet och förbättringsförslag samt eventuell åtgärdsplan utifrån uppföljningen 
av den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde till 
kommunstyrelsen.  

Enligt reglerna ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas 
rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern styrning och kontroll 
samt bedöma behov av förbättringar och åtgärder. 

Kommunstyrelsen ska hålla sig underrättad om hur den interna styrningen och 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen och kommunalförbunden. 

Ärendets beredning 
Uppföljningarna av interna kontrollplaner 2021 har godkänts av respektive nämnd, 
förutom upplevelsenämndens uppföljning vilket sker 19 oktober. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Genomgången av uppföljningarna visar på att arbetet med de interna 
kontrollplanerna pågår hos nämnderna. Överlag visar uppföljningen att nämnderna 
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behandlar sina avvikelser och åtgärder inom ramen för respektive nämnds 
ansvarsområde.   

Kommunledningsförvaltningen noterar inkomna förbättringsförslag inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde för framtida planering. 

 Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser är identifierade. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är identifierade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-02 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Tf ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Revisionen, för kännedom
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Paragraf 69 Ärendenummer TF2020/901 

Uppföljning internkontrollplan halvår 1 2021 

Beslut 
Redovisningen av första halvårets uppföljning av internkontrollplan för 2021 
godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollplanen innehåller sju kontrollområden som ska revideras under 2021 
och har till syfte att se till att det finns en fungerande intern styrning och kontroll 
inom förvaltningen. Planen beslutades av teknisk nämnd i december 2020.  

Den interna styrningen och kontrollen används för att minimera risker, förluster och 
förhindra allvarliga fel. Det är även ett verktyg för att nå kommunens mål, 
genomföra fattade beslut och trygga kommunens tillgångar. 

Uppföljningen ska genomsyras av ständiga förbättringar av verksamheten och vara 
ett hjälpmedel och en naturlig del i verksamhetens dagliga arbete och i det 
systematiska kvalitetsarbetet. För att genomföra kontrollen ska reglementet som 
bygger på ramverket för intern styrning och kontroll följas.  

Vid revisionen under första halvåret (halvår 1) undersöks varje kontrollområdes 
status på ett övergripande plan och genom den högsta organisatoriska chefsnivån 
inom förvaltningen. Vid uppföljning andra halvåret (halvår 2) är revision inriktad på 
granskningen längre ut i organisationen på den operativa nivån. Där sker 
uppföljning av de olika kontrollpunkter som finns i planen. Till exempel att rutiner 
och verktyg tillämpas och används, att tjänsteskrivelser diarieförts korrekt, att 
klarspråk tillämpas i tjänsteskrivelser.  

Metoden att granska övergripande strukturer halvår 1 är för att kunna verifiera och 
bekräfta vid halvår 2 att systemet fungerar som det är tänk och rutiner efterlevs. 
Genom en summering och bedömning av kontrollområdet lämnas omdömen: 
tillfredsställande, avvikelse, förbättringsförslag samt observation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Granskning ISK halvår 1 2021 visar att samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter 
driva på utveckling för att få en tydlig och effektiv styrning för medarbetare, så långt 
som det är möjligt, när det gäller de kontrollområden som undersökts. 



Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-06-16  

 

Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Det finns utmaningar inom vissa kontrollområden till exempel inom området 
dokumenthantering där förvaltningen har gjort omprioriteringar för att säkra att 
resurser sätts in.  

Inom vissa kontrollområden ligger mandat och rådighet att utveckla strukturer på 
central nivå. Dessa styrs från centralt håll och utvecklas kontinuerligt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är på olika sätt angelägna om att få vara delaktig 
för att få kunna påverka och bidra med sin erfarenhet när det gäller vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Förvaltningen anser att det är 
särskilt viktigt att den centrala styrning av stödfunktioner öppnar upp för att skapa 
förankring och delaktighet med fokus på det som man är till för. Det vill säga för 
alla – oavsett om man är chef eller medarbetare – för de som ska utföra 
arbetsuppgifter och följa rutiner och verktyg. 

I rapporten nämns avvikelser bland annat inom området arbetsmiljö. Det finns 
utvecklingsbehov i kommunikationen och i de mötesformer som rör 
nämndledamöter och tjänstemän. Som exempel bedöms inte överenskomna 
spelregler mellan politik och tjänstemän efterlevas fullt ut. Från centralt håll och 
från kommunledningen i kommunen kommer ett arbete inriktat på att skapa tillit 
och arbeta värdegrundsbaserat att initieras under året. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dessa aktiviteter kommer hjälpa till att 
skapa bättre förutsättningar för den goda arbetsmiljö som ska finnas på en 
arbetsplats. 

Bilaga: Rapport ISK uppföljning halvår 1 2021. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Redovisningen av första halvårets uppföljning av internkontrollplan för 2021 
godkänns. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Redovisningen av första halvårets uppföljning av internkontrollplan för 2021 
godkänns. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Anna Nilsson, verksamhetsstrateg kommunledningsförvaltningen
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Inledning 
Den interna styrningen och kontrollen (ISK) är ett verktyg som används för att 

minimera risker, förluster och förhindra allvarliga fel.  

ISK är ett hjälpmedel för att utveckla verksamheten och med fokus på ständig 

förbättring bidra till förvaltningens kvalitetsarbete. Detta förtydligas genom 

konkreta förbättringsförslag. De kan skapa värde om de implementeras men 

måste naturligtvis viktas med en risk- och sårbarhetsanalys.  

ISK ska följa de regler som finns för intern styrning och kontroll. Reglerna har 

utgångspunkt i kommunstyrelsens reglemente som är det övergripande 

ramverk som gäller för alla förvaltningar. 

Metod för uppföljning 

ISK-uppföljningen utgår ifrån nämndens beslutade internkontrollplan. Den 

innehåller ett flertal områden som ska revideras under året. För att ta reda på 

status under varje område har ett antal frågor formulerats. Frågorna har 

formulerats för att tillgodose lagkrav så långt som möjligt. I vissa fall är 

utgångspunkten det som styr kommunens arbete genom olika styrdokument 

exempelvis attestreglementet.  

Vid ISK halvår 1 har revision genomförts på övergripande strategisk nivå 

tillsammans med ansvariga chefer eller funktionsansvariga personer 

(stödfunktion eller specialist). Granskning genomförs genom intervjufrågor. 

En helhetsbedömning av gjorts av kontrollområdet utifrån kategorierna: 

tillfredsställande, avvikelse, förbättringsförslag samt observation. 
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Sammanfattning 
Granskning ISK halvår 1 2021 visar att samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter 

driva på utveckling för att få en tydlig och effektiv styrning för medarbetare, så 

långt som det är möjligt, när det gäller de kontrollområden som undersökts. 

Det finns utmaningar inom vissa kontrollområden till exempel inom området 

dokumenthantering där förvaltningen har gjort omprioriteringar för att säkra att 

resurser sätts in.  

Inom vissa kontrollområden ligger mandat och rådighet att utveckla strukturer 

på central nivå. Dessa styrs från centralt håll och utvecklas kontinuerligt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är på olika sätt angelägna om att få vara 

delaktig för att få kunna påverka och bidra med sin erfarenhet när det gäller vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Förvaltningen anser att det 

är särskilt viktigt att den centrala styrning av stödfunktioner öppnar upp för att 

skapa förankring och delaktighet med fokus på det som man är till för. Det vill 

säga för alla – oavsett om man är chef eller medarbetare – för de som ska utföra 

arbetsuppgifter och följa rutiner och verktyg. 

I rapporten nämns avvikelser bland annat inom området arbetsmiljö. Det finns 

inslag av problem i kommunikationen och i de mötesformer som rör 

nämndledamöter och tjänstemän. Som exempel bedöms inte överenskomna 

spelregler mellan politik och tjänstemän efterlevas fullt ut. Från centralt håll och 

från kommunledningen i kommunen kommer ett arbete inriktat på att skapa 

tillit och arbeta värdegrundsbaserat att initieras under året. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dessa aktiviteter kommer hjälpa 

till att skapa bättre förutsättningar för den goda arbetsmiljö som ska finnas på 

en arbetsplats. 

Sammanställning av kontrollområden 

Kontrollområde: Samlad bedömning: Nytt förbättringsförslag 
SBF (halvår 1 2021): 

Nytt förbättringsförslag 
KLF (halvår 1 2021): 

Kvarstående 
förbättringsförslag: 

Genomförda 
förbättringar: 

Dokumenthantering Tillfredsställande 2 0 0 1 
Avrop & 
direktupphandling  

Tillfredsställande 0 0 2 2 

Processefterlevnad - - - - - 
Arbetsmiljö Avvikelse 0 2 1 0 
Säkerhet/brand Tillfredsställande 0 2 1 0 
Mutor och bestickning Tillfredsställande 0 0 1 0 
Personal Tillfredsställande 0 0 0 0 
SUMMA  2 4 5 3 
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Redovisning per kontrollområde 

Dokumenthantering 

För att stödja och styra hur handläggning ska ske utifrån gällande lagar finns en 

ärendehandbok inom Enköpings kommun. Den innehåller rutiner som beskriver 

exempelvis hur dokument ska hanteras och utformas. Ärendehandboken kan 

användas som utgångspunkt och som stöd för varje förvaltning att komplettera 

med egna rutiner som berör dokumenthantering. 

Svagheter i struktur för dokumenthantering fram till idag 

Sedan cirka tio år tillbaka flyttades ansvar att registrera handlingar från en 

registrator till att ansvaret lades på varje tjänsteman att registrera och diarieföra 

handlingar. Det innebar svårigheter skulle det visa sig för att upprätthålla en god 

struktur över tid. 

För att ge nyanställda tjänstemän kunskaper om det kommunala uppdraget har 

nämndsekreterarna ansvarat för att hålla en introduktion. Utbildningsbakgrund 

och yrkeserfarenhet varierar för de tjänstepersoner som rekryterats från olika 

branscher och sektorer. Det är inte självklart att de har med sig kunskaper om 

kommunal verksamhet och den tågordning med nämnd, delegationsordning 

och så vidare som det innebär. 

Nämndsekretariat har inte haft resurser att, utöver ovan, även ge en fullständig, 

lärarledd utbildning att arbeta i ärendehanteringssystemet W3D3. Därför har 

medarbetarna själva fått hämta kunskaper genom självstudier i systemet med 

den manual som funnits. Med tiden visade det sig inte vara ett tillförlitligt 

arbetssätt då få handläggare lärde sig systemet tillräckligt väl för att göra rätt då 

W3D3 inte är ett användarvänligt och intuitivt system. 

Förvaltningen har inte tagit fram några specifika rutiner eller styrdokument för 

handläggning utöver delegationsordningen och dokumenthanteringsplan.  

I brist på annan lösning och utan tillräckliga resurser skapade 

nämndsekreterarna ett arbetssätt för att hålla ordning och reda i diariet och få 

en fungerande struktur. Det innebär att handläggare har skickat handlingar till 

förvaltningens gemensamma förvaltningsbrevlåda. Därifrån har sedan 

nämndsekreterarna tillsammans med alla övriga inkommande fysiska och 

digitala handlingar lagt handlingarna i rätt ärende. Eller skapat nytt ärende i de 

fall det har krävts. Även om det har fungerat så är det en form av 
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internadministration som utöver tid innebär en distansering för varje 

handläggare. Att arbeta aktivt och själv hantera ett ärendehanteringssystem 

minskar barriärer och ökar kunskapen för att själv ta ett stort eget ansvar för sitt 

arbete. Det är viktigt att samhällsbyggnadsförvaltningen säkerställer att alla 

resurser använder principen ”rätt från mig” och gör rätt från början för att 

undvika suboptimering och flaskhalsar som tar onödig tid eller handpåläggning. 

I dagsläget finns ingen strukturerad uppföljning (utöver ISK) att diarieföring sker 

enligt de rutiner och regler som finns. Däremot har nämndsekreterarna genom 

nuvarande arbetssätt med internadministration ett sätt som gör att man känner 

sig trygg med att diariet sköts och dokumenthantering är tillfredsställande. Med 

ett större ansvar för att handläggarna ska arbeta mer aktivt och självständigt 

behövs en mer systematisk och effektiv uppföljning för att säkerställa att det 

sker över tid. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsätter registrator år 2021 

Under åren som gått har mängden ärenden och utlämnande av allmänna 

handlingar ökat markant. Därför fattades ett beslut under hösten 2020 att göra 

justeringar av resurser inom förvaltningen vilket öppnade upp för att anställa en 

registrator. Det administrativa stödet har förvaltningen varit i behov av länge 

och stickprovskontroller i ISK har indikerat att det behövs bättre styrning för att 

arbeta proaktivt. Istället kan det finnas handlingar tillgängliga i andra strukturer 

där man lagrar dem vilket gör dem svårare att hitta så att de omfattas av den 

registervård som krävs enligt lagen. 

Målet är att på längre sikt förmå handläggare att göra ”mer rätt från början” 

genom att få stöttning i att använda W3D3 fullt ut. Men även att förbättra den 

hantering med tillämpning av mallar, dokumentstyrning och registervård som 

krävs i ett diarium i fråga om gallring och arkivering. Där har det över tid 

tillkommit en del krav och arbete som måste utföras exempelvis E-arkiv och stöd 

för hantering av personuppgifter (GDPR).  

Planen är att registratorn utöver utbildning även ska skapa manualer och guider 

som gör det enkelt att göra rätt. 

Förbättringsförslag dokumenthantering, halvår 1 2021: 

– Förslag att etablera ett tydligt stöd (till exempel utbildningar, manualer, 

lathundar) som stöd för registratorn. Men också som hjälp till självhjälp för att 

handläggare ska kunna arbeta självständigt i W3D3. 
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– Förslag att skapa ett strukturerat arbetssätt för uppföljning att handlingar 

diarieförs korrekt av handläggare när de arbetar i ärendehanteringssystemet  

Avrop och direktupphandling  

Övergripande struktur inom kommunen för avrop mot avtalade 

leverantörer 

Inom Enköpings kommun finns arbetssätt som ska styra medarbetare till att 

köpa in varor på de avtal som kommunen har anslutit sig till. Genom 

intranätssidorna på Komin finns information och instruktioner utifrån olika 

förfaranden samt även länkar till stödmaterial och verktyg som exempelvis 

avtalsdatabasen. 

Övergripande gör förvaltning avrop mot befintliga avtal 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen sker styrning inom varje avdelning 

genom att varje avdelningschef ansvarar för att organisera och dela ut ansvar för 

de inköp som görs till avdelningen. Hur varje avdelningschef organiserat detta 

varierar mellan avdelningarna. Tidigare ISK har visat att de avdelningar som har 

ett avgränsat antal medarbetare som är utsedd att beställa hem varor/tjänster 

har en hög avtalstrohet och god styrning när det gäller att följa ingångna avtal 

samt göra korrekta direktupphandlingar när det har behövts. Framgångsfaktorer 

är att genom intern styrning avgränsa det till att en eller enskilda medarbetare 

fått uttalat att få ansvar för att avropa varor/tjänster. Det har gjort det möjligt att 

styra avrop av rätt vara eller tjänst från rätt avtalspart. 

Lokala utmaningar vid inköp mindre summor och direktupphandling 

Hos de avdelningar där det finns utmaningar har det varit både i fråga om att 

avropa varor/tjänster från rätt avtal men också att utföra korrekta 

direktupphandlingar. Det hela har sin grund i oklarheter hur man planerar sina 

inköp och skapar sig en tydlig behovsbild av vilka varor/tjänster man behöver 

över en längre tid.  Att det finns utmaningar med avtalstrohet och att göra 

korrekta direktupphandlingar har konstaterats vid tidigare ISK. De problem som 

finns består i att 1) avropa från befintliga avtal samt 2) göra korrekta och 

dokumenterade direktupphandlingar.   

Bedömning kontrollområdet dokumenthantering: tillfredsställande, 2 nya förbättringsförslag 

halvår 1 2021 
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Det finns flera orsaker till bristerna som ackumulerats över tid och skapat 

otydlighet vad som egentligen gäller. För att komma tillbaka i rätt riktning 

gjordes hösten 2020 en riktad insats av staben för en av de avdelningar där 

utmaningar har varit vanligast förekommande. Syftet var att hjälpa till att nå en 

bättre kunskap om regelverket, öka styrning mot befintliga avtal samt etablera 

kontakt och samverkan med KLF upphandling. 

Bland annat genomfördes: 

– En kartläggning av befintliga avtal och att identifiera behov av varor där 

man står utan avtal. Kartläggningen skulle göra det möjligt att skicka in 

beställningar till inköpsavdelningen där man behöver initiera nya 

upphandlingar. 

– Diskussion och dialog om förslag hur man kan organisera och samordna 

arbetet när behov uppstår i vardagen. 

– Ett samverkansmöte som utgångspunkt för att skapa en bra samverkan 

och dialog mellan avdelningens medarbetare, upphandlare och 

inköpsassistent.  

Insatserna har börjat ge effekt och beskrivs på övergripande nivå ha lett till 

förbättringar i fråga om att avropa från avtalade leverantörer och ett ökat 

samarbete samt, att ta hjälp och stöd av inköpsavdelningen om det funnits 

oklarheter. Under ISK-uppföljningen halvår 2 2021 följs effekterna upp då fokus 

ligger på utförandekontroll och verifiering. 

Uppföljning på tidigare förbättringsförslag riktade till KLF 

Under 2020 har det skett ett antal förbättringar på central nivå inom kommunen 

som har koppling till de förbättringsförslag samhällsbyggnadsförvaltningen har 

konstaterat.  

Genomförd förbättring från halvår 2 2020 till KLF ”Lägg mer fokus på 

verktyg och rutiner för att styra mot ramavtal … (Säkerställ att nytt inköps- 

och upphandlingsverktyg erbjuder effektiv sökmotor och funktionalitet för att 

finna avtal)”. 

På detta område har följande skett: 

 En ny avtalskatalog Tend Sign har införts som har ett visuellt mycket 

tydligare gränssnitt än den gamla avtalsdatabasen Kommers. 

 Det har hållits introduktionsutbildningar vid införande av verktyget före 

årsskiftet. Dessa kommer fortsätta att hållas under våren 2021. 
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Genomfört förbättringsförslag från halvår 2 2020 till KLFs 

inköpsavdelningen: skapa interna kontroller och uppföljning av den egna 

verksamheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att kommunledningsförvaltningen i sin 

interna styrning och kontroll för 2020 börjat följa upp avtalstrohet och risker 

som är förenat med att inte följa lagen om offentlig upphandling.  

 

Kvarstående förbättringsförslag halvår 2 2020 till KLF ”säkerställ att 

cheferna kan ta ansvar som förväntas... genom att ta fram verktyg, förslag på 

organisation/roller och metodik för att förvaltningar aktivt ska kunna jobba med 

behovsanalys, avtalsförvaltning, avtalsuppföljning)”. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar den omarbetning av policy och 

riktlinjer för inköp och upphandling som ska komma på nämndremiss under 

våren. Dessa styrdokument ska klargöra gränssnittet och de roller som bör 

finnas vilket samhällsbyggnadsförvaltningen ser som ett steg i rätt riktning. I 

samband med denna remiss ser förvaltningen fram emot att förtydligandet även 

kommer leda till att inköpsavdelningen tar ansvar för att de verktyg som 

efterfrågas tas fram. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever att efter man lämnade ifrån sig de två 

upphandlare och inköpsassistent till den centrala inköpsavdelningen har det 

uppdagats en hel del administrativt arbete till exempel utlämnande av allmän 

handling vid till exempel entreprenad på byggprojekt. Det kräver en 

spetskompetens som förvaltningen inte längre har när det gäller vad och vilka 

handlingar som kan lämnas ut. Därför efterfrågar 

samhällsbyggnadsförvaltningen att det sker en tydlighet i hur och var detta 

arbete och kompetens ska finnas. Förhoppningen är att remissrundan kan reda 

ut den typen av diskussioner och klargöranden när dokumenten finns framme.  

Kvarstående förbättringsförslag halvår 2 2020 till KLF ”processen för 

avtalsförvaltning bör analyseras för att tydliggöra vilken strategi 

kommunen ska tillämpa för att bättre styra och uppmuntra rätt 

inköpsbeteende dvs. avrop från ramavtal.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har flera exempel i sin egen organisation och 

genom grundorsaksanalyser konstaterat vad det är som brister, när det brister. 
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Förvaltningen kan också dra slutsatser kring vad som fungerar, när det fungerar. 

Dessvärre finns ingen tydlig strategi och rekommendation kring avtalen i 

behovsfasen, i förvaltningsfasen och slutligen uppföljningsdelen. Att tydliggöra 

dessa från centralt håll är det som förvaltningen ser som väldigt viktigt för att 

uppnå den ramavtalstrohet som är till gagn för alla.  

