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Politiskt förord – stärkt Enköping möter turbulent 2023 

 
Enköpings kommun går stärkt in i ett nytt år. Liksom resten av Sveriges kommuner lämnar vi ett 
ekonomiskt framgångsrikt 2022 bakom oss, och möter ett betydligt tuffare 2023.  
 
Osäkerheten kring extrema energipriser, höjda räntor, hög inflation och extra pensionskostnader i 
kombination med lägre skatteintäkter kommer att innebära stora påfrestningar. Det gäller såväl för 
kommunens verksamheter som för våra medborgare, företag och organisationer. Uppgiften blir att 
i möjligaste mån parera och mildra de negativa effekterna under 2023. Vi behöver bli ännu bättre 
rustade för kommande utmaningar, samtidigt som vi skapar utrymme för verksamhetsutveckling. 
 
Näringslivet i Enköping visar goda resultat, våra skolelever presterar allt bättre och kommunen ökar 
tempot i klimatarbetet. Men bra kan bli bättre. År 2023 är det fjärde och sista året i 
kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020–2023. Det är dags att uppnå periodens uppsatta 
mål, med några särskilt utpekade fokusområden.  
 
Gymnasie- och förskolan prioriteras under 2023. Därför sker en omfördelning av kommunens 
resurser till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, även om det sker i ett knapert 
budgetutrymme. Den årliga digitaliseringssatsningen står kvar, med ökat fokus på 
verksamhetsutveckling. Att nå målen om delaktighet och demokrati är högprioriterat. Kommunen 
kommer att arbeta ännu tydligare med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som ett 
övergripande paraply under 2023.   
 
Utvecklingen av kriget i Ukraina och ny befolkningsstatistik som pekar på en minskad ökningstakt 
för Enköpings kommun, är ytterligare osäkerhetsfaktorer i planeringen.  
 
År 2023 kommer att bli ett speciellt år. Med gemensamma krafter kan vi vända utmaningarna till 
möjligheter, som tar oss stärkta in i ett förhoppningsvis ljusare 2024.  
 
 
 
Peter Book (M)  Anders Wikman (NE)  Ulrika Ornbrant (C) 
Ordförande    Förste vice ordförande   Gruppledare 
kommunstyrelsen  kommunstyrelsen  
 
 
 
Per Elfving (KD)  Kenta Hällbom (MP)  Svante Forslund (L) 
Gruppledare  Gruppledare  Gruppledare 
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Måluppfyllelse och 
verksamhetsutveckling 

År 2023 är sista året i fullmäktiges beslutade 
långsiktiga plan för 2020–2023. Fokus ökar 
därför på att nå planens målsättningar i 
kommunens sex övergripande uppgifter: 
Delaktighet och demokrati, Livslångt lärande, 
Självständigt liv, Gemenskap och upplevelser, 
Hållbar livsmiljö samt Näringsliv och 
arbetsmarknad. 

Samtidigt är de ekonomiska 
förutsättningarna mer ansträngda än på 
länge under 2023, vilket begränsar 
möjligheterna till nysatsningar. Utmaningen 
blir att behålla kvaliteten i kommunens fina 
verksamheter, samtidigt som vi effektiviserar 
arbetssätt och samarbeten för att under året 
skapa utrymme för ny utveckling. Vägen 
framåt går via tydliga fullmäktigeuppdrag om 
verksamhetsutveckling. 

Fokus på måluppfyllelse 2023 

De 20 prioriterade målen (se bilaga 1) i 
fullmäktiges plan för 2020–2023 är på väg att 
uppnås i varierande grad. Utifrån 2022 års 
delårsrapport och politiska prioriteringar 
kommer nämnderna i respektive årsplan för 
2023 att ha extra fokus på följande mål. 

Delaktighet och demokrati 

Kommunens utveckling är helt beroende av 
medborgarnas delaktighet och förtroende för 
kommunen. Fullmäktiges måluppfyllelse och 
andra undersökningar visar att uppgiften ska 
ha högsta prioritet (mål 1–3). 

Nämnderna kommer under året att delta 
aktivt i arbetet med att utveckla och 
medverka i de nya medborgarberedningarna 
för ungdomsfrågor och med geografisk 
indelning. Beredningarna ska tillsättas under 
fullmäktige, enligt beslut i juni 2022. 

Nämnderna ska utöver det fokusera på fler 
sätt att: 

 få fler medborgare att vara delaktiga i 
kommunens utveckling, 

 främja insynen i den demokratiska 
processen, 

 hitta nya sätt att informera om 
verksamhet och politiska beslut, liksom 
att kommunicera goda exempel som 
stärker Enköpings varumärke, 

 göra organisationen mer tillgänglig för 
invånarna 

Livslångt lärande 

Inom området livslångt lärande läggs 
grunden för framtiden där genomförd 
utbildning är en stark skyddsfaktor mot att 
hamna i utanförskap. Enköping har historiskt 
kännetecknats av att det fanns jobb, även för 
den som inte avslutade skolan. Det moderna 
samhället ställer dock allt högre krav på 
genomförd utbildning. 

Särskilt fokus inom livslångt lärande kommer 
därför vara på att alla elever fullföljer 
gymnasieskolan med examen (mål 5). 

För att fortsätta den positiva utvecklingen av 
andelen elever som tar examen, samt att 
arbeta vidare med den översyn som sker av 
verksamheten genom gymnasieutredningen, 
behöver gymnasiet prioriteras i 2023 års 
budgetfördelning. 

En annan verksamhet som vi behöver värna 
om är förskolan, där statsbidragen för 
minskade barngrupper upphör. Det är viktigt 
att de enheter som får högre 
arbetsbelastning får rätt resurser. Det för att 
uppdraget om att verka för att alla barn ska 
klara sin skolgång i en trygg miljö kan 
fullföljas.  

Självständigt liv 

Fler arbetssökande i Enköping behöver 
etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan 
sysselsättning (mål 10). Kommunen kan 
hjälpa till genom att utveckla samarbetet 
med arbetsförmedlingen, samt att bättre 
nyttja de statliga bidragsystemen. 
Kommunens förvaltningar ska föregå med 
gott exempel genom att ta emot praktikanter 
och nystartsjobb. Kommunen ska också 
utveckla det interna samarbetet för att få 
bättre effekt av arbetsmarknadsinsatserna. 

Gemenskap och upplevelse 

Enköpings kommun har ett rikt kultur- och 
fritidsliv. Det är viktigt för Enköpings 
attraktionskraft att ha ett gott samarbete 
med civilsamhället. Det för att stärka 
kommunen som en plats att bo och verka i 
samt att besöka. 

Särskilt fokus kommer vara att fortsätta 
processen med dialog och kommunikation 
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mellan kommunen och civilsamhället (mål 
13).  

Önskemålet om en badramp i Sommarro ska 
tillgodoses. Arbetet med Föreningarnas hus 
är prioriterat. 

Hållbar livsmiljö  

Goda livsmiljöer är en förutsättning för att 
Enköping ska vara en attraktiv kommun. 
Fokus behöver därför vara på att öka hur vi 
tar tillvara landsbygdens och Mälarens 
resurser och möjligheter. Kransorternas och 
landsbygdens utveckling omhändertas bland 
annat i de fullmäktigeberedningar som 
nämns under Delaktighet och demokrati. 
Landsbygds- och näringslivsprogrammen ska 
nu konkretiseras och förverkligas med effekt 
och resultat i centrum (mål 17–18). 