Genom såväl tydliga processer som vid framtagandet av de nya styrdokumenten 

för inköp öppnas en möjlighet för att ännu tydligare än tidigare styra 

förvaltningens chefer och medarbetare hur kraven och policyn ska omsättas. 

LoU är inte en enkel lagstiftning att följa så därför finns höga förväntningar på 

att inköpsavdelningen bidrar till att göra det ”lätt att göra rätt” med såväl 

styrdokument, processer och verktyg så att alla kan vara delaktiga och bidra till 

det slutliga syftet att efterleva lagar och krav. 

Processefterlevnad 

Förvaltningens långsiktiga projekt med processkartläggning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 2019 påbörjat ett långsiktigt arbete 

med att kartlägga processer med målsättningen att uppnå ett processorienterat 

ledningssystem. Med det sagt så stannar man inte bara vid att ha kartlagt 

processer utan även koppla ihop styrdokument, rutiner, lathundar och andra 

instruktioner som skapar ett större värde för organisationen än bara kartlagda 

processer i sig.  

Kunskapsuppbyggnad  

För att förankra och bygga upp en gedigen kunskap hos medarbetare i vad 

processer är och hur de kan utvecklas, har man på förvaltningen valt att låta det 

ske i ett ”train-the-trainer” koncept. Det betyder att man skapar ett lärande i 

organisationen då utbildare utbildar andra vidare. Angreppssättet är särskilt 

lämpligt att använda i en förändring där det innebär att gå över till att arbeta 

processorienterat för att väcka intresse, skapa en positiv stämning och känna 

större ägandeskap för de processer som kartläggs. Staben har återkommande 

hållit grundutbildningar för medarbetare med genomgång av syfte, metoder 

såväl som att presentera samhällsbyggnadsförvaltningens egen metodik och 

mallar för att processkartlägga och identifiera styrdokument, rutiner mm. 

Bedömning kontrollområdet avrop och direktupphandling: tillfredsställande, 2 genomförda 

förbättringsförslag och 2 kvarstående förbättringsförslag riktade till KLF.
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Arbetssätt och metod för att kartlägga processer och dokument 

Staben har beroende på varje avdelnings processmognad och tillgång på 

resurser genomfört regelrätt workshop eller stöttat dem i att göra större del av 

jobbet på egen hand med utvecklare på staben som bollplank.  

I nuläget är runt hälften av alla processer kartlagda och ett fåtal avdelningar är 

mer eller mindre helt klara för att gå över i en förvaltningsfas. För de avdelningar 

som påbörjat arbetet men inte kommit vidare så handlar det oftast om en 

resursfråga. Ledningsgruppen har återkommande avstämningar om 

processkartläggning eftersom det är ett prioriterat projekt inom förvaltningen 

och man följer utvecklingen regelbundet.  

Ingen avdelning har fullt ut implementerat processer som ett verktyg i 

vardagen. Det är en struktur som kommer att komma när varje avdelning i nästa 

fas har utsett sina processägare och processansvariga som behöver vara på plats 

för att ha ett tydligt ägandeskap över processerna. Därtill hör bland annat 

arbetsuppgifter som att introducera nya och gamla medarbetare till 

processerna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått möjlighet att vara delaktiga i 

framtagande av de centrala, tvärfunktionella processer som har stor påverkan på 

förvaltningens arbete. Till exempel lokalförsörjningsprocessen, långsiktiga 

investeringsprocessen för att nämna några. 

Det är ännu för tidigt för att bedöma processefterlevnad på grund av att 

arbetssättet inte är implementerat. Men det finns god chans att skapa 

förutsättningar för att arbeta processbaserat. Här har förvaltningen liksom 

övriga Enköpings kommun mycket att vinna på sikt för att skapa effektiva 

flöden, smarta arbetssätt och säkerställa stabiliteten i de leveranser man har sina 

uppdrag. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöansvar genom politisk nämnd  

Politikerna i en nämnd har en viktig roll att spela när det kommer till 

arbetsmiljöansvar. Sveriges kommuner och regioner och även Arbetsmiljöverket 

beskriver förtroendevaldas ansvar som det yttersta ansvar för hur kommunen 

Bedömning kontrollområdet processefterlevnad: ej möjligt att bedöma i nuläget
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uppträder som arbetsgivare inom en kommun eller region1. Det innebär bland 

annat skyldighet att se till att det finns förutsättningar för förvaltningschef i 

fråga om befogenheter, resurser och kunskap för att i sin tur kunna delegera 

ansvaret vidare hela vägen ut i organisationen2.  

I inledningen av varje mandatperiod beskriver förvaltningen för 

nämndledamöter hur man arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).  

Från nämnd finns delegation till förvaltningschef över de övergripande 

arbetsmiljöuppgifterna. Därefter finns en dokumenterat och tydlig fördelning av 

arbetsuppgifter och ansvarsfördelning genom chefsleden för arbetsmiljö. Det är 

varje chef som ansvarar för att se till att arbeta med sin avdelning och 

arbetsgrupp när det gäller arbetsmiljö och det är arbetsplatsträff (APT) som är 

det forum där frågor, uppföljning och aktiviteter ska genomföras.  

Nämndens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Förvaltningens olika aktiviteter och uppföljningar av SAM rapporteras delvis till 

teknisk nämnd. Det är utfallet av medarbetarenkäten inom förvaltningen som 

utförs vart annat år och återkopplas till teknisk nämnd. Förvaltningschef har 

även annan uppföljning till nämnd exempelvis hur arbetsmiljö påverkat 

medarbetare under pandemin. 

Exakt vilka undersökningar och uppföljningar inom SAM som en nämnd ska ta 

del av är en tolkningsfråga. Men Arbetsmiljöverket menar att nämnden minst 

årligen ska följa upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar – både på 

förvaltningsnivå men även ute på enheterna3.  

Förslag till förbättring inom arbetsmiljö och SAM är att nämnd och 

förvaltningsledningen kommer överens om hur nämnden kan få en årlig 

 
1 Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, arbetsmiljö. SKRs webbplats: 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/fortroendevaldasarbetsgivaransvar/arbetsm
iljo.5067.html 
 
2 Politikers arbetsmiljöansvar, Arbetsmiljöverkets webbplats: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-
arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/#1 
 
3 Politikers arbetsmiljöansvar, Arbetsmiljöverkets webbplats: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-
arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/#1 
 

https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/fortroendevaldasarbetsgivaransvar/arbetsmiljo.5067.html
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/fortroendevaldasarbetsgivaransvar/arbetsmiljo.5067.html
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/#1
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/#1
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/#1
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/politikers-arbetsmiljoansvar/#1
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återkoppling på övergripande nivå av SAM. Den uppföljning som sker vart annat 

år av medarbetarenkät bedöms inte tillräckligt. 

Arbetsmiljö på nämndsammanträden  

I inledningen av den nya mandatperioden antogs ett dokument som berör 

arbetsmiljö på nämndsammanträden. Det heter ”Spelregler för samspel mellan 

politiker och tjänstemän” tar upp olika aspekter av tillit, respekt, smartgöra (göra 

varandra bra) och fokus på brukare/medborgare för att skapa en gemensam 

plattform för hur tjänstemän och politik tillsammans ska mötas och samarbeta. 

Sedan en tid tillbaka ser man att det är dags att lyfta frågor som berör 

dokumentet om spelregler och diskutera dem med förvaltning och 

nämndledamöter. Det har gjorts på ett sammanträde för teknisk nämnd under 

våren 2021. Förvaltningens tjänstepersoner upplever att arbetsmiljöarbetet 

påverkas negativt av ett samtalsklimat där de överenskomna spelreglerna om 

tillit och respekt inte beaktas och respekteras. 

HR deltog vid nämndmötet för att ge ett särskilt stöd till tekniska nämnden och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att komma tillrätta med detta. Målet är att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för konstruktiva möten och en god 

psykosocial arbetsmiljö för såväl ledamöter som tjänstemän i den interaktion 

och samspel som ska ske. 

Som förbättringsförslag bör man inom Enköpings kommun säkerställa att 

spelreglerna efterlevs över tid samt agera proaktivt för att främja samspel mellan 

de olika rollerna och undvika att det blir en obalans. 

Från chefens delegerade arbetsmiljöansvar till medarbetarens vardag 

Övergripande för hela samhällsbyggnadsförvaltningen finns en arbetsmiljö- och 

jämställdhetsplan som löper på två år. Den nuvarande gäller för år 2020 och år 

2021 och i nuläget ska den följas upp av ledningsgruppen under våren.  

Efter framtagandet av en plan för förvaltningsgemensamma områden så 

bearbetas den genom att varje avdelning plockar in de aktiviteter som är 

gemensamma för hela förvaltningen. Med denna metod så sker det en 

integration av planen. Eftersom varje avdelning har olika typ av verksamhet med 

sina unika arbetsmoment och risker så får de sedan lägga till aktiviteter och 

anpassa utifrån deras unika arbetsmiljö.  

En återkoppling sker sedan från avdelning tillbaka till ledningsgrupp för att 

säkerställa genomförandet. 
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Arbetsmiljö vid distansarbete  

Avdelningscheferna har fått särskilt stöd i sitt arbetsmiljöansvar från HR under 

pandemin. Exempelvis har man haft dialog och diskussioner om förutsättningar 

för distansarbete genom att bland annat låna hem kontorsutrustning.  

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har alla chefer gjort riktade insatser för att 

möjliggöra hemarbete till exempel tillåtelse att låna hem utrustning och att 

även köpa in olika former av teknisk utrustning som till exempel hörlurar, 

högtalartelefoner med mer för att stödja ett större behov av digitala möten. Man 

har även genomfört återkommande uppföljande enkäter i början och under 

pandemin för att ta ansvar och kartlägga den psykosociala arbetsmiljön. 

I uppföljning har det blivit tydligt att den sociala dimensionen av arbetsplatsen 

är viktig och har belysts särskilt då vardagen inneburit avsaknad av miljöombyte 

och mänsklig kontakt. Därför har många avdelningar inom förvaltningen 

tillämpat ”digitala fikapauser” och prövat nya former av möten som till 

exempel ”walk and talk” för att främja psykisk och fysisk välmående. 

Förvaltningen genomförde – pandemin till trots – en coronasäkrad friluftsdag i 

form av 2 timmar lång tipspromenad för alla medarbetare hösten 2020. Nu 

under våren 2021 har man haft en digital medarbetardag i form av en längre film 

med inspirationsföreläsning och ett quiz att genomföra på egen hand eller i 

grupp.  

Precis som tjänstemännen gick över till digitala möten skapades denna 

möjlighet genom beslut i ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde den 

2 april 2020 på grund av smittspridningen i samhället. Tekniska nämnden höll 

sina sammanträden med begränsningar i fysisk närvaro av sina ledamöter fram 

till i slutet på året: då närvarade alla ledamöter via digitalt möte och endast 

ordförande, nämndsekreterare, förvaltningschef och biträdande 

förvaltningschef närvarade fysiskt. 

Förbättringsförslag halvår 1 2021: 

 Nämndens ledamöter och tjänstemän inom förvaltningsledningen bör 

komma överens om hur nämnden kan få en årlig återkoppling på 

övergripande nivå av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Förbättringsförslag till KLF vid halvår 1 2021: 

 Nämnden ledamöter och tjänstemän inom förvaltningsledning bör 

fundera och ta fram förslag hur man kan säkerställa att spelreglerna 

efterlevs över tid. 
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Kvarstående förbättringsförslag från 2018: arbetsmiljö i ledningssystem 

Förbättringsförslag som kvarstår från 2018 var att göra styrdokument och rutiner 

som rör arbetsmiljö tillgängligt via ett ledningssystem. Aktiviteter med koppling 

till processkartläggning och ledningssystem fortsätter inom förvaltningen. 

Säkerhet och brand 

Övergripande struktur för systematiskt säkerhet- och brandskyddsarbete 

(SBA) 

Inom Enköpings kommun finns en säkerhetsenhet som har det övergripande 

ansvaret för säkerhetsfrågor som samlar och organiserar hur kommunens 

verksamheter står rustade inför såväl utmanande lägen såsom kriser såväl som 

olyckor och angrepp i vardagen.  

I strukturen för det som traditionellt benämns SBA (systematiskt 

brandskyddsarbete) inryms även systematiskt säkerhetsarbete. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett särskilt ansvar inom sitt område för den 

tekniska och fasta delen av säkerhet- och brandskyddet i samtliga kommunala 

fastigheter. Det ansvaret nämns vardagligt ”fastighets SBA”. I korthet betyder 

det att för den fastighet en verksamhet inryms i måste finnas fastighetstekniska 

installationer som kan skydda mot skadegörelse/inbrott, brand och olyckor. Till 

exempel larm, brandvarnare, rökdetektorer och så vidare.  

Men det räcker inte. Det måste även finnas arbetssätt och metoder hur 

verksamheten (människorna) ska agera i händelse av olycka som befinner sig 

inne i fastigheten. Det kallas vardagligt ”verksamhets SBA”. Till exempel ska det 

finnas rutiner och beredskap för hur man agerar vid utrymning av lokalerna. I 

detta avseende har samhällsbyggnadsförvaltningen exakt samma ansvar för de 

verksamheter där förvaltningens medarbetare befinner sig. 

Det finns en övergripande beskrivning på kommunens intranät Komin hur 

Enköpings kommuns säkerhetsorganisation ser ut med ett flertal roller. Det finns 

även regler, riktlinjer och verktyg som ska implementeras i varje verksamhet och 

där säkerställa efterlevnad av rutiner, arbetssätt. Bland annat ska varje 

förvaltning ha en utsedd säkerhetskoordinator som ska stödja sin förvaltning. 

Bedömning kontrollområdet Arbetsmiljö: Avvikelse, 2 nya förbättringsförslag varav ett 

riktat till KLF, 1 kvarstående förbättringsförslag från 2018.

 förbättringsförslag



Rapport 
2021-04-22 

14 (19)  

  

Ansvar och uppföljning fastighets SBA 

De kommunala fastigheternas ”fastighets SBA” ansvarar 

samhällsbyggnadsförvaltningens säkerhetssamordnare inom 

fastighetsavdelningen för. De arbetar brett med att säkerställa alla installationer 

på såväl befintliga fastigheter som de som byggs. Det innebär såväl den 

brandtekniska utrustning som nämnts ovan men även säkerhetsutrustning i 

form av exempelvis skalskydd, inbrottslarm, passerkort och nycklar. Deras 

främsta uppgift är att säkerställa att det finns barriärer för obehöriga men även 

access för behöriga personer såsom medarbetare, anställda och brukare som ska 

komma in i kommunens fastigheter.  

Uppföljning och kontroller att det fastighetstekniska skyddet fungerar görs 

minst årligen genom att behörig och anlitad entreprenör utför funktionstest och 

säkerställer att de fungerar på alla kommunala fastigheter. 

Ansvar och uppföljning verksamhets SBA 

Den är inte helt klarlagt och tydligt beskrivet på Komin hur implementering går 

till ”från policy till action”. Det skulle behövas ett tydligt metodstöd som på ett 

enkelt sätt beskriver hur förvaltningschef eller verksamhet/chefer i linjen ska 

göra för att ta fram sin verksamhets SBA. Idag är det mest fokus på VAD:et och 

inte så mycket på HUR:et i den struktur som finns. Det är svårt att sätta sig in i 

strukturen och förstå hur systemet ska implementeras på verksamhetsnivå. 

Uppföljning av hur verksamhets SBA efterlevs nämns inte i större omfattning 

bland rutinerna och reglerna på Komin. Det nämns att man ska upprätta en 

revisionsplan. Den innebär i sin tur att man förslagsvis i samband med 

skyddsrond (fokus arbetsmiljö) även bör granska verksamhets SBA. Det finns 

ingen beskrivning vad som ska granskas.  

Det nämns också att en verksamhet kan göra egna kontroller men vad man ska 

granska även under denna uppföljning är oklart. Man nämner några exempel på 

blockerade nödutgångar, saboterade brandsläckare. 

Ett förbättringsförslag är ett bättre stöd för att följa upp verksamhets SBA 

genom en checklista.   

Hur säkerställs verksamhets SBA inom samhällsbyggnadsförvaltningen? 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det varje chefs ansvar att säkerställa en 

fungerande verksamhets SBA för de arbetsplatser där man har personal som 

utför arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningens säkerhetskoordinator 
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tillsammans med stab verksamhetsutveckling har under åren 2021 fört dialog 

med KLF hur man kan göra förenklingar av strukturen så det blir lätt att göra rätt 

och att varje chef enkelt ska kunna förstå vad den ska göra och hur den ska 

organisera arbetet. Eftersom området säkerhet kan inbegripa många olika typer 

av säkerhet (informationssäkerhet, skydd mot våld, IT-säkerhet med mer).  

Eftersom området säkerhet kan inbegripa många olika typer av säkerhet så 

måste man ta fasta på användarperspektivet och målgruppens synvinkel. 

Begreppet ”less is more” är något som är viktigt att ha med när man ska styra 

och leda andra för att de ska förstå hur de ska göra och agera. Det är lätt att man 

med god ambition om att informera istället går vilse i en djungel av 

styrdokument som kan inbegripas inom säkerhet. Detta har noterats tidigare vid 

föregående års ISK-uppföljningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever att det ibland har förekommit en 

sådan djungel men ser nu fram emot att en renodling av dokument gör det 

enkelt och tydligt för varje chef hur de ska ta ansvar i 

säkerhetsledningssystemet. 

Förbättringsförslag till KLF halvår 1 2021: 

 Förslag att ta fram ett bättre underlag för hur uppföljning av verksamhets 

SBA ska genomföras, förslagsvis en checklista där det är tydligt och enkelt 

går att pricka av de mest kritiska förebyggande rutiner och arbetssätt. En 

sådan checklista kan antingen användas i samband med skyddsrond eller 

solitärt i det som benämns ”egna kontroller”. Detta kan öka graden av 

systematik som säkerställer att varje arbetsplats har ett fullgott skydd och 

efterlevnad av verksamhets SBA. 

 Förslag att fortsätta se över strukturen för att uppnå enkelhet och 

tydlighet för att ge ett bra stöd till verksamhet/chefer i linje så de kan axla 

det ansvar som de förväntas ta för verksamhets SBA. 

Kvarstående förbättringsförslag till KLF från 2018: öka systematik i 
befintligt säkerhetsledningssystem 

 Ökad systematik i det ledningssystem som finns på samma sätt som för 

arbetsmiljö, dokumenthantering med mer. Önskad effekt är att kunna 

Bedömning kontrollområdet Säkerhet/brand: Tillfredsställande, 2 nya 

förbättringsförslag till KLF och 1 kvarstående förbättringsförslag KLF
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säkerställa och dokumentera genomförandet och ökad 

processefterlevnad. 

Mutor och bestickning 

Förebyggande av mutor, jävsituation och bestickning för nämndledamöter 

För att säkerställa att det inte förekommer oegentligheter inom området mutor, 

jäv och bestickning sker det flera olika aktiviteter inom såväl nämnd som 

förvaltning.  

Nämndens ledamöter har fått information om hur jävssituationer ska hanteras 

och ordförande tillsammans med nämndsekreterare kvalitetssäkrar att det följs 

under nämndsammanträden. Generellt har de politiska företrädarna ofta en 

etablerad kunskap om ordning för hur till exempel jäv ska anmälas vid olika 

punkter under ett sammanträde. 

Det har hittills inom teknisk nämnd under pågående mandatperiod inte funnits 

någon situation som bedömts vara föremål för bestickning eller muta.  

Förebyggande av mutor, jävssituation och bestickning för tjänstemän 

För att undvika och minska risker för mutor, jäv och bestickning av medarbetare 

finns en enkel men grundläggande rutin. I princip så handlar det om att man 

som anställd aldrig får ta emot pengar eller gåvor från kunder, medborgare, 

anhöriga, elever eller för den del affärspartners som till exempel leverantörer. 

Rutinen innebär även att vid minsta misstanke om att man riskerar eller känner 

sig osäker om en situation innebär risk för en muta eller bestickning ska alltid 

överordnad chef rådfrågas. Är chef osäker rådfrågar hen sin chef och så vidare. 

Det har hänt att frågan gått hela vägen till förvaltningschef eller 

ledningsgruppen för att avgöra. 

För att rutinen ska bli känd för nyanställd finns flera kanaler för att informera:  

– Foldern ”Arbeta i Enköpings kommun” som alla nyanställda i kommunen får 

vid anställning tar upp vad som gäller för gåvor och insamling av pengar. 