Kommunen ekologiska hållbarhetsarbete 
behöver samordnas bättre mellan 
nämnderna. Konkreta resultat kan också 
kommuniceras tydligare. De 
utvecklingsprojekt inom miljö- och 
klimatområdet som Enköping deltar i, 
exempelvis Viable Cities och Klimatneutrala 
Enköping 2030, behöver arbetas in i ordinarie 
verksamhetsutveckling för större delaktighet 
och kännedom. 

Detsamma gäller övergripande strategiska 
miljöarbeten och miljöplaner, som 
vattenvårdsarbetet. Det ska genomsyra hela 
organisationen och all planering. Kommunen 
behöver även växla upp tempot generellt 
inom klimatarbetet, exempelvis inom arbetet 
med trafikstrategin. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Enköpings näringsliv går generellt sett 
mycket bra. I ett växande Enköping ökar 
också förväntningarna på att Enköping ska 
vara en attraktiv kommun för företag och 
organisationer. Mål 19, med just den 
innebörden, behöver därför prioriteras. 

Det viktigt att inse att företag och 
organisationer har kundliknande 
förväntningar på vår kommun. Strävan ska 
alltid vara att överträffa förväntningarna. Med 
fokus på tillgänglighet, bemötande och 
leverans kan skillnader mellan resultat i olika 
nöjdhetsundersökningar jämnas ut på en 
högre nivå än i dag. 

Fokus på tydliga uppdrag 2023 

För att göra den politiska viljan möjlig 
verksamhetsåret 2023 ger 
kommunfullmäktige ett antal riktade, 
övergripande uppdrag till kommunstyrelsen. 

Frigör resurser för verksamhetsutveckling 

Sveriges kommuner ställs inför allt svårare 
ekonomiska utmaningar, samtidigt som 
förväntningar och krav ökar. Enköping är 
inget undantag. För att finansiera 
kommunens välfärdsuppdrag och utveckling 
behöver både arbetssätt och verksamheter 
effektiviseras och omprövas. Effekterna av 
det ska i minsta möjliga mån påverka dem 
som kommunen är till för, annat än i positiv 
riktning.  

Uppdrag 

Gör en verksamhetsöversyn på övergripande 
nivå. Föreslå samordning, effektivisering och 
verksamhetsutveckling. Effektiviseringen ska 
ge vinster som motsvarar det belopp som 
finns under centrala poster motsvarande 55,4 
miljoner kronor. Vid behov fattas politiska 
beslut i respektive nämnd. Arbetet ska i ett 
första skede ge underlag för beslut om en 
ändringsbudget på 
fullmäktigesammanträdet senast i juni 2023. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
budget är undantagen för ytterligare 
effektivisering 2023.  

Minska kommunens energibehov  

Energisituationen i Sverige är kraftigt 
ansträngd. Höga priser på el och risk för 
elbrist under vissa timmar i vinter gör att 
kommunen behöver minska användningen 
av alla energislag, inte minst 
elanvändningen. I kommunens budget finns 
ett belopp avsatt för kommunens 
elkostnader under centrala poster 
motsvarande 51,5 miljoner kronor. Den 
fördelas vid behov ut till nämnderna när 
kostnadsläget har klarlagts. 

Uppdrag 

Utred och vidta energibesparingsåtgärder för 
att hålla tillbaka verksamheternas ökande 
energikostnader för el, värme och drivmedel. 
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Öka tempot i digital 

verksamhetsutveckling 

Digitalisering, nya arbetssätt och ökat 
samarbete utifrån ett koncernperspektiv 
minskar rutinmässig handpåläggning. Det 
frigör också resurser för medarbetarnas 
kreativa lösningar. Smartare arbetssätt ökar 
fokus på lärande och görande. 

Uppdrag 

Fullfölj det politiskt prioriterade 
digitaliseringsarbetet utifrån den fjärde årliga 
ekonomiska budgetsatsningen, med ökat 
fokus på verksamhetsutveckling. Nyttan av 
satsningar ska kunna utvärderas. 