– Genomgång av gällande rutiner som finns i introduktionsprogrammet som 

används inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Utöver detta så har chefen i sitt ansvar att följa upp rutinen vid 

utvecklingssamtal med sina medarbetare. Som stöd och påminnelse finns det 

med i den mall som förvaltningen använder sig av och som är central framtagen 

inom kommunen. 
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Kvarstående förbättringsförslag från 2019 

 Genom ett ledningssystem skulle mutor, jäv och bestickning finnas med 

som naturlig del i de processer där det kan finnas anledning att styra för 

att förebygga intressekonflikter till exempel i affärsavtal, beslut, 

förtroendeuppdrag eller liknande. 

Personal 

Rollbeskrivningar ska säkerställa grundkompetens hos medarbetare 

Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer och ledning har sedan 2018 beslutat sig 

för att använda rollbeskrivningar som metod inom förvaltningen. 

Rollbeskrivning formulerar vilka formella krav som ställs på medarbetare utifrån 

utbildning och arbetslivserfarenhet men även personliga egenskaper som på 

dagens arbetsmarknad anses minst lika viktiga som den formella utbildningen 

och erfarenheten. Rollbeskrivning anger helt enkelt på ett tydligt sätt vad 

medarbetare behöver kunna för att utföra arbetet. En rollbeskrivning kan vara 

kortfattad eller mer omfattande men den måste alltid vara relevant utifrån vad 

rollen kräver för att utföra arbetet. 

Fördelen med rollbeskrivningar är att det tydliggör förväntningar och krav som 

en chef kan göra på en medarbetare. För medarbetaren blir det enklare att förstå 

kravbilden om de har för avsikt att göra en förflyttning, kompetensutveckla sig 

och lära sig nya saker med en annan roll eller med ett utökat ansvar. 

Varje chef bär i sitt led ansvar för att rollbeskrivningar finns framtagna och att de 

underhålls och justeras om det är nödvändigt. 

Lagstadgade krav på utbildning och fortbildning 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns det områden som enligt lag kräver 

att kunskap ges och repeteras över tid. För samhällsbyggnadsförvaltningen 

finns det inslag av detta inom många olika områden. Som exempel kan nämnas 

motorsågskörkort, Heta arbeten, grundläggande livsmedelshygien, 

Yrkeskompetensbevis (YKB för tunga fordon) som är sådana utbildningar som 

medarbetarna behöver för att utföra sitt arbete. Det är arbetsgivarens ansvar att 

säkerställa att medarbetare får gå dem och att de följer dem för att kunna 

garantera en säker arbetsmiljö. Samtliga dessa utbildningar följs upp och 

Bedömning kontrollområdet Mutor och bestickning: Tillfredsställande, 1 kvarstående 

förbättringsförslag från 2019.
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övervakas av respektive chef i linjen som använder tidigare nämnd 

utbildningsmatris.  

Varje chef har ansvar för att säkerställa och följa upp att varje medarbetare har 

fått gå lagstadgade utbildningar. Till sin hjälp finns det med som en del i 

utvecklingssamtal samt även en utbildningsmatris som förvaltningen har tagit 

fram. Den gör det möjligt för en chef att genom en översikt se status för att både 

dokumentera men också planera utbildning. Den sammanfattar per individ vilka 

som är obligatoriska, vilka som har gått (eller ska gå) en utbildning och datum. 

Kompetensutveckling för att utveckla individer 

Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer har en rutin som är en del av det 

utvecklingssamtal som genomförs en gång per år. Tillsammans med sin chef 

diskuterar man utveckling av kompetens och det finns en stor öppenhet för att 

medarbetare själva måste ta ett ansvar för att föreslå och initiera sin egen 

utveckling. För detta finns ett material i form av kompetensutvecklingsstöd där 

man föreslår olika sätt att kompetensutveckla sig och som handlar om långt 

mycket mer än det traditionella i att ”gå en kurs”. I vårt informationssamhälle 

finns så mycket mer att utvecklas inom genom seminarier, webinarium, digitala 

föreläsningar. Det finns också förslag om att använda sig av mentorskap och lära 

av varandra för att växla ut och bygga på kompetens inom den egna 

förvaltningen. 

Precis som övriga förvaltningar kan medarbetare ansöka om att få bidrag från 

kompetensutvecklingsfonden vilket är ett sätt att utvecklas och bygga på sin 

grundkompetens. Det finns ingen känd uppgift på hur förvaltningens 

medarbetare har ansökt och blivit beviljade anslag från fonden. 

Uppföljning av kompetensutveckling sker genom medarbetarundersökningen 

som genomförs vart annat år. I övrigt är det varje chefs ansvar att följa upp 

individuellt utifrån överenskommelser med sin medarbetare hur denna 

utveckling sker. 

Friskvård för att främja hälsa 

Tidigare under rubriken arbetsmiljö nämndes olika insatser som bidragit till att 

få medarbetare att må bra under pandemin. Det har inneburit alltifrån metoder 

för att undvika sätt att smitta eller bli smittad genom exempelvis hemarbete 

eller skyddsutrustning för dem som varit exponerade för smitta på 

arbetsplatsen. Avsaknaden av den sociala dimensionen på en arbetsplats har 
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blivit påtaglig för de allra flesta, kanske i synnerhet de som under lång tid 

arbetat hemifrån. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med friskvård dels genom att erbjuda 

en timma friskvård på betald arbetstid per vecka. Men även en portal där varje 

medarbetare har rätt att välja att använda en summa pengar som tilldelas varje 

år till en friskvårdsaktivitet till exempel gym, idrottsklubb, massage eller 

liknande.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp följer upp sjukfrånvaro samt 

hur och om friskvårdsbidraget utnyttjas och inrapportering av friskvårdstimme 

som tas ut. Det genomförs även en medarbetarenkät en gång per år samt 

uppföljning av aktiviteter som härleds till arbetsmiljö- och jämställdhetsplanen. 

De aktiviteter som inte kunnat genomföras och som blivit en större skillnad som 

relaterar till friskvård och hälsa är de fysiska sammankomster som förvaltningen 

arrangerar. Till exempel förvaltningsfrukost, förvaltningsfest, medarbetardag 

och så vidare. Det har dock kunnat ersättas i mindre omfattning och 

utsträckning med digitala sammankomster.

Bedömning kontrollområdet Personal: Tillfredsställande
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Uppföljning intern kontrollplan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av internkontroll 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föredrar uppföljning av internkontroll plan för 2021. 

__________ 
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Uppföljning internkontrollplan 2021 (Socialnämnden)
Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskred

ucerande åtgärd Kontrollansvarig tjänst Periodicitet Kontrollaktivitet/metod Uppföljning 2021

Handläggning Behörigheter
missbrukas

Administration Kontroll av logg i
verksamhetssystem

Avdelningschef Månad Uppföljning av rättssäker
handläggning

Rutinen följs och ingen avvikelse
har identifierats.

Ekonomi och
handläggning

Att ersättning betalas ut
utifrån felaktigt underlag.

Ekonomi Stickprovskontroll av
digitala återansökningar
av försörjningsstöd.

Avdelningschef myndighet Tertial Att verifiera att korrekta
underlag finns som styrker
utbetalningen.

Stickprov sker i enlighet med plan.
Hittills har fem anmälningar om
bidragsbrott skett i år.

Handläggning Ej rättssäker
handläggning

Rättssäkerhet Utredningstider följs
samt att eventuella
förlängningsbeslut är
dokumenterade

Avdelningschef myndighet Månad Uppföljning av rättssäker
handläggning

Mottagning/barnutredning:
Antalet försenade utredningar
rapporteras  liksom ofördelade
ärenden. Under våren har vi haft
160 försenade utredningar. Vi ser
en ökning från maj till augusti.
Inflödet ökade med 40% under
månaderna maj-juni. Pandemi;
Personalresurser saknades att
möta omställningsbehovet. Effekten
av konsulter och beslut om
rekrytering beräknas få effekt från
november 2021.
Förlängsningsbeslut är
dokumenterade. Ett arbete behöver
ske för att säkerställa att dessa sker
på korrekt sätt. Samhällsvården:
Förbättring gentemot tidigare och
inte uppfyllt. I Jan-juni avslutades
35 utredningar på Samhällsvården,
11 av dessa var försenade. Fram
tills nu kan vi se att antalet dagar
som en utredning försenas minskat
kraftigt. 2020 var snittantalet dagar i
en försenad utredning 137 dagar
(pga några riktigt få långa
förseningar), nu är det 27 dagars
förseningstid i snitt.



Handläggning Att barnsamtal ej utförs Rättssäkerhet Att barnsamtal
genomförs och att det
dokumenteras om
sådant ej genomförs

Avdelningschef myndighet Tertial Uppföljning av rättssäker
handläggning

Mottagning/barnutredning:
Egenkontroller har genomförts vid
två tillfällen under våren där det
framgår att barnsamtal
genomfördes eller dokumenterades
varför inte i 99% av de
kontrollerade slumpmässigt utvalda
ärenden. Bedömning hade gjorts i
46 % av dessa att barnsmtal inte
skulle ske tex pga ålder eller att
barnet inte ville delta. Det behöver
ske ett fördjupat arbetet utifrån
barns delaktighet och lagstitning
kring hur den siffran kan förändras.
Samhällsvården: 18
övervägande/omprövningar väljs
slumpmässigt ut för kontroll. I 17 av
dessa beskrivs barnsamtal direkt
med enskilda barnet.  Dvs 94%. I
några fall beskrivs att mötet skett
digitalt. I det fall som inte beskriver
att barnsamtal ägt rum pga
sjukdomsåterbud finns uppföljning i
akt avseende hembesök och
barnsamtal några veckor senare.
Således är resulatet 100 % på
barnsamtal i upföljning av vård
under perioden.





 

 

Delårsrapport 2021-08-31, del 1 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2021 
  



Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2021-08-31, del 1 2(8) 

Innehållsförteckning 

1 Kontaktperson ............................................................................................................. 3 

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare) ................................... 3 

3 Måluppfyllelse 2023 .................................................................................................... 5 

4 Medarbetarmål ........................................................................................................... 7 

5 Internkontrollplan ...................................................................................................... 7 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Uppfoljning internkontrollplan MBN tertial 2 

  



Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2021-08-31, del 1 3(8) 

1 Kontaktperson 

Magnus Holmberg Muhr 

magnus.holmberg.muhr@enkoping.se 

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som 

grundpelare) 

Händelser av väsentlig betydelse 

Påverkan av Covid -19 

Under pandemin har effektiviteten inom förvaltningens kärnuppdrag minskat trots nya 

kreativa arbetssätt. Smitta får till följd att besök skjuts upp och att arbetsgrupperna inte 

kan samverka optimalt. Antalet vab-dagar har ökat betydligt till följd av en hårdare 

hållning på förskola och skola vilket minskar effektiviteten på förvaltningen totalt sett. 

När ordinarie verksamhet blir mer tidskrävande så slår det också mot kapaciteten för 

alla utvecklingsområden nedan. 

Flytt 

Kommundirektören har fattat ett inriktningsbeslut om att förvaltningen ska lämna 

lokalerna i Paushuset och flyttar till lokalen Kungsgatan 39 senast under våren 2022. 

Viss nedgång i effektivitet förväntas under planeringsskedet och än mer under själva 

genomförandet av flytten. 

  

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till 

demokratin 

Ambition 2021 

Nämnden har minskat den icke värdeskapande administrationen, ökat servicegraden 

och tillgängligheten genom en eller fler nya e-tjänster. 

Miljöavdelningen har förberett e-tjänster så långt som möjligt, men inväntar funktion på 

KLF innan tjänsterna kan publiceras. Byggavdelningen har gått över till digitalt 

mellanarkiv i det nya systemet Iipax, miljöavdelningen har påbörjat testning av 

systemet. Bygg har uppgraderat sin robotfunktion i verksamhetssystemet, från atom 1 

till atom 2, vilket underlättar administrationen internt och ger en kvalitetssäkring genom 

automatiska bevakningar. Dialogkartan har kart- och GIS-avdelningen tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning utvecklat ytterligare. 

  

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö 

Ambition 2021 

Ökad kunskap hos verksamhetsutövare leder till bättre egenkontroller och minskat 

behov av högfrekvent tillsyn” och ”Nämnden etablerar dialog med berörda nämnder 

kring processer och samspel”  

Från 1 juli kom en ny lagstiftning på livsmedelsområdet. Förändringen innebär ett 

utökat taxafinansierat uppdrag för livsmedelsinspektörerna. 

Miljöavdelningen och byggavdelningen tar tillsammans med SBF fram kommunens 
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dagvattenplan. Kart- och GIS-avdelningen har arbetat intensivt med vattensamordnarna 

för att skapa GIS-lager kring avrinningsområden, vattenförekomster och 

vattenprovtagning i fält. 

I övrigt se vidare under "mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad" 

  

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred 

arbetsmarknad 

Ambition 2021 

”Samspelet med andra nämnder ger bättre förutsättningar för företag vid etableringar 

och utveckling inom kommunen” och ”Nämnden har förbättrat samspelet med en annan 

nämnd” 

Nämnden har bjudit in och genomfört en utbildning och workshop tillsammans med 

plex och tekniska nämnden. Syftet var att formera nämnderna så att man tillsammans 

kan rusta sig för att fatta medvetna beslut som stöttar Enköpings utveckling långsiktigt. 

Förvaltningen har intensifierat samspelet med samhällsbyggnadsförvaltningen generellt. 

Transformeringen till en mer digital samhällsbyggnadsprocess är påbörjad tillsammans 

med planavdelningen, där kart- och GIS-avdelningen drivit arbetet med digitalisering av 

bland annat grundkarta och fastighetsförteckning. 

Verksamhetens förväntade utveckling 

Förvaltningen kommer inom kort vara helt digital i det interna arbetet, inklusive digitalt 

mellanarkiv /e-arkiv. Det som återstår är utvecklandet av ytterligare e-tjänster ut mot 

kommuninvånare och företag. 

Miljöavdelningens e-tjänster kommer att bli försenade trots beviljade pengar ur 

digitaliseringsfonden. Ett antal tjänster finns förberedda från förvaltningen, men 

kommunens gemensamma e-tjänsteplattform har inte full funktion än och nyckeltjänster 

på KLF - IT är inte besatta varför projektet inte kan slutföras. Effekter som ökad 

kundnöjdhet, förenkling för företag och minskad administration internt och externt 

fördröjs. 

Förvaltningens verksamhet upprätthåller servicenivån till medborgarna, trots covid-19, 

genom exempelvis en digital version av öppet hus, digital tillsyn samt personliga möten 

och tillsyn utomhus. Ansträngningarna får genomslag i exempelvis nöjdkundindex där 

tillgänglighet och andra bedömningsområden har gått upp. 

Trots utmaningarna så kommer digitalisering, e-tjänster och servicegrad med stor 

sannolikhet nå målbild 2023. Förflyttning mot målbild gynnas av att det finns kunniga 

och drivna medarbetare, en god arbetsmiljö och högt digitaliserad verksamhet i 

grunden. En god servicegrad är dock en färskvara, förväntningarna kring service ökar 

stadigt. 

Bland annat upplever förvaltningen att mer tid går åt rådgivning (skattefinansierad) än 

tidigare, framförallt på byggavdelningen. Det finns förmodligen en koppling till 

pandemin, men även andra långsiktiga samhällstrender verkar spela in, högre 

förväntningar från medborgare, ökade krav i bygglovslagstiftningen samt en förenklad 

beskrivning i försäljningsinformation om av vad som krävs för bygglov. Sammantaget 

ger det en komplex bild där det som förväntas och det som krävs hamnar på 

kollisionskurs. Utmaningen är till stor del nationell, men förvaltningen försöker hantera 

den ökade påfrestningen med kommunikation och information. 

En minskad skattefinansiering, under ett år där covid-19 drar ner effektiviteten, går inte 



Miljö- och byggnadsnämnden, Delårsrapport 2021-08-31, del 1 5(8) 

obemärkt förbi. Utvecklingstakten för hela förvaltningen har gått ner en aning sedan 

mars. När ärendeflödet i den ordinarie verksamheten ökar så märks den av covid-19 

orsakade effektivitetsminskningen tydligt. Utvecklingsarbete får stå åt sidan till förmån 

för regelrätt handläggning av ärenden inom de flesta områden. Samma resurser används 

i det dagliga uppdraget och i utveckling. 

Framförallt byggavdelningen har ett högt inflöde av ärenden och kommer sannolikt 

överskrida sina intäkter. Samtidigt kräver ett högt inflöde fler handläggare varför 

ytterligare rekrytering kommer att bli nödvändig. 

• Det är väldigt tydligt att nämndens viktigaste förflyttningar och önskade 

transformationer, "ökat samspel mellan förvaltningar, såväl som "ökad 

digitalisering", har stora beroenden till andra förvaltningar. Förvaltningen 

förväntas bidra mer i samhällsbyggnadsprocessen än tidigare och har fått utökad 

ram för det nästa år. 

• Covid-19 medför att det är svårt att upprätthålla full effektivitet. 

Utvecklingstakten minskar när ärendeflödet ökar. 

3 Måluppfyllelse 2023 

3.1 KF-mål 1: Det finns ändamålsenliga sätt att komma i 

kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina 

frågor 

Verksamheterna upprätthåller servicenivån till medborgarna, trots covid-19, genom 

exempelvis en digital version av öppet hus, digital tillsyn samt personliga möten och 

tillsyn utomhus. Ansträngningarna får genomslag i exempelvis nöjdkundindex där 

tillgänglighet och andra bedömningsområden har gått upp. 

Inom kort kommer verksamheterna i stort sett vara helt digitala i det interna arbetet, 

inklusive digitalt mellanarkiv /e-arkiv. Det som återstår är utvecklandet av ytterligare e-

tjänster ut mot kommuninvånare och företag vilket först kräver full funktion i 

kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. 

Bygglovshandläggningen har uppgraderat sin robotfunktion i verksamhetssystemet 

vilket underlättar administrationen internt och ger en kvalitetssäkring genom 

automatiska bevakningar. Dialogkartan som arbetats fram tillsammans med 

planavdelningen har utvecklats ytterligare som verktyg för en bra medborgardialog. 

Trots utmaningarna så kommer digitalisering, e-tjänster och servicegrad med stor 

sannolikhet nå målbild 2023. 

3.2 KF-mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för 

både personal, föräldrar och elever 

På flera sätt bidrar nämndens verksamheter till att Enköping kan erbjuda personal, 

föräldrar och elever attraktiva och bra skolor och förskolor. Exempelvis i samband med 

bygglovsansökningar och hälsoskyddsinspektioner där säkerhet, tillgänglighet och hälsa 

är viktiga områden. Flera förskolor har byggts och en gymnasieskola planeras där 

nämndens verksamheter har fått mycket fin återkoppling av andra förvaltningar för bra 

samspel, vilket är extra positivt eftersom just samspelet med utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden och plex lyfts fram som särskilt viktigt att 
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utveckla. 

Hälsoskyddsgruppen har årlig tillsyn på skolor och förskolor, där fokusområdet på 

skolorna under hösten generellt är densamma som på förskolorna under våren. Hösten 

2020 var fokus inomhusbuller, det vill säga buller som uppstår av fasta installationer, 

likt ventilationen. Ungefär 75 % av skolorna överskred riktvärdet för inomhusbuller och 

vårens förskoletillsyn på bakgrundsbuller gav liknande resultat. 

Tillsynen på inomhusbuller har tagits emot väl, främst för att det påverkar eleverna och 

lärarna direkt. Eleverna får bättre vistelsemiljö med många positiva inlärningseffekter 

och lärarna får en bättre arbetsmiljö när bullernivåerna klarar riktvärdena. Många 

rektorer har också uppskattat våra indikerande bullermätningar då det varit lättare att få 

fastighetsägarna att vidta åtgärder till följd av miljöavdelningens mätningar än vid t ex 

felanmälningar de själva gör. Det var också ett uppskattat med bakgrundsbuller som 

fokus under ett pandemiår eftersom lokalerna skulle vara tomma när mätningar gjordes. 

Hösten 2021 kommer de skolor som ännu inte vidtagit åtgärder följas upp vid den 

ordinarie tillsynen. Fokusområdet för hösten 2021 är ventilationens funktion och 

innebär granskning av OVK:er, personbelastningsritningar samt mätningar av 

koldioxidhalten i klassrum vid pågående undervisning. Vad gäller förskolorna kommer 

de under hösten att vidta åtgärder utifrån de åtgärdsplaner de skickat in. 

3.3 KF-mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och 

bidrar till hållbara miljöer 

Samspelet med andra nämnder är ett viktigt och prioriterat utvecklingsområde. 

Nämnden har bjudit in och genomfört en utbildning och workshop tillsammans med 

plex och tekniska nämnden gällande bland annat jordbruksmark och strandskydd. Syftet 

var att samla nämnderna så att man tillsammans kan rusta sig för att fatta medvetna 

beslut som stöttar Enköpings utveckling långsiktigt. 

Alla nämndens verksamheter bidrar i grunden till hållbara miljöer. I år har 

miljöavdelningen och byggavdelningen tillsammans med SBF arbetat fram kommunens 

dagvattenplan. Kart- och GIS-avdelningen har arbetat intensivt med vattensamordnarna 

för att skapa GIS-lager kring avrinningsområden, vattenförekomster och 

vattenprovtagning i fält. 

3.4 KF-mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag 

och organisationer 

Förvaltningen har intensifierat samspelet med samhällsbyggnadsförvaltningen vilket ska 

resultera i effektiva processer med företag och organisationer. Transformeringen till en 

mer digital samhällsbyggnadsprocess är påbörjad tillsammans med planavdelningen, där 

kart- och GIS-avdelningen drivit arbetet med digitalisering av bland annat grundkarta 

och fastighetsförteckning. 

Förvaltningens verksamheter upprätthåller servicenivån till medborgarna, trots covid-

19, genom exempelvis en digital version av öppet hus, digital tillsyn samt personliga 

möten och tillsyn utomhus. Ansträngningarna får genomslag i exempelvis 

nöjdkundindex där tillgänglighet och andra bedömningsområden har gått upp. 
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4 Medarbetarmål 

Medarbetarundersökningen visar ett bra men sänkt HME-värde till 77 vilket får anses 

vara ett gott resultat med tanke på omständigheterna kring pandemin och utmaningar 

som kommer med att bedriva nämndens verksamheter på distans. Glädjande är att både 

sjukfrånvaron och personalomsättningen hålls på låga nivåer vilket får ses som en 

styrka och ett kvitto på det arbetet som bedrivits med arbetsmiljö och ledarskap under 

många år. 

KF mål 2023 - medarbetare Indikator 
Startlä

ge 

Nuläge 

inneva

rande 

år 

Mål 

2023 

Ökat medarbetarengagemang 

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) 

87 

(2019) 77 80 

Ledare/chefer känner att de har rätt 

förutsättningar att göra ett bra jobb 

och utvecklas i sin roll Chefsfrågor medarbetarenkät 

-- (för 

liten 

grupp) -- -- 

Sjukfrånvaron i Enköping ska 

minska Sjukfrånvarostatistik 

5,9% 

(2018) 4,1% 5,0% 

Kommunens personalomsättning är 

lägre än 10% 

Extern personalomsättning 

(slutar i kommunen) 

21% 

(2018) 4% 15% 

5 Internkontrollplan 

Uppföljningen i sin helhet återfinns i bilagan. Här lyfts delar som fortfarande är i behov 

av åtgärd och av särskilt intresse upp.  

Punkt 1 (i internkontrollplanen) 

Livsmedelsverksamheten har fått ett utökat uppdrag med ett nytt tillsynsområde. 

Vi ser över den interna organisationen gällande it och även uppföljningen med KLF-it. 

Kontaktperson hos KLF för strategiska och övergripande frågor saknas i nuläget. 

Punkt 2 

Miljöchef är tjänstledig och det innebär att avdelningen fortfarande har mindre 

bemanning i ledningen. På grund av det kommer det inte bli tid för uppföljning och den 

utveckling som behövs för att komma i bukt med tillsynsskulden som finns på 

miljöbalken. 

Fokus har satts in för att arbeta bort kontrollskuld på livsmedel under 2021 och 2022. 

Prognosen är att målet kommer att nås. 

Punkt 3 

Planering av flytt pågår. Flyttgruppen arbetar vidare. Förvaltningen flyttar till 

Kungsgatan 39 under våren 2022. Samordningsmöten hålls med lokalstrateg och 

fastighetsavdelningen. 

Punkt 5 

Dialogen med KLF kring förbättringsmöjligheter av gemensamma administrativa 

processer haltar på grund av hög personalomsättning hos KLF. 

Punkt 6 
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Det har genomförts gemensamma arbetsutskott med MBN, TN och PLEX. Mellan 

förvaltningarna pågår en utveckling av samhällsbyggnadsprocessen. 

Internt mellan nämnd och förvaltning sker ett utvecklingsarbete gällande roller och 

arbetssätt. 

Underlag tas fram för att möjliggöra debitering av förvaltningens arbetstid som läggs i 

planprocessen. 

Punkt 8 

Vi har informerat och begärt medel för utökade statliga uppdrag för hantering och 

leverans av geografisk information. 

Livsmedel har fått ett utökat uppdrag från och med juli 2021 (nämns även under punkt 

1). 

Trängseltillsyn har genomförts på grund av pandemin och ersättningen från staten 

täcker inte hela kostnaden. 

Utökad ram har beviljats för 2022 i syfte att hinna med försenad livsmedelskontroll. 

Tillsynsskulden uppkom som ett resultat av pandemin och till följd av byte av 

ärendehanteringssystem. 



Uppföljning internkontrollplan Miljö- och byggnadsnämnden 
Process/rutin Risk Kontrollmoment/riskreducer

ande åtgärd 
Kontrollaktivitet/metod Kommentar 

Kostnader och intäkter  Osäkra kostnader och 
osäkra intäkter t ex, 
ofinansierade politiskt 
beslutade uppdrag, 
produktionsbortfall vid 
personalomsättning, 
ändrade prioriteringar, ökad 
administrativ belastning, 
bristande framförhållning i 
kommungemensamma 
processer, IT-problem samt 
beroende på konjunkturen. 

Kontroll över intäkter och 
kostnader. 

Uppföljning ekonomi, tar 
fram förslag och vidtar 
åtgärder. Regelbunden 
uppföljning med it där 
åtgärdslistor tas fram. 
Arbeta kontinuerligt med 
bemanning för att minimera 
produktionsbortfall. 

Tertial 2 2021 
Livsmedelsverksamheten har fått ett utökat uppdrag med ett 
nytt tillsynsområde. 
Vi ser över den interna organisationen gällande it och även 
uppföljningen med KLF-IT. Kontaktperson hos KLF för 
strategiska och övergripande frågor saknas i nuläget. 
Personalomsättningen på förvaltningen är låg, ca 4%. 
Det har under året varit stort tryck på byggandet och 
ärendemängden är stor och det ger en hög belastning på 
personalen. 

Kostnader och intäkter  Risk för återbetalning om 
tillsynsuppdraget inte kan 
utföras samt risk för 
reducering av avgifter om vi 
inte kan följa lagstadgade 
handläggningstider t ex vid 
brist på personal. 

Säkerställa 
personalresurser och 
kontroll över tillsynsplan 
och handläggningstider. 

Uppföljning av tillsynsplan 
och handläggningstider. 
Rekrytera och återbesätta 
tjänster. 

Tertial 2 2021 
Uppföljning av tillsynsplan sker regelbundet. 
Handläggningstiderna för miljöavdelningens verksamheter 
följs. Det innebär att inspektionsrapporter kommer ut kort 
efter inspektionerna och att behandling av ansökningar görs 
inom den tid som handläggarna har på sig.  
Miljöchef är tjänstledig och det innebär att miljöavdelningen 
fortfarande har mindre bemanning i ledningen. På grund av 
det kommer det inte finnas tid för uppföljning och 
utvecklingsbehov som finns för att komma i bukt med 
tillsynsskulden som finns på miljöbalken. 
Fokus har satts in för att arbeta bort kontrollskuld på 
livsmedel under 2021 och 2022. Prognosen är att målet 
kommer att nås. 
Handläggningstiderna för byggavdelningen hålls. 
Ärendetillströmningen och efterfrågan på rådgivning och 
information, som har varit stor under våren och sommaren, 
har nu mattats av något. 
Kart- och GIS-avdelningens handläggning löper på. 
Efterfrågan på tjänsterna är hög och det finns små 
marginaler om någon medarbetare slutar eller blir 
frånvarande.  
Rekryteringar pågår på miljöavdelningen. Bygg- samt kart- 



Process/rutin Risk Kontrollmoment/riskreducer
ande åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Kommentar 

och GIS-avdelningen har full bemanning. 

Lokaler  Flytt till nya lokaler. 
Osäkerhet när och var MBF 
ska flytta, brist på 
förutsättningar. Brist i 
arbetsmiljön. 

Säkerställa funktionalitet Planera för nya lokaler och 
en eventuell flytt. Dialog 
med fastighetsavdelningen 
och lokalstrateg. 
Genomföra och följa upp 
skyddsronder. 

Tertial 2 2021 
Planering av flytt pågår. Flyttgruppen arbetar vidare. 
Förvaltningen flyttar till Kungsgatan 39 under våren 2022. 
Samordningsmöten hålls med lokalstrateg och 
fastighetsavdelningen. 
Digital skyddsrond har genomförts och resultatet har 
presenterats på en förvaltningsinformation. Resultatet visade 
att det till största delen fungerar bra att arbeta på distans. 
Bristerna är avsaknaden av att träffa kollegor och viss brist 
på teknisk utrustning. Förslag på åtgärder för digitala träffar. 
Behov av utrustning diskuteras med respektive chef. 

Rekrytera och behålla 
personal  

Svårigheter att rekrytera 
rätt kompetens samt att 
behålla personal och 
kompetens, 
personalomsättning. 

Säkerställa 
personalresurser och 
kompetens samt en bra 
arbetsmiljö. 

Undersöka hur våra 
arbetsvillkor uppfattas och 
hur vi kan förbättra. Arbeta 
för att personal som slutar 
får ett bra 
avslutningssamtal. 
Säkerställa en god 
introduktion och ge 
medarbetarna möjligheter 
till utveckling. 

Tertial 2 2021 
Distansarbete kan ske efter överenskommelse med chef. 
Uppföljning av chefsfrågorna i HME (Hållbart 
MedarbetarEngagemang) planeras i samarbete med HR. 
Uppföljning görs på respektive avdelning. 
Avslutningssamtal erbjuds av chef och det går även att få 
samtalet med HR. 
Rutin finns för introduktion av ny personal men påverkas av 
pandemin. 
  

Administration  Ineffektiva processer och 
system för planering och 
uppföljning riskerar att 
oproportionerligt stor del av 
tiden läggs på 
administration. 

Synliggöra och reducera/ta 
bort ej värdeskapande 
administration. 

Se över administrativa 
processer och ge 
återkoppling till 
processägarna. Dialog med 
KLF kring 
förbättringsmöjligheter av 
gemensamma 
administrativa processer. 

Tertial 2 2021 
Något förbättrad planering från KLF, återkoppling sker på 
avstämningsmöten med förvaltningschef och ekonom. 
Dialogen med KLF haltar på grund av hög 
personalomsättning hos KLF. 

Förtroende/demokrati/ekon
omi  

Ineffektiv 
samhällsbyggnadsprocess 
riskerar att oproportionerligt 
stor del av tiden läggs på 
administration och misstag 
som påverkar både 
förvaltning, näringsliv samt 

Synliggöra processer och 
överlämningar mellan 
förvaltningar. 

Förbättra 
samhällsbyggnadsprocess
en tillsammans med främst 
SBF men också andra 
berörda förvaltningar. 

Tertial 2 2021 
Det har genomförts gemensamma arbetsutskott med MBN, TN 
och PLEX. Mellan förvaltningarna pågår en utveckling av 
samhällsbyggnadsprocessen. 
Internt mellan nämnd och förvaltning sker ett utvecklingsarbete 
gällande roller och arbetssätt. 



Process/rutin Risk Kontrollmoment/riskreducer
ande åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Kommentar 

ekonomi genom att 
kostnaden inte debiteras ut 
på slutkund. 

Underlag tas fram för att möjliggöra debitering av förvaltningens 
arbetstid som läggs i planprocessen. 

Genomförande av 
nämndens uppdrag  

Genomförs inte nämndens 
uppdrag är risken att 
kommuninvånarna tappar 
förtroende för kommunen. 

Uppdragen kan 
genomföras på rimlig nivå 

Uppföljning av 
verksamheterna och 
rapportering av avvikelser i 
syfte att få tillräckliga 
resurser för att genomföra 
uppdragen. 

Tertial 2 2021 
Kontinuerlig rapportering till nämnd om verksamheterna och 
fördjupat i samband med delårs- och årsrapporter. 
Förslag tas fram för åtgärder vid avvikelser och nya behov. 

Lagar, regler och uppdrag  Vi har inte tillräckligt med 
tid, resurser eller 
vägledning för att hinna 
anpassa oss till nya statliga 
och kommunala 
lagar/regler och genomföra 
utökade uppdrag. 

Följa förändringar i 
lagstiftning, regler och dess 
implementering. 

Omvärldsbevakning 
branschvis. 
Nya uppdrag ges rimliga 
förutsättningar i tid och 
resurser. Söka samarbeten 
där vägledning inte finns. 

Tertial 2 2021 
Vi har informerat och begärt medel för utökade statliga 
uppdrag för hantering och leverans av geografisk 
information. 
Livsmedel har fått ett utökat uppdrag från och med juli 2021. 
Trängseltillsyn har genomförts på grund av pandemin och  
ersättningen från staten täcker inte hela kostnaden. 
Utökad ram har beviljats för 2022 i syfte att hinna med 
försenad livsmedelskontroll. Tillsynsskulden uppkom som ett 
resultat av pandemin och till följd av byte av 
ärendehanteringssystem. 
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Internkontrollplan 
Upplevelsenämnden har för år 2021 antagit en plan för uppföljning av den interna 
kontrollen som fokuserat på de sex områdena: 

 Rutiner och resurser för avtalshanteringen 
 Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser. 
 Barnrättslagen 
 Inköp och upphandling 
 Korruption och oegentligheter 
 Arbetsmiljö 

Under tertial 2 föreligger följande status utifrån åtgärdsplanen: 
Rutiner och resurser för avtalshanteringen 
Arbetet med åtgärdsplan fortsätter enligt plan. Manualer och rutiner är ute på remiss och 
implementering sker under tertial 3. Beräknas vara klart till årsskiftet. 
Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser 
Arbetet med ekonomiska konsekvensanalyser har inte genomförts delvis på grund av ny 
ekonomiorganisation samt arbetsanhopning under tertial 1. Förvaltningen har dock tagit 
flera steg i arbetet med delaktighet i våra ekonomiska resultatanalyser. Arbetet med 
ekonomiska analyser förväntas starta innan årsskiftet, införandet beräknas vara klart 
under 2022. 
Barnrättslagen 
En rutin för prövning av barnets bästa är framtagen av förvaltningen. Ledningsgruppen 
har beslutat att rutinen ska gälla. Senast vid årsskiftet ska nämnden och medarbetare på 
förvaltningen fått utbildning i lagstiftningen, samt utbildning i rutinen. Likaså ska en 
workshop genomföras med samtliga chefer. Fortsatt gott samarbete sker med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Inköp och upphandling 
Ej genomfört på grund av hög arbetsbelastning. Dock har en föredragning genomförts 
gällande chefers ansvar. Arbete pågår under tertial 3. 
Korruption och oegentligheter 
Inom förvaltningen sker genomgång tjänstepersonsrollen - offentlig verksamhet. 
Föreläsningstillfälle om korruption och oegentligheter för ledning/ nämnd kommer ske 
våren 2022. 
Arbetsmiljö 
Löpande avstämningar sker utifrån beslut om distansarbete. Pågående arbete med 
åtgärdsplan tillika utbildningsinsats gällande härskarteknik sker under hösten 2021. 
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Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delårsrapport 2021-08-31: 
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verksamhetsresultat, uppföljning av medarbetarmål samt uppföljning av 
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1 Kontaktperson 
Maria Flinck Thunberg 
maria.flinck-thunberg@enkoping.se 
0171-62 54 86 
  
Malin Kvist 
malin.kvist@enkoping.se 
0171- 62 58 03 

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som 
grundpelare) 

Händelser av väsentlig betydelse 

Kvalitetsarbetets struktur inom UF 
Kvalitén och måluppfyllelsen inom Utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter följs upp i tertialrapporter/kvalitetsredovisningar (T1,T2 och T3). I dessa 
är uppföljning av det statliga uppdraget det mest framträdande. Till det statliga 
uppdraget kopplas det kommunala uppdragen.T1 omfattar de mer mjuka värdena i 
läroplanerna och behandlades i nämnd i juni. T2, som bland annat innehåller 
betygsresultat, skrivs parallellt med delårsrapporten. Som underlag till den här 
rapporten ligger således rapporterna T1 och T2, vilka är förankrade på alla nivåer inom 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Coronapandemin har utmanat 
våra verksamheter och bland annat inneburit att utvecklings- och kvalitetsarbetet i viss 
mån bromsats, då mycket av förvaltningens fokus legat på att hantera och förebygga 
pandemins effekter. 
Två händelser under året sticker ut på ett sätt som motiverar ett särskilt omnämnande. 
Coronapandemin har präglat alla verksamheter på ett mycket genomgripande sätt. 
Exempelvis har gymnasieskolan och vuxenutbildningen fått bedriva undervisning på 
distans. Verksamheterna har periodvis haft höga sjuktal både bland personal och elever. 
Elevhälsans skolsköterskor har stöttat vård- och omsorg. Praktikperioderna för VFU-
studenterna har omorganiserats. APL har inte kunnat genomföras till fullo på 
yrkesprogrammen på gymnasiet, vilket lett till att elever har förlängd studietid under 
kommande läsår. 
Skolinspektionen genomförde under våren en regelbunden kvalitetsgranskning (RKG) 
av Utbildningsförvaltningen i Enköping. RKG är en informationsinhämtning som 
Skolinspektionen gör kontinuerligt i alla kommuner och våren 2021 har Enköping stått 
på tur. Skolinspektionen genomförde även en så kallad riktad tillsyn av 
Fjärdhundraskolan. Båda granskningarna genomfördes digitalt. Återkoppling och 
bearbetning av denna sker under hösten. 
Nedan redogörs för nuläge och väsentliga händelser sorterat per uppgift. Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden har sina huvudsakliga målområden inom kommunernas 
uppgifter "Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande" och "Skapa förutsättningar för 
att leva ett självständigt liv", men bidrar också till mål inom ytterligare uppgifter. 
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Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till 
demokratin  (mål 1-3) 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i denna uppgift valt att särskilt fokusera 
på mål 1 gällande kommunikation. Målet är att ytterligare förbättra och tillgängliggöra 
kommunikationen mellan såväl förvaltningens verksamheter som med dess brukare. Här 
har Coronapandemin skyndat på den digitala utvecklingen på ett genomgripande sätt 
och kreativa lösningar har framkommit. Exempelvis har grundskolan erbjudit andra 
typer av aktiviteter istället för PRAO. Digitala möten och utvecklingssamtal har 
tillämpats inom samtliga verksamheter och blivit norm. Flera administrativa projekt 
kring digitalisering pågår i förvaltningen idag. Exempelvis implementeras 
ledningssystemet 2c8 i Stratsys för elevhälsans arbete och dokumentationssystemet 
Prorenata används i allt fler verksamheter. 
Digitala lärplattformar används nu som kommunikationsstöd i samtliga verksamheter, 
vilket innebär att den indikator som satts för att mäta målet uppfylldes redan under 
2020. 
Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande (mål 4-7) 
Förbättrade studieresultat i grundskolan och gymnasieskolan är fokusområden med 
två övergripande målsättningar: "Alla elever går ut åk 9 med gymnasiebehörighet" samt 
" Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen".  När det gäller åk 9 så ser vi en 
försiktig ökning från 2019 med ca tre procentenheter. Resultatet ligger 2021 på 88 %.  
Verksamheterna har behövt anpassas efter digitala arbetssätt, vilket för de äldre 
eleverna, framför allt på gymnasiet, inneburit fjärr- och distansundervisning. För många 
elever har detta varit en stor utmaning, med ett kunskapstapp och en ökad psykisk 
ohälsa som följd. Även inom vuxenutbildningen ser vi samma negativa trend i 
Coronapandemins spår. 
Verksamheterna fortsätter att utveckla uppföljningssystem som synliggör varje elevs 
utveckling genom utbildningen. Men även detta har försvårats då inga nationell prov 
genomförts i årskurs 6 och 9. 
Kompetensförsörjning är ett fokusområde. I dagsläget har Enköpings kommun en 
mycket hög andel lärare med full behörighet och lärarlegitimation i grund-och 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Inom förskola och fritidshem behöver dock 
andelen förskollärare respektive lärare inom fritidshemmet höjas. En svårighet i detta är 
att det inte utbildas tillräckligt många lärare inom dessa båda områden. Ett 
samarbetsprojekt pågår med Uppsala universitet kring lärarrekrytering. 
Professionsutvecklingsprogrammet har reviderats och erbjuder möjligheter till 
kompetensutveckling på såväl grund-som avancerad nivå. 
Stöd- och utvecklingsenheten skapades som en del av omorganisationen 2020, med 
avsikt att samla förvaltningens centrala stödfunktioner. Här ingår bland annat 
elevhälsan, där en ny chef tillträdde i april 2021. Elevhälsan har haft en betydande 
personalomsättning, framför allt när det gäller kuratorer och många medarbetare har 
därför rekryterats under våren. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete är 
under fortsatt utveckling. Under 2020 skapades en enhetlig elevhälsa för grund- och 
gymnasieskola. Organisationen utvärderades, vilket resulterade i en återgång till 
separata enheter redan vid årsskiftet 20/21. Stora samarbetsytor finns dock kvar till 
exempel genom gemensam medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, psykologisk 
ledning samt skolläkare. 
Utbildningsförvaltningen hanterar just nu generellt många lokalfrågor. Byggandet av 
en ny förskola i Hummelsta pågår. Två förskolor stod klara under våren (Korsängen och 
Grillby). Ytterligare förskolor projekteras. Planeringen av ny grundskola i västra 
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stadsdelarna pågår. Bygget av ny gymnasieskola fortgår enligt plan. 
Vuxenutbildningens grenar har flyttat in i den nya lokalen "Kompetensmagasinet". 
Under våren har ytterligare en lokalsamordnare anställts för att kunna möta de behov 
förvaltningen har kring lokalplanering. 
Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv (mål 8-10)  
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka den ökande segregationen i 
Enköping, bland annat genom att ta hänsyn till var någonstans nya lokaler byggs och 
hur de utformas. 
En forskningscirkel har planerats under året. Den startar under hösten med inriktning 
likvärdighet och segregation. Deltar gör såväl verksamhetschefer, politiker, handläggare 
och kommundoktorander. Forskningscirkeln genomförs i samarbete med Uppsala 
universitet. 
Ytterligare pedagoger för studiehandledning till elever med annat modersmål än 
svenska, har anställts till Enöglaskolan. 
Ett treårigt projekt,  "Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande", 
genomförs tillsammans med Skolverket i Enöglaskolan och Kraftens förskola 
Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö (mål 14-18) 
Förvaltningen kan konstatera att det finns ett väl utbyggt arbete med uppdraget Normer 
och värden inom samtliga verksamheter. Nämndens indikator för ett systematiskt 
arbete för trygghet och trivsel är uppnådd. 
Samtliga delar i Utbildningsförvaltningen har en avgörande betydelse och ett viktigt 
uppdrag när det gäller att värna demokratiska principer och att fostra demokratiska 
medborgare. Arbetet kring normer och värden är ständigt pågående i samtliga 
verksamheter. Omställningen från åtgärdande till främjande och förebyggande arbete är 
den stora utmaningen. 
Under 2021 har förvaltningen deltagit i arbetet med hållbarhetslöftet om biologisk 
mångfald samt igångsatt miljödiplomering av förvaltningskontoret. 
En god samverkan med externa aktörer är avgörande för barns, elever och 
studerandes utveckling och lärande. Förvaltningen deltar därför i flera 
samverkansprojekt bland annat inom regionens utvecklingsarbete HSVO (Hälsa, stöd, 
vård och omsorg). 