Tydliggör ”En kommun – En koncern” 

Genom att skapa en struktur för ”En kommun 
– En koncern” har våra medarbetare lättare 
att se helheten. De kan då se hur koncernen 
tillsammans kan nå och verkställa mål med 
en ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Strukturen gör också att 
kommunen använder totala resurser så 
effektivt som möjligt, för att nå bästa möjliga 
resultat. 

Uppdrag 

Stärk och gör kommunkoncernens 
ledningsstruktur tydlig, så att strukturen 
innehåller alla ingående koncerndelar. 
Säkerställ exempelvis att alla nämnder 
planerar och följer upp utifrån enhetliga 
direktiv, samtidigt som inte mer underlag än 
nödvändigt produceras. Bolagens 
verksamheter ska med en tydligare 
ägarstyrning ingå i kommunens 
verksamheter och vara delaktiga i att lösa 
kommunens uppgifter. 

Samordna och utveckla 

samhällsbyggnadsprocessen 

Kommunens samhällsbyggnadsprocess 
behöver samordnas och utvecklas för att 
effektivare möta omvärldens förväntningar 
och kommunens egna behov. Styrning, 
ledning och samverkan mellan tekniska 
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen vidareutvecklas, 
exempelvis inom kommunens strategiska 
planarbete. 

 

 

Uppdrag 

Inför prioriterade slutsatser i det pågående 
arbetet för en utvecklad samhällsbyggnads-
process. Affärsmässighet ska vara en 
hörnsten i den utvecklingen. Trappa upp 
arbetet med Årets stadskärna 2025. 

Bedöm hur nya befolkningsprognoser 

påverkar investeringsbehovet 

Den senaste befolkningsstatistiken för 
Enköpings kommun visar att ökningstakten 
mattats av betydligt, främst under den andra 
halvan av 2022. Om prognosen för 
befolkningsökningen behöver skrivas ned 
påverkas kommunens investeringsbehov. 

Uppdrag 

Se över behovet av omprioritering i 
investeringsbudgeten. Se också över hur 
förflyttning i tid av planerade projekt 
påverkar kommunens driftsbudget. 

Brott i välfärden 

Välfärdsbrottslighet är demokratihotande. 
Att otillbörligen utnyttja välfärdsystemen för 
egen vinning undergräver trovärdigheten i 
systemet. Det riskerar förtroendet för det 
offentliga och dränerar systemet ekonomiskt.  

Uppdrag 

Vi ska samordna oss i koncernen för att 
samordna och förebygga brott mot 
välfärden. 

Ekonomiska förutsättningar inför 2023 

Samhällsekonomisk utveckling 

Av allt att döma kommer Sverige att gå in i en 
lågkonjunktur under 2023. Det kommer att 
påverka kommunens ekonomi med lägre 
intäkter och ett högre kostnadsläge jämfört 
med 2022. Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) skatteunderlagsprognos vilar på en 
prognos och ett medelfristigt scenario fram 
till 2025 där svensk ekonomi når 
normalkonjunktur mot slutet av perioden 
(cirkulär 22:37).  

Utfallen för svensk inflation har under senare 
del av 2022 varit oväntad höga. Samtidigt har 
det varit en mycket brant ränteuppgång 
under samma period, huvudsakligen drivet 
av centralbankernas höjda styrräntor.   
SKR:s prognos visar att svensk BNP faller 
under 2023. Det gör att återhämtningen efter 
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pandemin för arbetsmarknaden bryts. 
Antalet sysselsatta bedöms minska och 
arbetslösheten beräknas öka till knappt 8,5 
procent 2023–2024. SKR räknar med att BNP- 
och timtillväxten repar sig under 2024, men 
att konjunkturen stärks mer påtagligt först 
2025.  