Verksamhetens förväntade utveckling 

Coronapandemin är fortfarande en realitet. Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen 
återgår nu till ordinarie undervisning och har mycket att hämta igen när det gäller såväl 
bristande måluppfyllelse som psykisk ohälsa hos elever/studerande på grund av den 
situation som rått. Många anpassningar måste göras nu när studier på plats återupptas. 
Förvaltningen följer fortsatt utvecklingen av pandemin och vidtar de åtgärder som 
behövs. 
Utifrån de analyser som gjorts har följande fokusområden identifierats för 
förvaltningen: 
Gällande området kunskaper behöver förvaltningen förfina och utveckla verktygen för 
att kunna följa kunskapsutvecklingen hos varje elev över tid, från förskoleklass till 
avslutad gymnasieexamen. Utmaningar finns främst när det gäller redovisning på 
aggregerad nivå samt vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Med insikt 
att aggregerade resultat inte leder till verksamhetsutveckling på enhetsnivå fortsätter 
förvaltningen med att fokusera på resultat där de uppstår samt identifiera progression 
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och avvikelser på enhetsnivå. Vidare behöver förvaltningen säkerställa fortsatt arbete 
med evidens och forskningsanknytning. 
Förvaltningen behöver vidta fortsatta åtgärder, genom att bland annat se över 
upptagningsområdena och via dem styra mot ökad integration. Detta för att motverka 
den segregation som finns i Enköpings kommun och därmed borga för en likvärdig 
förskola och skola för alla barn och elever. Arbetet med ny skola i västra stadsdelarna är 
av stor betydelse. Förvaltningen startar nu upp ett samarbete med Skolverket kring 
stöttning och utveckling av Kraftens förskola och Enöglaskolan - "Riktade insatser för 
nyanlända barn och elevers lärande". Vidare ingår förvaltningen i projektet "Nära vård", 
med syfte att tidigare kunna möta barn och elevers behov av förebyggande 
hälsoinsatser. Förvaltningen deltar för närvarande  i ett arbete kring suicidprevention 
samt startar under hösten ett pilotprojekt kring hemmasittare "Att främja skolnärvaro". 
Ett forskningscirkel kring likvärdighet och segregation startar under hösten. Ett 
omfattande projekt under ledning av SKR "Uppdrag fullföljd utbildning" startar i 
januari 2022 med fokus på grundskolan, vuxenutbildning, gymnasiet och KAA. 
Lokalfrågor kommer även fortsättningsvis vara centrala inom förvaltningen. 
Förvaltningen leder arbetet kring digitaliseringen med utgångspunkt i den forcerade 
digitalisering som pandemin medfört. Det finns stora möjligheter att ta steget in i 
framtiden och förverkliga idéer kring nya sätt att bedriva undervisning, arbete och  
kommunikation.  Den nuvarande kris som pandemin innebär ger möjligheter att 
ifrågasätta gamla traditioner och rutiner. Här kommer också arbetet med nya 
kollektivavtalet (HÖK21) vara centralt. 

3 Måluppfyllelse 2023 

3.1 KF-mål 4: Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med 
gymnasiebehörighet 

Måluppfyllelsen är på rätt väg. 
88 % av eleverna i åk 9 var gymnasiebehöriga 2021, vilket är en svag ökning från 
föregående år. Viktigt är dock att påpeka att det inte är samma elever som jämförs och 
att det arbete som ger reella resultat är det på "skolnivå", där arbetet fokuseras på varje 
elevs progression. 

3.2 KF-mål 5: Alla elever fullföljer gymnasieskolan med 
examen 

Måluppfyllelsen är inte på på rätt väg. 
För de nationella programmen på Westerlundska gymnasiet blev andelen elever med 
examen på högskoleförberedande program 68,3% (75,5% 2020) och på 
yrkesprogrammen blev motsvarande siffror 64,7% (70,2% 2020). Resultatet är 
preliminärt. På grund av pandemin har ett antal elevers individuella studieplaner 
förlängts inom ramen för vad Skollagen tillåter. På ett antal program kommer elever 
avsluta kurser som ej hunnits med på grund av pandemin, bland annat APL som ej 
kunnat genomföras under våren på några av yrkesprogrammen samt att några elever har 
erbjudits ett fjärde år. Statistiken för WGY väcker flera frågor- dels stämmer inte 
WGY:s egen statistik med Skolverkets, dels uppvisar WGY en väsentligt lägre 
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utveckling än övriga riket enligt preliminära siffror för 2021. Detta behöver analyseras 
närmare av verksamheten. 
Under läsåret har gymnasieskolan haft samtliga elever på plats i skolan under 3 
månader. Därefter har det varit mellan 30% - 100% distans/fjärrundervisning. Negativa 
effekter av pandemin har visat sig i bristande motivation, psykisk ohälsa, sjukdomar och 
oro hos många elever. Utöver negativa effekter på grund av pandemin skiljer sig 
måluppfyllelsen åt mellan vissa av gymnasieskolans program. Respektive 
programrektor har analyserat program- samt kursresultat och identifierat 
förbättringsområden att arbeta vidare kring. 

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

Måluppfyllelsen är på rätt väg. 
Det finns en mängd olika indikatorer knutna till detta mål. Dessa spretar åt olika håll 
och ger inte en enhetlig bild av utvecklingen. Den sammantagna bilden av indikatorerna 
och andra parametrar är dock att måluppfyllelsen är på väg, om än försiktigt. 
När det gäller kunskapsutvecklingen så har Coronapandemin utmanat alla verksamheter, 
men kanske särskilt gymnasieskolan. Här gör man nu allt man kan för att ge de elever, 
som inte kunnat ta examen från sina program, stöd och möjlighet att göra det. Andelen 
elever i åk 9 som har gymnasiebehörighet ökar, om än försiktigt.(se även mål 5) 
Trädgårdsmästarutbildningen inom Yrkeshögskolan är fortsatt attraktiv. För 
ventilationsingenjörsutbildningen är dock ingen nystart planerad. 
Ämneskollen, som genomförs två gånger per termin bland eleverna i grundskolan, 
förmedlar en positiv bild av skolan när det gäller trygghet och trivsel. 
Uppnådd är dock indikatorn gällande ändamålsenliga lokaler och utemiljö. (T3 2020 
visat 67 %). 
Professionsprogrammet möjliggör och tillhandahåller såväl kompetensutveckling som 
lokala forskningsmiljöer. 
Nyttjandet av digitala verktyg, såväl i undervisning som kommunikation, har stärkts. 
Kommunen har en hög andel behöriga lärare och är en attraktiv kommun att söka sig 
till. 

3.4 KF-mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och 
stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar 

Måluppfyllelsen är på rätt väg. 
Andelen elever i årskurs 9 som upplever sig vara ganska säkra eller helt säkra inför sitt 
gymnasieval var i mars månad 80 %. Samma årskulls upplevelse av trygghet inför sitt 
gymnasieval var föregående läsår (årskurs 8 år 2020) 48 %. Detta visar är en god 
utveckling från årskurs 8 till årskurs 9. Resultatet för föregående års årskurs 9 var 81 %, 
det vill säga i paritet med årets resultat. 
Målet omfattar dock inte bara det som indikatorn avser, utan skulle behöva utvärderas 
med fler parametrar. 
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3.5 KF-mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och 
arbetssätt för integrering 

Måluppfyllelsen är på rätt väg. 
Resultatet för indikatorn "Andelen deltagare som går till arbete eller studier efter avslut 
i kommunala arbetsmarknadsåtgärder" är 75 % och därmed på målnivån På rätt väg och 
även mycket nära Uppnått 2023. Föregående års resultat var 21 %. Detta är en positiv 
utveckling, men kan även tolkas som att resultatet kan fluktuera kraftigt mellan två olika 
år. Det kan finnas en risk att indikatorn inte är helt tillförlitlig. 
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka den ökande segregationen i 
Enköping genom att ta hänsyn till var någonstans nya lokaler byggs och hur de 
utformas, för att samverkan ska kunna ske på ett enkelt sätt med andra aktörer och att 
lokalerna görs möjliga att användas på andra tider än i Utbildningsförvaltningens regi. 
Ett omfattande kompensatoriskt arbete pågår, till exempel genom fördelning av 
resurser-såväl ekonomiska, som personella till de enheter som behöver stärkas. Detta 
beskrivs mer ingående i förvaltningsberättelsen ovan. 

3.6 KF-mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att 
etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan 
sysselsättning 

Måluppfyllelsen är på rätt väg. 
Resultatet för indikatorn "Andelen inskrivna på Jobbcentrum som går från 
försörjningsstöd till studier, praktik eller arbete inom tolv månader" är 57 % och därmed 
På rätt väg. Resultatet vid föregående års avläsning var 37 %, vilket tyder på en positivt 
utveckling. Resultatet är dock långt ifrån den politiska ambitionen för 2023. Skillnaden 
mellan målnivån På rätt väg och Uppnått 2023 är mycket stor vilket kan behöva ses 
över. 
Det finns brister i hur vi följer upp detta mål. Detta har föranlett nämnden att i årsplanen 
för 2021, formulera andra indikatorer kring arbetsmarknadspolitiska intentioner och 
målsättningar. Dessa kommer att följas upp årsredovisningen. 

4 Medarbetarmål 
Tabellen nedan avser perioden  januari - juni. 21 
Index för hållbart medarbetarengagemang ligger på 80. Det är samma resultat som 
avlästes 2020 och ett högre resultat än de flesta andra förvaltningarna inom Enköpings 
kommun. 
När det gäller ledares förutsättningar har ingen ny mätning gjorts sedan 2019. 
Sjukfrånvaron ligger högre än startåret. Detta beror delvis på att personer har blivit 
sjuka i Covid-19, men framförallt för att personalen har uppmanats att stanna hemma 
vid minsta symptom. Möjligheten att jobba hemma vid sjukdomssymtom finns i väldigt 
liten utsträckning inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Att 
sjukfrånvaron även var hög under pandemiåret 2020 (8,0%) stödjer ovanstående analys. 
Värt att notera är att den externa personalomsättningen under det första halvåret 2021 
har legat långt under målet. Även under 2020 var personalomsättningen låg. En 
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förklaring skulle kunna vara att medarbetarbetare har varit mindre benägna att byta 
arbete under pandemin. Varför personalomsättningen är anmärkningsvärt under just 
första halvåret 2021 är dock sannolikt på grund av att lärare tenderar att byta arbete först 
inför nytt läsår. Även första halvåret 2020 var personalomsättningen betydligt lägre än 
andra halvåret. 

KF mål 2023 - medarbetare Indikator Startlä
ge 

Nuläge 
inneva
rande 

år 

Mål 
2023 

Ökat medarbetarengagemang 
Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) - 80 85< 

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

79 
(2019) 

Senaste 
enkäten 

var 
2019. 90< 

Sjukfrånvaron i Enköping ska 
minska Sjukfrånvarostatistik 

6,6% 
(2019) 8,3 6%> 

Kommunens personalomsättning är 
lägre än 10% 

Extern personalomsättning 
(slutar i kommunen) 

9,9% 
(2019) 3,9 10> 

5 Internkontrollplan 
1. Styrning och ledning. 
Delegationsordningen behöver synliggöras i organisationen, särskilt sedan flera 
delegationer flyttats från förvaltningschef till delegater längre ut i organisationen. 
Kompetensutvecklingsinsatser behövs för att delegater ska få en större förståelse för 
hela kedjan, från utfärdandet av en delegation till återrapportering. 
Rapportering av tagna beslut sker olika konsekvent beroende på typ av 
delegationsbeslut och systemstöd som används. Även när delegationsbeslut rapporteras 
uppvisas emellanåt brister, främst genom att hänvisningar till rätt beslutspunkt saknas. 
När det gäller övriga riktlinjer har en mindre avvikelse uppmärksammats gällande 
beslut om skolplacering. 
Avslutningsvis kommer ett arbete påbörjas med att se över befintliga riktlinjer för att 
göra dem mer tydliga och tillgängliga. 
2. Rutiner för ekonomisk uppföljning 
En dialog har påbörjats med kommunledningsförvaltningen om att 
delegationsordningen inte stämmer överens med ekonomisystemet Agresso. Problemet 
är dock ännu inte löst och arbetet kommer därför att behöva fortsätta under hösten. 
3.  Säkerhetsarbetet 
Förvaltningen aktivt med att identifiera mönster i rapporterade incidenter i Invit Flexite. 
Under 2021 har också det systematiska säkerhetsarbetet stärkts genom funktionen som 
säkerhetskoordinator kunnat prioriteras och förtydligas. Fortsatt arbete pågår för att 
kunna säkerställa att verksamheterna har det stöd de behöver från förvaltningen i 
säkerhetsarbetet. 
 4. GDPR 
Ett gediget arbete har gjorts för att hantera risken att personuppgifter hanteras felaktigt. 
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Samtliga system inom förvaltningen har gåtts igenom och en personuppgiftsförteckning 
har upprättats för varje verksamhet. En förteckning som endast rör verksamheternas 
blanketter är också framtagen. 
En rutin har tagits fram som bland annat innebär att varje verksamhet en gång per år ska 
se över de system och personuppgiftsbehandlingar som görs med syfte hålla 
förteckningarna uppdaterade. 
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1 Kontaktperson 

2 Övergripande drift 

Analys av resultat jämfört med budget  

Nämnden har ett ansvar som finansiär för alla folkbokförda i kommunen som deltar i 

verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har också ett ansvar som 

utförare och huvudman för kommunal verksamhet. Det gör att redovisningen är 

uppdelad på begreppen hemkommun och egen regi. Underskott i kommunala 

verksamheter kan innebära att verksamheter i privat regi ska kompenseras med 

motsvarande belopp för att det ska vara likvärdiga villkor. Kostnaden för utbildning 

som utförs i annan regi bokförs som ”köp av huvudverksamhet” enligt anvisningar från 

Statistikmyndigheten SCB. 

Verksamheter i egen regi visar ett överskott på 14,0 miljoner kronor. Av överskottet på 

externa bidrag (statsbidrag) utgör den största delen, 7,5 miljoner kronor, ersättning från 

Försäkringskassan avseende sjuklönekostnader. Detta bidrag är kopplad till Covid-19 

och kommer nu att utbetalas för januari till september. 

Förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasiesärskola har tillsammans ett överskott 

på 20,7 miljoner kronor. De största orsakerna till överskottet är ökade bidrag samt 

budgeterade lönekostnader som inte har realiserats än. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen visar på ett underskott på 7,1 miljoner kronor. 

Arbetsmarknadsåtgärders positiva resultat jämfört med budget påverkas av att 

kostnaden för feriearbetande ungdomar redovisas i den verksamhet där arbetet utförts 

och inte där budgeten är lagd (nu 2,0 miljoner kronor). 

Alla nämndens verksamheter har ett effektiviseringskrav på 0,3 procent. 

Effektiviseringskravet förklarar underskottet för gymnasieskola. Flytten av 

Vuxenutbildningscentrum innebär en ökad kostnad för lokalhyra jämfört med budget då 

den skedde tidigare och att det tillkom kostnader för trådlöst internet och 

tilläggskontrakt för ombyggnationer. Verksamheten har också mött en ökad efterfrågan 

under pandemin och haft ökade kostnader för distansstudier. Statsbidraget för de med 

etableringsplan fortsätter att minska jämfört med budget. 

Hemkommunen visar ett överskott med 8,1 miljoner kronor. Det förklaras till största del 

(7,5 miljoner kronor) av lägre utbetald ersättning till kommunala verksamheter, Det är 

framförallt inom förskola, fritidshemsverksamhet och gymnasiet som ersättningen varit 

lägre. Kostnaden förändras med antal inskrivna barn och elever samt beslutade 

tilläggsbelopp för extraordinära insatser. 

Kostnaden för förskolebarn i annan regi är högre än budget. Detta beror både på fler 

barn än budgeterat, men också en förskjutning från deltid till heltidsvistelse. Även för 

gymnasieskola har kostnaden i annan regi varit högre än budgeterat, vilket förklaras av 

högre volymer. 

Covids påverkan på resultatet 

Nämndens resultat är påverkat av Covid-19. Måltidskostnaden för gymnasiet har varit 

lägre då undervisningen bedrivits på distans under delar av vårterminen. I vissa 

verksamheter har behovet av vikarier varit lägre då antalet barn och elever varit lägre. I 

andra verksamheter har efterfrågan på utbildning och på distans medfört 

nyanställningar. Andra effekter av pandemin är lägre kostnader för 

kompetensutveckling i form av utbildningar, konferenser, seminarier och 
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planeringsdagar för medarbetare och studiebesök och praktik för elever. I augusti är 0,1 

miljoner kronor bokförda som ökade inköp av material. 

Analys av prognos jämfört med budget 

Verksamheter i egen regi visar en prognos med ett överskott på 5,8 miljoner kronor. För 

förskolan beror en stor del av överskottet på statsbidrag för minskade barngrupper,11,3 

miljoner kronor, som inkom under sommaren och sträcker sig under resten av året. 

Bidraget var större än vi räknat med och verksamheten har ännu inte hunnit ställa om 

till dessa ökade intäkter. Som jämförelse fick vi 15,9 miljoner kronor i statsbidrag för 

minskade barngrupper för hela perioden juli 2020 - juni 2021. Förskoleklass och 

grundskola i egen regi visar också ett stort prognostiserat överskott och det beror till 

största del på mindre lönekostnader än budgeterat. 

SFI och Integrationsenheten påverkas negativt av allt lägre nivåer på etableringsbidraget 

från Migrationsverket. Till det kommer en ökad efterfrågan på utbildning och en 

minskad genomströmningstakt. Gymnasiet har vid vid terminsstarten ett lägre antal 

elever än budgeterat vilket ger lägre volymersättning. Bidrag från Arbetsförmedlingen 

påverkar Arbetsmarknadsåtgärders prognos positivt. 

Hemkommunen visar en positiv prognos med 10,4 miljoner kronor. En stor del av av 

överskottet beror på lägre volymer inom kommunal verksamhet. 

Barn- och eleversättningar till privat regi inom förskola förväntas kosta mer än budget, 

men mindre inom gymnasiet och gymnasiesärskolan. 

Ingen hänsyn är tagen till kompensation till verksamheter i privat regi för underskott i 

kommunala verksamheter. 

Verksamhet (mnkr) 
Utfall 

202008 

Utfall 

202108 

Budget 

2021 

Progno

s 2021 

Avvike

lse 

progno

s-

budget 

Nämnd- och styrelseverksamhet -0,4 -0,5 -1,0 -1,0 0,0 

Parker -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

Idrotts- och fritidsanläggningar -0,1 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 

Öppen förskola -1,2 -1,3 -2,2 -2,2 0,0 

Förskola -188,3 -205,2 -324,4 -318,8 5,6 

Pedagogisk omsorg -6,2 -5,9 -9,4 -8,9 0,5 

Fritidshem -38,9 -36,0 -63,4 -54,3 9,1 

Förskoleklass -20,1 -19,2 -35,2 -31,5 3,7 

Grundskola -310,7 -323,6 -505,9 -502,1 3,8 

Grundsärskola -19,4 -22,7 -32,9 -35,9 -3,0 

Gemensam OH -11,2 -10,2 -15,8 -15,8 0,0 

Gymnasieskola -123,9 -124,0 -185,1 -186,4 -1,3 

Gymnasiesärskola -7,2 -7,9 -14,1 -12,9 1,2 

Grundläggande vuxenutbildning -1,8 -3,4 -2,8 -4,9 -2,1 

Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning -6,1 -6,9 -9,6 -10,0 -0,4 

Lärvux -0,9 -0,6 -1,1 -0,9 0,2 

Högskoleutbildning etc (Yrkeshögskolan) -0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,1 
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Svenska för invandrare -5,4 -7,2 -8,6 -11,3 -2,7 

Uppdragsutbildning (KAA) 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Äldreomsorg 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 

Insatser enligt LSS, SFG och HSL -1,3 -1,1 -2,4 -2,0 0,4 

Flyktingmottagande -0,3 -0,7 -0,2 -1,1 -0,9 

Arbetsmarknadsåtgärder -7,2 -5,6 -10,6 -7,6 3,0 

Nettokostnad -751,0 -782,7 -1224,7 -1208,5 16,2 

2.1 Åtgärder för budget i balans 

Utmaningen under 2021 kommer att bli att på ett ansvarsfullt sätt hitta åtgärder för att 

använda tilldelade resurser utan att öka kostnaderna för kommande år, utifrån ett troligt 

positivt resultat vid årets slut. 

Det har tidigare funnits indikationer på att skatteintäkterna kommer att vara lägre 

framöver och att det därmed kommer att bli en lägre budgetram. Detta har inneburit att 

grundskolorna valt att vara försiktiga med att dra på sig framtida kostnader genom 

rekrytering av personal. Skolornas verksamhet planeras terminsvis och tidiga 

budgetbeslut ökar möjligheten att organisera för en budget i balans och anpassa 

kostnaderna redan i år. 

  

3 Volymer 

Eftersom det kan vara stora skillnader i volym mellan vår- och hösttermin, arbetar 

nämnden med uppföljning per termin. Verksamheterna kan utföras i egen kommunal 

regi eller av fristående utförare, annan regi. 

Elevvolymer är alltid preliminära i början av höstterminen. Huvudmännen gör därför en 

justering sinsemellan av utbetald eleversättning och inrapporterade volymer för juli och 

augusti den 15 september. 

Det har varit färre barn inskrivna på fritids än budgeterat. Minskningen som började 

förra året fortsätter. En möjlig orsak kan vara fler hemarbetande vårdnadshavare men 

trenden med färre elever på fritids har funnits under en längre tid. 

Även förskolan har färre barn än budgeterat och där har det även skett en förskjutning 

från deltid till heltid avseende barn mellan 3-5 år. 

Grundskolan har en liten minskning av antal elever och det är för skolor i annan regi 

som minskningen skett. 

Grundsärskolan har fler antal inskrivna elever än budgeterat och ökningen har skett 

inom kommunal verksamhet. Antalsmässigt är inte ökningen så stor men procentuellt 

sett är den hög och varje elev har en hög grundpeng. I augusti finns inga särskoleelever i 

annan regi. 

Gymnasiet har under vårterminen totalt haft fyra elever färre inskrivna. 23 färre i egen 

regi och 19 fler i annan regi. Gymnasiesärskolans egna regi har haft två elever fler än 

budgeterat under våren. 

Prognosen är beräknad som ett genomsnitt av vårterminen och antal inskrivna i augusti. 

Med den metoden förväntas alla skolformer med elevpeng ha färre inskrivna än 
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budgeterat förutom grundsärskola och gymnasiesärskola. 

Efterfrågan på teoretiska kurser inom vuxenutbildningen ökar. Elevantalet inom SFI 

ökar också 

  

Volymer 
Bokslu

t 2020 

Budget 

2021 

Progno

s 2021 

Avvike

lse 

progno

s-

budget 

Förskola, antal barn 2558 2700 2605 -95 

Pedagogisk omsorg, antal barn 24 31 18 -13 

Fritidshem, antal barn 2077 2354 1977 -377 

Förskoleklass, antal elever 560 584 575 -9 

Grundskola, antal elever 5059 5179 5151 -28 

Grundsärskola, antal elever 76 75 80 +5 

Gymnasieskola, antal elever 1717 1800 1713 -87 

Gymnasiesärskola, antal elever 32 35 39 +4 

Lärvux, antal elever 8 10 8 -2 

SFI (Svenska för invandrare), antal elever 488 300 306 +6 

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, antal 

verksamhetspoäng 391252 350000 504100 

+15410

0 

4 Ekonomiska nyckeltal 

För dessa nyckeltal beräknas ingen budget. 

Enligt förvaltningens egna siffror hade 93,5 % av grundskollärarna en lärarlegitimation 

år 2020. En förutsättning för att få en lärarlegitimation är en pedagogisk 

högskoleexamen. Därmed borde nyckeltalet "Andel lärare med pedagogisk 

högskoleexamen, grundskola" vara minst 93,5 %. Rutin för inrapportering. 

Förvaltningen kan konstatera att lärarbehörigheten är hög även inom gymnasiet och 

vuxenutbildningen. 

Förvaltningen noterar att antal elever per lärare år 2020 var 13,7 vilket är en, även med 

riket, jämförelsevis hög siffra. Enköpings kommunala grundskolor har en förhållandevis 

låg total kostnad för grundskoleverksamheten. Det ökade elevantalet per lärare är med 

stor sannolikhet en bidragande orsak. Nämndens ambition om att Enköping ska vara en 

av rikets bästa skolkommuner kan inte förverkligas med ytterligare besparingar. 

Ekonomiska nyckeltal 
Bokslu

t 2019 

Bokslu

t 2020 

Budget 

2021 

Progno

s 2021 

1. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, 

grundskola  

(För riket är siffran 80,9%) 86,0 % 86,9 % -  

2. Antal barn per årsarbetare förskola 

(För riket är siffran 5,2) 5,0  -  

3. Antal elever per lärare, grundskola 

För riket är siffran 12,2) 13,2 13,7 -  
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Ekonomiska nyckeltal 
Bokslu

t 2019 

Bokslu

t 2020 

Budget 

2021 

Progno

s 2021 

4. Andel elever på Wgy som erhållit yrkesexamen av 

samtliga med avgångsbetyg, skolverkets siffror 

(För riket är siffran 89,0%) 87,0 %  -  

5. Andelen elever på Wgy som erhållit 

högskoleförberedande examen av samtliga med 

avgångsbetyg, skolverkets siffror 

(För riket är siffran 91,9%) 92,1 %  -  

6. Andel behöriga lärare på Wgy 

(För riket är siffran 79,5%) 82,8 % 86,2 % -  

7. Andel behöriga lärare på Komvux 

(För riket är siffran 76,3%) 99,1 % 94,4 % -  

8. Antal elever i gymnasieskolan som är folkbokförda i 

kommunen per den 15 oktober. Avser samtlig regi. 1 599 1 609 -  

5 Investeringar 

5.1 Investeringar 

De investeringar som hittills gjorts är till största del kopplat till flytt till nya 

verksamhetslokaler. Vuxenutbildningen har flyttat till  Kompetensmagasinet, 

Fordonsprogrammet till nya lokaler på Kaptensgatan och Korsängsskolan flyttar in i 

Vuxenutbildningens gamla lokaler i Nyborgskolan. Till det kommer normal 

ersättningsinvestering i form av elevskåp, skolmöbler och i form av olika läromedel 

som t ex symaskiner, byggnadsställningar och köksmaskiner. 

Projektnamn 
Budget 

2021 

Utfall 

202108 

Progno

s 2021 

Avvike

lse 

progno

s-total 

budget 

UAN total -14,5 -4,8 -14,5 0 

Förskola  -1,1   

Grundskola  -2,1   

Gymnasiet  -0,5   

Vuxenutbildningscentrum  -1,1   
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Volymprognosen är beräknad som genomsnittet av utfallet för vårterminen och utfall 

för augusti.   

Inskrivna 2021
Budget 2021 
RFM helår 

(genomsnitt)

Budget 
VT21

Budget 
HT21 Medel HT21 Avvikelse 

HT21
Prognos 

2021 helår

Andel av 
periodens 

budget VT21

Andel av 
periodens 

budget HT21

Prognos 
som andel 

av RFM 
2021

Förskola 1-2 år 973 1 041 905 713 192
Förskola 3-5 år >15 tim 1 468 1 512 1 424 1 533 -109 
Förskola 3-5 år 15 tim 259 267 251 230 21
TOTALT 2 700 2 820 2 580 2 476 104 2 605 97% 96% 96%

Ped oms 1-2 år 15 8 22 9 13
Ped oms 3-5 år 15 13 17 9 8
Ped oms 6-12 år 1 2 0 1 -1 
TOTALT 31 23 39 19 20 18 78% 49% 59%

 Natt-,kväll helg 1-5 år 43
 Natt-,kväll helg 6-12 år 30
TOTALT 73

Fritidshem 6 år 479 468 490 392 98 99% 80%
Fritidshem 7-9 år 1 456 1 284 1 628 1 159 470 91% 71%
Fritidshem 10-12 år 394 420 368 303 65 66% 82%
Fritids grundsärskola 6-9 år 4 4 4 3 1 75% 75%
Fritids grundsärskola 10-12 år 6 8 4 9 -5 125% 213%
Fritids grundsärskola träning 6-12 år 15 16 14 15 -1 89% 104%
TOTALT 2 354 2 200 2 508 1 880 629 1 977 88% 75% 84%

Förskoleklass 584 582 586 577 9 575 100% 98% 98%

Grundskola åk 1-5 2 935 2 869 3 001 2 905 97 101% 97%
Grundskola åk 6 576 575 577 571 6 101% 99%
Grundskola åk 7-9 1 668 1 632 1 704 1 678 26 102% 98%
TOTALT 5 179 5 076 5 282 5 154 129 5 151 102% 98% 99%

Grundsärskola åk 1-5 17 17 17 18 -1 118% 106%
Grundsärskola åk 6 6 6 6 7 -1 100% 108%
Grundsärskola åk 7-9 16 15 17 18 -1 124% 106%
Grundsärskola träning åk 1-9 36 39 33 39 -6 93% 117%
TOTALT 75 77 73 81 -8 80 105% 111% 107%

Gymnasieskola åk 1 638 624 652 582 71 101% 89%
Gymnasieskola åk 2 604 583 624 569 56 99% 91%
Gymnasieskola åk 3 553 522 583 557 27 100% 95%
Gymnasieskola åk 4 6 6 6 3 3 108% 50%
Gymnasiesärskola 35 36 34 39 -5 39 105% 113% 111%
Gymnasieskola åk 1- 4 1 800 1 735 1 865 1 710 156 1 713 100% 92% 95%

Grundläggande vuxenutbildning 30 -30 
Gymnasial vuxenutbildning 215 -215 
varav teoretisk vuxenutbildning 77 -77 
varav yrkesrelaterad vuxenutbildning 168 -168 
SFI 300 300 300 283 18 306 96% 94% 102%
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Investering i inventarier 

 

Specifikation av externa bidrag 

 

Investeringar specifikation 2021 2021 202108 202 108,0

UAN (tkr) Budget Prognos Budget Utfall

KLF Investeringsbudget UAN -14 500,0 -14 500,0 -9 666,7 0,0

UN Utemiljö skolgårdar - Åkersbergs förskola - komplettering av utemiljö på två gårdar0,0 0,0 0,0 -2,7

UF Projektkostnader Fordon WGY 0,0 0,0 0,0 -44,5

UF VUC Kompetensmagasinet 0,0 0,0 0,0 -1 120,7

UF Fjärdhundra fsk utemöbler 0,0 0,0 0,0 -3,6

UF Åkersbergs fsk möbler 0,0 0,0 0,0 -38,7

UF Fjärdhundra fsk möbler projektrum 0,0 0,0 0,0 -25,7

UF Möbler Korsängen nya fsk 0,0 0,0 0,0 -412,6

UF Upprustning maskinpark FT 0,0 0,0 0,0 -134,4

UF WGY Byggnadsställningar 0,0 0,0 0,0 -180,4

UF Enögla kapprumshyllor 0,0 0,0 0,0 -300,0

UF Enögla elevskåp åk 6 0,0 0,0 0,0 -17,2

UF WGY Espressomaskin 0,0 0,0 0,0 -38,5

UF Möbler Linbanegatan 0,0 0,0 0,0 -32,7

UF Sybord Romberga 0,0 0,0 0,0 -75,6

UF WGY Transportband 0,0 0,0 0,0 -44,2

UF Möbler Kraftens fsk 0,0 0,0 0,0 -38,1

UF Grillby Fsk 0,0 0,0 0,0 -511,4

UF möbler Örsundsbroskolan 0,0 0,0 0,0 -48,6

UF Korsängsskolan Nyborg grsk 0,0 0,0 0,0 -1 360,5

UF Enöglaskolan hurtsar åk 4 0,0 0,0 0,0 -30,0

UF Enöglaskolan stol arbetsrum 0,0 0,0 0,0 -21,5

UF Enöglaskolan bord och stolar språk 0,0 0,0 0,0 -184,3

UF WGY elevskåp Ekonomi 0,0 0,0 0,0 -61,9

UF Möbler Hummelstaskolan 0,0 0,0 0,0 -9,7

UF WGY PASCO-vagnar 0,0 0,0 0,0 -26,4

Summa -14 500,0 -14 500,0 -9 666,7 -4 763,9

Bidrag (externa) specifikation 2021 2021 2021 202108 202108 2020
UAN (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Övriga statliga myndigheter 5,3 4,8 -0,5 4,8 3,7 3,6 -0,1 3,8
Skolverket 76,2 89,5 13,3 77,3 54,6 61,5 6,9 55,8
Migrationsverket 17,9 15,9 -1,9 16,2 11,9 10,6 -1,4 12,9
Arbetsförmedlingen 17,4 20,5 3,1 17,4 12,4 14,1 1,8 12,2
Försäkringskassan 0,0 7,5 7,5 7,1 0,0 7,5 7,5 0,0
Övriga kommunalförbund 1,4 1,3 -0,1 1,4 0,9 0,8 -0,1 0,7
Regioner 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1
Förening och stiftelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Privata företag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 118,4 139,6 21,3 124,4 83,6 98,0 14,4 85,5
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Utdrag för vissa specifika budgetansvar 

 

Hemkommunens utfall och prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag per vissa specifika budgetansvar 2021 2021 2021 202108 202108 2020
UAN (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Mottagningsenheten skola -1,8 -1,6 0,2 -1,4 -1,0 -0,8 0,2 -1,6
ENAT -1,2 -1,2 0,0 -1,2 -0,8 -0,7 0,1 -0,7
Naturskolan -1,2 -1,2 0,0 -1,2 -0,8 -0,7 0,1 -0,7
Modersmålsorganisation grundskola -10,0 -9,8 0,2 -9,6 -6,7 -6,4 0,3 -6,4
Förskoleteam/pedagogiskt centrum -1,3 -1,3 -0,1 -1,4 -0,8 -0,9 -0,1 -1,4
Omsorg obekväm tid natt/helg -6,2 -6,2 0,0 -6,1 -4,2 -4,2 0,1 -4,2
Elevhälsa grundskola -18,5 -17,2 1,3 -16,3 -12,2 -10,0 2,2 -11,4
Lågstadiesatsningen -0,2 0,7 0,9 0,8 -0,1 0,7 0,8 0,1
KGU åk 4-9 -0,7 -0,5 0,2 -0,5 -0,4 -0,1 0,3 -0,4
Elevhälsa gymnasiet -4,9 -4,4 0,5 -4,8 -3,3 -2,9 0,4 -2,3
Nettokostnad -46,0 -42,9 3,1 -41,6 -30,4 -25,9 4,5 -29,0

Hemkommun per SCB-kod 2021 2021 2021 202108 202108 2020
UAN (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Nämnd- och styrelseverksamhet -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -0,7 -0,5 0,1 -0,4
Nämndadministration -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Parker (feriearbete) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar (feriearbete) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Öppen förskola -2,2 -2,1 0,1 -2,1 -1,4 -1,2 0,2 -1,1
Förskola -273,8 -276,3 -2,5 -275,6 -182,3 -185,8 -3,5 -165,3
Pedagogisk omsorg -9,3 -8,8 0,5 -9,2 -6,3 -5,8 0,5 -5,9
Fritidshem -60,6 -51,7 8,9 -53,1 -40,6 -34,0 6,6 -34,1
Förskoleklass -25,3 -24,8 0,6 -25,0 -16,7 -16,4 0,3 -15,4
Grundskola -394,9 -393,7 1,2 -397,5 -263,7 -260,3 3,4 -241,1
Grundsärskola -28,2 -30,4 -2,2 -31,5 -18,6 -19,6 -0,9 -16,9
Gemensam OH -15,8 -15,8 0,1 -15,7 -10,5 -10,2 0,3 -11,2
Gymnasieskola -157,5 -152,2 5,3 -159,4 -103,2 -101,5 1,7 -100,8
Gymnasiesärskola -12,6 -13,3 -0,8 -12,3 -8,0 -8,1 -0,1 -6,1
Grundläggande vuxenutbildning 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning -1,0 -1,1 -0,1 -1,1 -0,7 -0,7 -0,1 -0,7
Lärvux 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Högskoleutbildning (YH)etc 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Svenska för invandrare 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Uppdragsutbildning (KAA) 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Äldreomsorg (feriearbete) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Insatser enligt LSS, SFG och HSL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Flyktingmottagande 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Gemensamma verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettokostnad -982,3 -971,9 10,4 -984,2 -652,8 -644,7 8,1 -599,0
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Egen regi (där Enköpings kommun är huvudman) utfall och prognos 

 

Resultaträkning per SCB-verksamhet 

Så här redovisas kostnader och intäkter per verksamhet: 

 

 

 

 

 

 

Egen regi 2021 2021 2021 202108 202108
UAN (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nämndadministration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Parker (feriearbete) 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Idrotts- och fritidsanläggningar (feriearbete) 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,3
Öppen förskola 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Förskola -50,6 -42,5 8,1 -45,8 -27,9 -19,4 8,5
Pedagogisk omsorg -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Fritidshem -2,8 -2,6 0,2 -5,3 -1,5 -2,0 -0,5
Förskoleklass -9,9 -6,7 3,1 -8,0 -6,2 -2,8 3,4
Grundskola -111,1 -108,4 2,6 -103,4 -70,8 -63,3 7,5
Grundsärskola -4,6 -5,5 -0,9 -3,9 -2,7 -3,1 -0,5
Gemensam OH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gymnasieskola -27,6 -34,2 -6,6 -32,0 -18,7 -22,5 -3,9
Gymnasiesärskola -1,5 0,4 1,9 0,3 -1,0 0,2 1,3
Grundläggande vuxenutbildning -2,8 -4,8 -2,0 -3,5 -1,9 -3,3 -1,4
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning -8,6 -8,9 -0,4 -8,6 -5,7 -6,2 -0,5
Lärvux -1,1 -0,8 0,3 -1,6 -0,7 -0,5 0,2
Högskoleutbildning (YH)etc 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,3 0,4
Svenska för invandrare -8,6 -11,2 -2,6 -11,3 -5,7 -7,2 -1,5
Uppdragsutbildning (KAA) -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Äldreomsorg (feriearbete) 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2
Insatser enligt LSS, SFG och HSL -2,4 -2,0 0,4 -2,2 -1,6 -1,1 0,5
Flyktingmottagande -0,2 -1,0 -0,7 -0,9 -0,1 -0,6 -0,5
Arbetsmarknadsåtgärder -10,6 -7,5 3,1 -10,7 -7,4 -5,5 1,9
Gemensamma verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettokostnad -242,6 -236,8 5,8 -236,7 -152,1 -138,1 14,0

RESULTATRÄKNING 2021 2021
UAN (mnkr) Budget Prognos På första raden står namnet på den verksamheten enligt Statistiska centralbyrån SCB.
Bidrag (externa) 118,4 118,4 Bidragen avser enbart del till kommunal verksamhet.
Övriga intäkter 59,2 59,2 Avser barnomsorgsavgifter, försäljning för gymnasieprogram, servicepoolen,  elever från annan kommun t ex.
Summa intäkter 177,6 177,6
Köp av verksamhet -282,0 -282,0 Avser enbart köp av platser för barn, elever, studenter hos annan utförare än egen kommun.
Löner och sociala avgifter -772,5 -772,5 Avser enbart kostnad för medarbetare i kommunal verksamhet.
Lokal- och bostadshyror -161,6 -161,6 Avser enbart kostnad för lokaler i kommunal verksamhet.
Övriga kostnader -186,3 -186,3 Avser summan av alla andra kostnader som måltider, elevtransport, läromedel, kompetensutveckling.
Summa kostnader -1 402,5 -1 402,5

Nettokostnad -1 224,9 -1 224,9 Nettot av intäkter och kostnader.
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RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -0,6 -0,7 -0,1 -0,6 -0,4 -0,5 -0,1 -0,4
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader -0,4 -0,3 0,1 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,0
Summa kostnader -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -0,7 -0,5 0,1 -0,4

Nettokostnad -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -0,7 -0,5 0,1 -0,4
Budget -1,0 -0,5 -0,7
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Nämnadministration  (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0

Nettokostnad -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0

RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Fysisk o teknisk planering,(mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Parker (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Nettokostnad 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1
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RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Idrotts- och fritidsanläggningar (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,1
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,1

Nettokostnad 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,1
Budget 0,0 -0,3 0,0
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Öppen förskola (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,1
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Summa intäkter 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -1,7 -1,7 0,0 -1,6 -1,1 -1,1 0,0 -1,1
Lokal- och bostadshyror -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 0,0 -0,1
Övriga kostnader -0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,2 -0,1 0,1 -0,2
Summa kostnader -2,4 -2,4 0,0 -2,3 -1,6 -1,5 0,1 -1,4

Nettokostnad -2,2 -2,2 0,0 -2,1 -1,4 -1,3 0,1 -1,2
Budget -2,2 -1,3 -1,4
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Förskola (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 31,3 48,3 17,0 34,7 25,2 33,8 8,5 27,6
Övriga intäkter 20,2 27,2 7,0 27,1 15,4 18,6 3,2 17,9
Summa intäkter 51,5 75,5 24,0 61,7 40,6 52,4 11,8 45,5
Köp av verksamhet -98,6 -105,2 -6,6 -103,0 -65,7 -72,3 -6,6 -60,8
Löner och sociala avgifter -194,4 -199,1 -4,7 -196,0 -131,6 -132,0 -0,4 -123,0
Lokal- och bostadshyror -43,6 -44,6 -1,0 -44,6 -27,7 -27,1 0,7 -25,8
Övriga kostnader -39,3 -45,3 -6,0 -39,4 -25,7 -26,1 -0,4 -24,2
Summa kostnader -375,9 -394,2 -18,3 -383,1 -250,8 -257,6 -6,8 -233,8

Nettokostnad -324,4 -318,8 5,6 -321,3 -210,2 -205,2 5,0 -188,3
Budget -324,4 -205,2 -210,2
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Pedagogisk omsorg (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,7 0,8 0,2 0,8 0,3 0,5 0,2 0,4
Övriga intäkter 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
Summa intäkter 0,9 1,0 0,1 0,9 0,5 0,6 0,1 0,5
Köp av verksamhet -3,2 -2,8 0,5 -3,2 -2,2 -1,7 0,5 -1,2
Löner och sociala avgifter -4,7 -5,0 -0,3 -4,8 -3,1 -3,4 -0,2 -4,1
Lokal- och bostadshyror -1,3 -1,3 0,0 -1,3 -0,9 -0,9 0,0 -0,9
Övriga kostnader -1,0 -0,9 0,1 -0,9 -0,6 -0,5 0,1 -0,5
Summa kostnader -10,2 -9,9 0,3 -10,2 -6,8 -6,4 0,4 -6,6

Nettokostnad -9,4 -8,9 0,4 -9,3 -6,4 -5,9 0,5 -6,2
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RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Fritidshem (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 5,0 5,2 0,2 5,2 3,4 3,6 0,2 3,2
Övriga intäkter 8,6 14,5 5,9 14,4 5,9 8,7 2,8 9,2
Summa intäkter 13,7 19,7 6,0 19,6 9,2 12,2 3,0 12,3
Köp av verksamhet -6,8 -6,1 0,7 -6,8 -4,6 -4,0 0,6 -4,5
Löner och sociala avgifter -49,6 -46,2 3,3 -46,4 -33,1 -30,5 2,5 -33,8
Lokal- och bostadshyror -12,1 -12,1 0,0 -12,1 -8,1 -8,1 -0,1 -7,5
Övriga kostnader -8,6 -9,6 -1,0 -12,6 -5,6 -5,5 0,1 -5,4
Summa kostnader -77,1 -74,0 3,0 -77,9 -51,3 -48,2 3,1 -51,2

Nettokostnad -63,4 -54,3 9,1 -58,4 -42,0 -36,0 6,1 -38,9
Budget -63,4 -36,0 -42,0
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Förskoleklass (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 2,5 2,9 0,3 2,8 1,7 2,2 0,5 1,9
Övriga intäkter -1,1 -0,3 0,9 -0,3 -0,5 -0,1 0,4 0,0
Summa intäkter 1,4 2,6 1,2 2,5 1,2 2,2 0,9 1,9
Köp av verksamhet -2,7 -2,4 0,3 -2,7 -1,8 -1,5 0,3 -2,0
Löner och sociala avgifter -23,9 -20,7 3,2 -21,1 -16,0 -13,8 2,1 -13,8
Lokal- och bostadshyror -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -2,7 -2,7 0,0 -2,5
Övriga kostnader -6,0 -7,1 -1,0 -7,8 -3,7 -3,4 0,3 -3,6
Summa kostnader -36,6 -34,1 2,5 -35,5 -24,1 -21,4 2,7 -22,0

Nettokostnad -35,2 -31,5 3,7 -33,0 -22,9 -19,2 3,7 -20,1
Budget -35,2 -19,2 -22,9
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Grundskola (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 50,3 52,7 2,4 53,2 33,8 35,8 2,0 31,1
Övriga intäkter 9,5 10,2 0,8 9,0 5,6 6,9 1,2 6,5
Summa intäkter 59,8 63,0 3,2 62,3 39,4 42,6 3,2 37,7
Köp av verksamhet -111,2 -107,7 3,5 -110,0 -74,1 -72,5 1,6 -66,6
Löner och sociala avgifter -309,2 -306,8 2,4 -303,8 -205,5 -200,5 5,0 -189,3
Lokal- och bostadshyror -65,8 -66,3 -0,6 -66,3 -43,8 -44,0 -0,2 -41,2
Övriga kostnader -79,5 -84,3 -4,8 -83,0 -50,5 -49,2 1,3 -51,2
Summa kostnader -565,7 -565,1 0,6 -563,2 -374,0 -366,3 7,7 -348,3

Nettokostnad -505,9 -502,1 3,8 -500,9 -334,5 -323,6 10,9 -310,7
Budget -505,9 -323,6 -334,5
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Grundsärskola (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,7 1,1 0,3 0,9 0,5 1,0 0,5 0,8
Övriga intäkter 3,7 0,3 -3,3 0,1 2,8 0,5 -2,3 0,2
Summa intäkter 4,4 1,4 -3,0 1,0 3,3 1,5 -1,8 1,0
Köp av verksamhet -3,3 -2,9 0,4 -3,3 -2,2 -1,6 0,7 -1,1
Löner och sociala avgifter -27,1 -27,3 -0,2 -26,3 -18,1 -18,0 0,0 -15,0
Lokal- och bostadshyror -2,4 -2,4 0,0 -2,4 -1,6 -1,6 0,0 -1,6
Övriga kostnader -4,4 -4,7 -0,2 -4,4 -2,7 -3,0 -0,3 -2,8
Summa kostnader -37,3 -37,3 -0,1 -36,5 -24,6 -24,2 0,4 -20,4

Nettokostnad -32,9 -35,9 -3,1 -35,5 -21,3 -22,7 -1,4 -19,4
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RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
UF Overhead (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -11,0 -11,0 0,0 -11,0 -7,3 -7,4 -0,1 -7,7
Lokal- och bostadshyror -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,0 -0,9 0,1 -1,1
Övriga kostnader -3,4 -3,4 0,0 -3,4 -2,2 -1,9 0,3 -2,4
Summa kostnader -15,8 -15,8 0,0 -15,7 -10,5 -10,2 0,3 -11,2

Nettokostnad -15,8 -15,8 0,1 -15,7 -10,5 -10,2 0,3 -11,2
Budget -15,8 -10,2 -10,5
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Gymnasieskola (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 6,8 7,7 0,9 7,5 4,5 5,1 0,6 5,5
Övriga intäkter 12,7 10,7 -1,9 12,1 8,5 7,5 -0,9 8,1
Summa intäkter 19,5 18,4 -1,1 19,5 12,9 12,7 -0,3 13,6
Köp av verksamhet -51,0 -48,2 2,8 -52,9 -34,0 -34,0 0,0 -36,0
Löner och sociala avgifter -98,1 -103,2 -5,1 -104,6 -64,7 -69,1 -4,4 -69,9
Lokal- och bostadshyror -23,9 -23,9 0,0 -23,3 -15,9 -15,9 0,0 -13,0
Övriga kostnader -31,7 -29,6 2,1 -30,1 -20,2 -17,7 2,5 -18,6
Summa kostnader -204,6 -204,8 -0,2 -210,9 -134,8 -136,7 -1,9 -137,5

Nettokostnad -185,1 -186,4 -1,3 -191,3 -121,9 -124,0 -2,2 -123,9
Budget -185,1 -124,0 -121,9
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Gymnasiesärskola (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1
Övriga intäkter 1,3 0,3 -0,9 1,4 0,8 0,2 -0,6 0,7
Summa intäkter 1,5 0,6 -0,9 1,6 0,9 0,4 -0,5 0,8
Köp av verksamhet -2,0 -1,3 0,8 -1,9 -1,4 -1,0 0,4 -1,4
Löner och sociala avgifter -10,1 -9,0 1,1 -8,4 -6,5 -5,6 0,8 -5,1
Lokal- och bostadshyror -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,7
Övriga kostnader -2,4 -2,3 0,1 -2,3 -1,5 -1,1 0,4 -0,9
Summa kostnader -15,6 -13,5 2,1 -13,6 -10,0 -8,3 1,7 -8,0

Nettokostnad -14,1 -12,9 1,2 -12,0 -9,0 -7,9 1,1 -7,2
Budget -14,1 -7,9 -9,0
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Grundläggande vuxenutbildning (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -1,7 -2,8 -1,1 -2,2 -1,1 -1,8 -0,7 -1,4
Lokal- och bostadshyror -0,5 -0,9 -0,3 -0,8 -0,4 -0,5 -0,2 -0,3
Övriga kostnader -0,5 -1,2 -0,7 -0,5 -0,4 -1,0 -0,6 -0,2
Summa kostnader -2,8 -4,9 -2,1 -3,5 -1,9 -3,4 -1,5 -1,8

Nettokostnad -2,8 -4,9 -2,1 -3,5 -1,9 -3,4 -1,5 -1,8
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RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Gymnasial vuxenutbildning (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 2,0 2,0 0,0 2,0 1,3 3,8 2,5 2,5
Övriga intäkter 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 0,4 0,2
Summa intäkter 2,0 2,1 0,1 2,1 1,4 4,2 2,9 2,7
Köp av verksamhet -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -2,0 -4,8 -2,8 -3,3
Löner och sociala avgifter -7,2 -7,2 0,0 -6,9 -4,8 -4,8 0,0 -4,5
Lokal- och bostadshyror -0,7 -1,2 -0,5 -1,2 -0,5 -0,8 -0,3 -0,3
Övriga kostnader -0,6 -0,6 0,0 -0,6 -0,4 -0,7 -0,3 -0,7
Summa kostnader -11,6 -12,1 -0,5 -11,8 -7,7 -11,1 -3,4 -8,8

Nettokostnad -9,6 -10,0 -0,4 -9,7 -6,4 -6,9 -0,6 -6,1
Budget -9,6 -6,9 -6,4
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Lärvux (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -0,9 -0,6 0,3 -1,4 -0,6 -0,4 0,2 -0,7
Lokal- och bostadshyror -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Summa kostnader -1,1 -0,9 0,2 -1,6 -0,7 -0,6 0,1 -0,9

Nettokostnad -1,1 -0,9 0,2 -1,6 -0,7 -0,6 0,1 -0,9
Budget -1,1 -0,6 -0,7
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Yrkeshögskola-Högskoleutbildning (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 5,3 4,8 -0,5 4,8 3,7 3,6 0,0 3,8
Övriga intäkter 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
Summa intäkter 5,5 5,0 -0,5 5,0 3,8 3,7 -0,1 3,9
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -1,2 -1,3 -0,1 -1,3 -0,8 -0,9 -0,1 -1,0
Lokal- och bostadshyror -0,8 -0,8 0,0 -1,0 -0,8 -0,6 0,1 -0,9
Övriga kostnader -3,4 -2,9 0,5 -2,6 -2,3 -2,0 0,3 -2,4
Summa kostnader -5,5 -5,1 0,4 -4,9 -3,9 -3,5 0,4 -4,2

Nettokostnad 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,3 0,3 -0,3
Budget 0,0 0,3 -0,1
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Svenska för invandrare (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 4,9 4,0 -0,9 4,1 3,3 2,7 -0,6 3,6
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 4,9 4,0 -0,9 4,1 3,3 2,7 -0,6 3,6
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -11,1 -12,1 -1,0 -12,4 -7,4 -7,9 -0,5 -7,4
Lokal- och bostadshyror -1,6 -2,5 -0,9 -2,3 -1,1 -1,6 -0,5 -0,8
Övriga kostnader -0,8 -0,7 0,0 -0,7 -0,5 -0,5 0,0 -0,7
Summa kostnader -13,5 -15,3 -1,8 -15,4 -9,0 -9,9 -1,0 -8,9

Nettokostnad -8,6 -11,3 -2,7 -11,4 -5,7 -7,2 -1,6 -5,4
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RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Uppdragsutbildning (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0

Nettokostnad -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Budget -0,1 -0,1 -0,1
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Äldreomsorg (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Nettokostnad 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0
Budget 0,0 -0,2 0,0
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Insatser enligt LSS, SFG och HSL (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Löner och sociala avgifter -2,1 -1,7 0,4 -1,9 -1,4 -0,9 0,4 -1,0
Lokal- och bostadshyror -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2
Övriga kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,1
Summa kostnader -2,4 -2,0 0,4 -2,2 -1,6 -1,1 0,5 -1,3

Nettokostnad -2,4 -2,0 0,4 -2,2 -1,6 -1,1 0,5 -1,3
Budget -2,4 -1,1 -1,6
RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Flyktingmottagande (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 3,1 2,7 -0,4 2,7 2,0 1,9 -0,2 2,3
Övriga intäkter 0,8 0,2 -0,6 0,4 0,5 0,1 -0,4 0,4
Summa intäkter 3,9 2,9 -0,9 3,1 2,6 2,0 -0,6 2,7
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -2,9 -3,2 -0,3 -3,2 -1,9 -2,1 -0,2 -2,1
Lokal- och bostadshyror -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 -0,4
Övriga kostnader -1,0 -0,4 0,6 -0,6 -0,7 -0,3 0,4 -0,4
Summa kostnader -4,1 -4,0 0,1 -4,1 -2,7 -2,7 0,0 -2,9

Nettokostnad -0,2 -1,1 -0,8 -1,0 -0,1 -0,7 -0,6 -0,3
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RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Arbetsmarknadsåtgärder (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 5,4 7,0 1,6 5,4 3,6 3,9 0,3 2,7
Övriga intäkter 3,2 3,0 -0,3 2,7 2,1 1,7 -0,4 1,6
Summa intäkter 8,6 10,0 1,4 8,1 5,7 5,6 -0,1 4,2
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter -14,7 -13,2 1,5 -14,2 -10,1 -8,4 1,8 -7,8
Lokal- och bostadshyror -1,8 -2,1 -0,3 -1,9 -1,2 -1,3 -0,1 -2,3
Övriga kostnader -2,7 -2,3 0,4 -2,7 -1,8 -1,5 0,3 -1,3
Summa kostnader -19,2 -17,6 1,6 19,2 -13,1 -11,2 2,0 -11,4

Nettokostnad -10,6 -7,6 3,0 10,6 -7,4 -5,6 1,8 -7,2
Budget -10,6 -5,6 -7,4

RESULTATRÄKNING 2021 2021 2021 202108 202108 2020
Gemensamma verksamheter (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Fg prognos Budget Utfall Avvikelse Utfall
Bidrag (externa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Köp av verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löner och sociala avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lokal- och bostadshyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Internkontrollplan 2021 (Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden) 

Process/ruti
n 

Risk Kategori Kontrollmoment/riskreduceran
de åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod 

Egenkontroll 
av 
verksamhete
n  

Om politiska 
direktiv ej 
efterföljs får 
verksamheten 
brister gällande 
styrning och 
ledning. 

Administration 
Rättssäkerhet 
Kvalitet 

Stickprov ska utföras för att 
säkerställa att exempelvis 
delegationsordning följs, 
samtliga delegationsbeslut 
rapporteras till nämnd, 
beslutade riktlinjer gällande 
skolplacering, skolskjuts och 
barnomsorg. 

Varje enhet upprättar 
en rutin för 
egenkontroll. 
Rapportering av 
avvikelser till 
respektive 
verksamhetschef. 

Ekonomisk 
uppföljning  

Om rutiner för 
ekonomisk 
uppföljning och 
analys inte följs 
på alla nivåer, 
kommer 
delegation från 
förvaltningschef 
inte stämma 
med 
ekonomisystem
et Agresso. 

Ekonomi 
Rättssäkerhet 
Delegation 

UF tillsammans med 
ekonomer på KLF säkerställer 
att samspelet mellan 
delegationsordning och 
Agresso fungerar. 

Intern kommunikation 
mellan UF och KLF 
omkring rutiner och 
ansvar vad det gäller 
rätt delegat. 

Säkerhet  Om 
säkerhetsarbete
t inte bedrivs 
systematiskt 
och 
kvalitetssäkert 
kan det leda till 
ökade 
skadekostnader 
och 
personskador. 

Handlingsprogra
m för skydd mot 
olyckor 
Säkerhet 
Hållbarhet 
Krisberedskap 
Arbetsmiljö 

Förvaltningen arbetar aktivt 
med att identifiera mönster i 
rapporterade incidenter i 
systemet Invit Flexite på 
aggregerad nivå. 

Uppföljning och 
kontroll av enheternas 
säkerhetsarbete vid 
ledningsmöten och 
förvaltningsgemensam 
samverkan. 
Sammanställning av 
enheternas resultat på 
aggregerad nivå. 

GDPR  Om riktlinjer för 
GDPR ej följs 
kommer 
personuppgifter 
hanteras 
felaktigt. 

IT 
Lagkrav 

Genomgång av samtliga 
befintliga system för lagring 
av personuppgifter. 

Upprättande av rutin 
för 
personuppgiftshanterin
g. Sammanställning av 
som berör 
personuppgifter. Vid 
felhantering kontaktas 
kommunens ansvarige 
för GDPR. 
Förvaltningschef 
bedömer om 
självanmälan ska 
upprättas. 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 76 Ärendenummer VON2020/124 

Uppföljning av internkontrollplan per den 31 augusti 
2021 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 17 december 2020 
att anta årsplanen för 2021 där internkontrollplanen ingår. 

Den interna styrningen och kontrollen ska vara ett hjälpmedel och en naturlig del i 
verksamhetens vardagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Internkontroll ska ske för att minimera risker, förluster och förhindra allvarliga fel 
som hindrar verksamheten att nå uppställda mål. 

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller sammanlagt fem 
kontrollpunkter som ska följas upp i tertial 2 och 3 och rapporteras till vård- och 
omsorgsnämnden i september 2021 och januari 2022. Uppföljningen av 
internkontrollplanen görs också i delårsbokslutsrapporten del 1 per 2021-08-31. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har den 6 september 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att uppföljningen av fyra kontrollpunkter i 
internkontrollplanen är utförd per den 31 augusti 2021 utan anmärkningar. 
Resultaten finns att läsa i bilagorna som är ett utdrag från systemet Stratsys, samt 
en sammanfattande analys i delårsbokslutsrapporten T2 del 1 per 2021-08-31. 

De fyra kontrollpunkterna är: 

 Coronarelaterade kostnader 
 Extern personalomsättning 
 Personalkontinuitet inom hemtjänsten 
 Sjukfrånvaro 

Kontrollpunkten ”Avvikelser kopplade till pandemin” kommer att följas upp i T3 på 
grund av systemmässiga begränsningar. 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 14 september 
2021 och lämnat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen och sänder den vidare till 
kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun  Rådhusgatan 8  0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  vardomsorg@enkoping.se 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Ann-Sofie Magnusson 
0171-62 62 19 
ann-sofie.magnusson@enkoping.se 

 

Uppföljning internkontrollplanen 2021 – Extern personalomsättning 
– Rapportering Tertial 2 – 2021 

 

Bakgrund 

I vård- och omsorgsnämndens årsplan 2021 har nämnden valt att 
fokusera på olika prioriterade områden som förvaltningen ska arbeta med 
under 2021. Samtliga prioriterade områden kommer att följas upp under 
2021 men nämndens bedömning är att den största risken är att pågående 
läge i pandemin blir ett normalläge. Det skulle kunna innebära att 
verksamhetens mål blir svåra att uppfylla och patientsäkerheten 
äventyras. Risk finns att tillräckliga resurser kan komma att saknas både i 
form av antal medarbetare men även tillräcklig kompetens. Detta 
sammantaget skulle innebära att nämnden inte klarar tilldelad 
budgetram. Utifrån detta har nämnden valt att följa fem olika risker i 
internkontrollplanen varav extern personalomsättning är en av 
punkterna. 

 

Beskrivning 

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 är ett av 
medarbetarmålen att den externa personalomsättningen ska vara lägre 
än 10 %. I vård- och omsorgsnämnden långsiktiga plan 2020-2023 finns 
också den externa personalomsättningen med som ett medarbetarmålen, 
där målvärdet också är lägre än 10 %. 
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Risk 

Att den externa personalomsättningen ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollmoment 
Att kontrollera att den externa personalomsättningen inte ökar.  

 

Mål 4 i vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023: 
Kommunens personalomsättning är lägre än 10 % 

Indikator   Nivå KF/ 
Nämnd 

Nuläge  
2019 

Nuläge  
2020 

Nuläge  
2021, 30/6  Uppnått 

2023 
På rätt 
väg 

Ej   
uppnått 

Extern personalomställning 
(slutar i kommunen), 
förvaltningsnivå, andel % 

Nämnd 10,6 11,7 14,3  9,9 10,0-10,9 11 

 
Analys: 

Under årets första halvår har den externa personalomsättningen inom 
förvaltningen ökat jämfört med både 2020 och 2019. 

Då den externa personalomsättningen inom kommunen endast mäts på 
förvaltningsnivå innebär det svårigheter för förvaltningen att göra en mer 
fördjupad analys på resultatenhetsnivå. Tillsammans med HR har 
förvaltningen börjat med att låta personal som slutar besvara en enkät 
med frågor kring varför man väljer att avsluta sin anställning. Det i 
kombination med resultatet på den externa personalomsättningen blir 
ett viktigt arbete för förvaltningen framåt.  

Den externa personalomsättningen kommer följas upp även det andra 
halvåret 2021 inom ramen av internkontrollplanen i vård- 
omsorgsnämndens årsplan 2021. 

Riskmatris Startvärde T2 2021 

Sannolikhet 2 (låg) 2 (låg) 

Konsekvens 2 (begränsad) 2 (begränsad) 

Riskvärde 4 4 
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Uppföljning internkontrollplanen 2021 - Personalkontinuitet inom 
hemtjänsten – Rapportering Tertial 2 – 2021 

 

Bakgrund 

I vård- och omsorgsnämndens årsplan 2021 har nämnden valt att 
fokusera på olika prioriterade områden som förvaltningen ska arbeta med 
under 2021. Samtliga prioriterade områden kommer att följas upp under 
2021 men nämndens bedömning är att den största risken är att pågående 
läge i pandemin blir ett normalläge. Det skulle kunna innebära att 
verksamhetens mål blir svåra att uppfylla och patientsäkerheten 
äventyras. Risk finns att tillräckliga resurser kan komma att saknas både i 
form av antal medarbetare men även tillräcklig kompetens. Detta 
sammantaget skulle innebära att nämnden inte klarar tilldelad 
budgetram. Utifrån detta har nämnden valt att följa fem olika risker i 
internkontrollplanen varav personalkontinuitet inom hemtjänsten är en 
av punkterna. 

 

Beskrivning 

Personalkontinuitet innebär antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under en 14 dagars period. Personalkontinuitet avser alla personer 
65 år eller äldre, som är beviljade daglig hemtjänst med två eller fler 
besök, 7 dagar/vecka mellan klockan 07.00-22.00. Matlåda, trygghetslarm, 
elever, praktikanter och hemsjukvårdspersonal/sjuksköterska räknas inte 
med. Däremot ingår ordinarie personal som utför delegerad sjukvårds-
insats. Vid besök med dubbelbemanning räknas båda personerna med. 
Personalkontinuitet ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och 
publiceras på kolada.se där nyckeltalet jämförs med övriga kommuner i 
riket. 
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Risk 

Att kund får besök av ett stort antal olika personal vid hembesök under en 
14 dagars period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollmoment 
Att användning av planeringsverktyget LifeCare görs på ett effektivt sätt 
för att personalkontinuiteten ska bibehållas jämfört med tidigare års nivå.  

 

 

  

Riskmatris Startvärde T2 2021 

Sannolikhet 2 (låg) 2 (låg) 

Konsekvens 2 (begränsad) 2 (begränsad) 

Riskvärde 4 4 
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Personalkontinuitet inom egen regi (hämtade från Phoniro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalkontinuitet inom privat regi (hämtade från Phoniro) 

 

 

 

 

 

 

Personalkontinuitet för hela kommunen vid KKiK-mätning, både egen 
och privat regi, (hämtade från Phoniro) 

 

 

 

  

Personalkontinuitet
1-14 mar 

2019
1-14 jul 

2019
9-22 sep 

2019
1-14 nov 

2019
1-14 mar 

2020
1-14 jul 

2020
7-20 sep 

2020
1-14 nov 

2020
1-14 mar 

2021
1-14 jul 

2021

Fjärdhundra htj 17 18 18 18 17 15 18 17 17 21

Grillby htj 16 18 16 18 16 17 12 14 13 13

Hummelsta htj 12 12 14 13 12 9 11 13 12 11

Örsundsbro htj 17 16 19 17 13 12 14 14 15 12

Hemtjänst centrum 22 23 21 20 20 19 20 20 19 20

Personalkontinuitet
1-14 mar 

2019
1-14 jul 

2019
9-22 sep 

2019
1-14 nov 

2019
1-14 mar 

2020
1-14 jul 

2020
7-20 sep 

2020
1-14 nov 

2020
1-14 mar 

2021
1-14 jul 

2021

Attendo 12 12 12 12 14 10 11 11 12 12

Allas vård och 
omsorg

14 16 14 13 14 12 14 13 14 16

Personalkontinuitet
1-14 mar 

2019
1-14 jul 

2019
9-22 sep 

2019
1-14 nov 

2019
1-14 mar 

2020
1-14 jul 

2020
7-20 sep 

2020
1-14 nov 

2020
1-14 mar 

2021
1-14 jul 

2021

Hela kommunen 18 19 18 17 17 16 16 17 17 17
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Personalkontinuitet hela kommunen jämfört med riket (hämtade från 
Kolada, KKiK-mätning) 

Personalkontinuitet 2018 2019 2020 

Enköpings kommun 18 18 16 

Jämförbara kommuner 
inom äldreomsorgen 

15 16 15 

Alla kommuner 15 16 15 

 

Analys: 

Under årets första två tertialer har personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten egen regi förbättrats jämfört med 2020 och 2019. För de 
privata utförarna har däremot personalkontinuiteten försämrats jämfört 
med 2020 och 2019. Totalt för alla utförare tillsammans har 
personalkontinuiteten försämrats jämfört med 2020 men förbättrats 
jämfört med 2019. 

Enköpings kommuns personalkontinuitet 2020 har förbättrats jämfört 
med 2019 jämfört med andra kommuner i riket. Ny nationell KKiK-
mätning kommer att göras i september för 2021.  

Utifrån den pågående pandemin syns inga tecken på att personal-
kontinuiteten försämrats jämfört med ett normalår innan pandemin. 

Personalkontinuiteten kommer följas upp även de sista fyra månaderna 
2021 inom ramen av internkontrollplanen i vård- omsorgsnämndens 
årsplan 2021. 
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Uppföljning internkontrollplanen 2021 – Sjukfrånvaron, både kort- 
och långtidssjukfrånvaro, jämfört med ett normalår – Rapportering 
Tertial 2 – 2021 

 

Bakgrund 

I vård- och omsorgsnämndens årsplan 2021 har nämnden valt att 
fokusera på olika prioriterade områden som förvaltningen ska arbeta med 
under 2021. Samtliga prioriterade områden kommer att följas upp under 
2021 men nämndens bedömning är att den största risken är att pågående 
läge i pandemin blir ett normalläge. Det skulle kunna innebära att 
verksamhetens mål blir svåra att uppfylla och patientsäkerheten 
äventyras. Risk finns att tillräckliga resurser kan komma att saknas både i 
form av antal medarbetare men även tillräcklig kompetens. Detta 
sammantaget skulle innebära att nämnden inte klarar tilldelad 
budgetram. Utifrån detta har nämnden valt att följa fem olika risker i 
internkontrollplanen varav sjukfrånvaron, både kort- och 
långtidssjukfrånvaro, jämfört med ett normalår är en av punkterna. 

 

Beskrivning 

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 är ett av 
medarbetarmålen att sjukfrånvaron i Enköping ska minska. I vård- och 
omsorgsnämnden långsiktiga plan 2020-2023 finns också sjukfrånvaron 
med som ett medarbetarmålen, där målvärdet är lägre än 7,0 %. 

Vård- och omsorgsnämnden vill också övervaka utvecklingen av 
sjukfrånvaron inom förvaltningen, både kort- och långtidssjukfrånvaron, 
jämfört med ett normalår. 
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Risk 

Att sjukfrånvaron ökar jämfört med ett normalår. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollmoment 
Att övervaka utvecklingen av sjukfrånvaron, både kort- och 
långtidssjukfrånvaron, jämfört med ett normalår.  

 

 

Mål 3 i vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan 2020-2023: 
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska 

Indikator   Nivå KF/ 
Nämnd 

Nuläge  
2019 

Nuläge  
2020 

Nuläge  
2021, 30/6  Uppnått 

2023 
På rätt 
väg 

Ej   
uppnått 

Sjukfrånvarostatistik, 
förvaltningsnivå, andel % 

Nämnd 7,9 9,8 9,3  7,0 7,1 - 7,9 8,0 

 

 

  

Riskmatris Startvärde T2 2021 

Sannolikhet 3 (medelhög) 3 (medelhög) 

Konsekvens 2 (begränsad) 2 (begränsad) 

Riskvärde 6 6 
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Korttidssjukfrånvaro inom förvaltningen kvartal 1-4 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långtidssjukfrånvaro inom förvaltningen kvartal 1-4 2018-2021 

 

Total sjukfrånvaro inom förvaltningen kvartal 1-4 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Total sjukfrånvaro inom förvaltningen kvartal 1-4 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

Korttidssjukfrånvaro inom äldreomsorgen kvartal 1-4 2018-2021 
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Långtidssjukfrånvaro inom äldreomsorgen kvartal 1-4 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sjukfrånvaro inom äldreomsorgen kvartal 1-4 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

Korttidssjukfrånvaro inom LSS inklusive Hemtjänst centrum och  
VO Jour kvartal 1-4 2018-2021 
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Långtidssjukfrånvaro inom LSS inklusive Hemtjänst centrum och  
VO Jour kvartal 1-4 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sjukfrånvaro inom LSS inklusive Hemtjänst centrum och  
VO Jour kvartal 1-4 2018-2021 

 

 

 

 

 

Analys: 
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Kvartal 1/korttidssjukfrånvaro: 

Under årets första kvartal har korttidssjukfrånvaron inom förvaltningen 
minskat jämfört med kvartal 1 2020 men ökat något jämfört med kvartal 1 
2019 (normalår). Inom äldreomsorgen har däremot korttidssjukfrånvaron 
för kvartal 1 2021 minskat jämfört både med kvartal 1 2020 och 2019 
(normalår). Inom LSS inklusive Hemtjänst centrum och VO Jour har 
emellertid korttidssjukfrånvaron ökat både jämfört med kvart 1 2020 och 
2019 (normalår). Under den pågående pandemin har direktivet varit att 
medarbetarna ska stanna hemma vid minst symtom på Covid-19 och 
provta sig för sjukdomen. Detta direktiv syns tydligt i den förhöjda 
korttidssjukfrånvaron under kvartal 1 2021 jämfört med kvartal 1 2019 
(normalår). Inom äldreomsorgen (särskilt boende) påbörjades 
vaccinationen av kunder och personal redan under kvartal 1 2021 och 
detta återspeglas också i den lägre korttidssjukfrånvaron jämfört med LSS 
inklusive Hemtjänst centrum och VO Jour.  

 

Kvartal 1/långtidssjukfrånvaro: 

När det gäller långtidssjukfrånvaron inom förvaltningen har den minskat 
jämfört med både kvartal 1 2020 och 2019 (normalår). Minskningen av 
långtidssjukfrånvaron återfinns både inom äldreomsorgen och LSS 
inklusive Hemtjänst centrum och VO Jour. Där långtidssjukfrånvaron 
inom LSS inklusive Hemtjänst centrum och VO Jour kvartal 1 2021 har 
minskat med 47 % jämfört med kvartal 1 2019 (normalår). 

 

Kvartal 1/total sjukfrånvaro: 

Under årets första kvartal har den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen 
minskat jämfört med både kvartal 1 2020 och 2019 (normalår). Inom 
äldreomsorgen har den totala sjukfrånvaron för kvartal 1 2021 minskat 
både jämfört med kvartal 1 2020 och 2019 (normalår). Inom LSS inklusive 
Hemtjänst centrum och VO Jour har emellertid den totala sjukfrånvaron 
ökat jämfört både med kvart 1 2020 och 2019 (normalår). Detta beror på 
den förhöjda korttidssjukfrånvaron på grund av den pågående pandemin. 
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Kvartal 2/korttidssjukfrånvaro: 

Under årets andra kvartal har korttidssjukfrånvaron inom förvaltningen 
minskat jämfört med kvartal 2 2020 men ökat jämfört med kvartal 2 2019 
(normalår). Samma tendens syns också både inom äldreomsorgen och 
LSS inklusive Hemtjänst centrum och VO Jour, att korttidssjukfrånvaron 
har minskat jämfört med kvartal 2 2020 men ökat jämfört med kvartal 2 
2019 (normalår). Under den pågående pandemin har direktivet varit att 
medarbetarna ska stanna hemma vid minst symtom på Covid-19 och 
provta sig för sjukdomen. Detta direktiv syns tydligt i den förhöjda 
korttidssjukfrånvaron under kvartal 2 2021 jämfört med kvartal 2 2019 
(normalår). Inom äldreomsorgen (särskilt boende) påbörjades 
vaccinationen av kunder och personal redan under kvartal 1 2021 och 
detta återspeglas också i den lägre korttidssjukfrånvaron jämfört med LSS 
inklusive Hemtjänst centrum och VO Jour.  

 

Kvartal 2/långtidssjukfrånvaro: 

När det gäller långtidssjukfrånvaron inom förvaltningen har den ökat 
något jämfört med kvartal 2 2020 men däremot minskat jämfört med 
både kvartal 2 2019 (normalår). Inom äldreomsorgen har 
långtidssjukfrånvaron minskat både jämför med kvartal 2 2020 och 2019 
(normalår). Där långtidssjukfrånvaron inom äldreomsorgen kvartal 2 2021 
har minskat med 35 % jämfört med kvartal 1 2019 (normalår). Däremot 
har långtidsjukfrånvaron inom LSS inklusive Hemtjänst centrum och VO 
Jour för kvartal 2 2021 ökat något jämfört med kvartal 2 2020 och 2019 
(normalår). 

 

Kvartal 2/total sjukfrånvaro: 

Under årets andra kvartal har den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen 
minskat jämfört med kvartal 2 2020 men ökat jämfört med 2019 
(normalår). Inom äldreomsorgen har den totala sjukfrånvaron för kvartal 2 
2021 minskat jämfört med kvartal 2 2020 men ökat något jämfört med 
kvartal 2 2019 (normalår). Inom LSS inklusive Hemtjänst centrum och VO 
Jour har däremot den totala sjukfrånvaron minskat jämfört med kvart 2 
2020 men ökat jämfört med kvartal 2 2019 (normalår). Detta beror på 
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delvis den förhöjda korttidssjukfrånvaron på grund av den pågående 
pandemin. 

 

Sjukfrånvaron kommer fortsätta övervakas och följas upp även det andra 
halvåret 2021 inom ramen av internkontrollplanen i vård- 
omsorgsnämndens årsplan 2021. 
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Uppföljning internkontrollplanen 2021 – Corona-relaterade 
kostnader – Rapportering Tertial 2 – 2021 

 

Bakgrund 

I vård- och omsorgsnämndens årsplan 2021 har nämnden valt att 
fokusera på olika prioriterade områden som förvaltningen ska arbeta med 
under 2021. Samtliga prioriterade områden kommer att följas upp under 
2021 men nämndens bedömning är att den största risken är att pågående 
läge i pandemin blir ett normalläge. Det skulle kunna innebära att 
verksamhetens mål blir svåra att uppfylla och patientsäkerheten 
äventyras. Risk finns att tillräckliga resurser kan komma att saknas både i 
form av antal medarbetare men även tillräcklig kompetens. Detta 
sammantaget skulle innebära att nämnden inte klarar tilldelad 
budgetram. Utifrån detta har nämnden valt att följa fem olika risker i 
internkontrollplanen varav corona-relaterade kostnader är en av 
punkterna. 

 

Beskrivning 

Under pågående pandemi har förvaltningen följt alla krav och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 
Tidigt i starten av pandemin beslutade förvaltningen att ha ett eget 
centrallager för skyddsmaterial samt tillsätta en resurs som beställde allt 
skyddsmaterial för hela förvaltningen, då behovet av skyddsmaterial 
ökade lavinartat inom Sverige och hela världen och det rådde brist på 
skyddsmaterial. 
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Risk 

Att corona-relaterade kostnader eskalerar på grund av pågående 
pandemi. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollmoment 
Att säkerställa att alla corona-relaterade kostnader "öronmärks" i 
redovisningen samt övervaka om corona-relaterade kostnader ökar.  

 

Analys: 

Förvaltningen beslutade tidigt i starten av pandemin, våren 2020, att alla 
corona-relaterade kostnader skulle ”öronmärkas” i redovisningen. Det 
kommunövergripande ”aktiviteten” 11300 har använts vid bokning av 
corona-relaterade kostnader.  

Förvaltningen har bra rutin som säkerställer att alla 
mottagningsattestanter och beslutsattestanter har kunskap i att använda 
aktivitet 11300. Om det av misstag missas att använda aktivitet 11300 
finns också rutin att meddela detta till ekonomerna som bokar om 
kostnaden i bokföringen där aktivitet 11300 läggs till.  

Ekonomerna följer upp de corona-relaterade kostnaderna varje månad 
och vård- och omsorgsnämnden får information om kostnadsbilden vid 
varje nämndsmöte. 

Under årets första två tertialer har corona-relaterade kostnader minskat 
jämfört med 2020. 

Corona-relaterade kostnader kommer följas upp även de sista fyra 
månaderna 2021 inom ramen av internkontrollplanen i vård- 
omsorgsnämndens årsplan 2021. 

Riskmatris Startvärde T2 2021 

Sannolikhet 3 (medelhög) 3 (medelhög) 

Konsekvens 2 (begränsad) 2 (begränsad) 

Riskvärde 6 6 
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