Den svaga konjunkturutvecklingen antas för 
med sig sjunkande räntor redan 2023. Trots 
det kommer ränteläget ligga på en betydligt 
högre nivå jämfört med de senaste åren. På 
samma sätt kommer konsumentpriserna 
totalt sett heller inte falla tillbaka. Trots att 
SKR räknar med att inflationen sjunker snabbt 
under 2023 bedöms högre priser på många 
varor och tjänster bli bestående.  

En hög nominell tillväxt för det kommunala 
skatteunderlaget 2022–2025 försvagas av 
stora prisuppgångar, därför blir ökningen 
realt sett svag under perioden. Under 2023 
sjunker skatteunderlaget kraftigt i reala 
termer.  

Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin 

 

Hög nominell tillväxt för skatteunderlaget  

SKR bedömer att skatteunderlaget växer i 
nominella termer med 4,5 eller 4,4 procent i 
genomsnitt per år under perioden 2022–
2025. Den genomsnittliga ökningen över de 
senaste 10 åren (perioden 2012–2021) är 
drygt 3,9 procent för den faktiska och 4,2 
procent för den underliggande utvecklingen. 

Under 2022 beräknas lönesumman öka med 
5,9 procent och 3,2 procent 2023. Att 
ökningen 2023 inte är svagare beror på att 
företag väljer att behålla personal i branscher 
där arbetskraftsbristen är stor.  

En faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå 
under hela prognosen är de höjda 
garantipensionerna. Detta sker dels genom 
beslutet att höja pensionsnivån från augusti 
2022 och dels genom en hög inflation 2022 
och 2023. Den höga inflationen resulterar i 
stora uppgångar för prisbasbeloppen 2023 
och 2024 vilket höjer garantipensionerna. 

Skatteunderlagets underliggande 
ökningstakt 2022 blir högre än den faktiska. 
För 2023 bedöms det bli tvärtom.  

Real urholkning av skatteunderlaget  

Skatteunderlaget i reala termer beräknas 
växa med 0,9 procent per år 2022–2025, de 
senaste 10 åren har genomsnittet legat på 1,8 
procent. År 2023 faller till och med 
köpkraften med 2,7 procent; intäkterna 
beräknas realt sett bli kraftigt lägre än 
föregående år. Detta tapp beräknas vara 
bestående och kommer kräva minskade 
utgifter framöver om inte statsbidragen höjs. 

Den höga prisuppgången i kommunsektorn 
beror dels på högre insatspriser och dels på 
ökade pensionskostnader. 
Pensionskostnadens ökning har två 
förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är 
något dyrare än tidigare avtal. Ökningen 
beror även på en ny värdering av sektorns 
pensionsskuld. De förmånsbestämda 
avtalspensionerna är värdesäkrade med 
prisbasbeloppet, vilket betyder att 
pensionsskulden växer när prisbasbeloppet 
höjs. För Enköpings kommun beräknas 
pensionskostnaderna öka med 72 miljoner 
kronor 2023 jämfört med 2022. 

Demografi och kompetensförsörjning  

Den senaste prognosen från Statistiska 
centralbyrån (SCB) visar en väsentligt lägre 
befolkningstillväxt i Sverige än i tidigare 
prognoser. Det gäller framför allt grupperna 
barn och unga som nu beräknas minska och 
befolkningen i arbetsför ålder som ökar 
långsamt. Den grupp som ökar snabbast de 
närmaste 10 åren, även i antal räknat, är 
personer över 80 år. 

De kommande åren är bristen på arbetskraft 
en av de största utmaningarna för såväl 
kommuner och regioner som hela 
näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de 
största behovsökningarna inom 
äldreomsorgen kommande år. Det beror på 
att den stora gruppen 40-talister efterhand 
blir 80 år, och att behovet av vård och 
omsorg ökar i takt med stigande ålder. 

Utöver bristen på arbetskraft blir det 
framöver ännu svårare att hitta personal med 
rätt utbildning och kompetens. För att säkra 
att alla invånare kan fortsätta ta del av en god 
välfärd behöver nya arbetssätt och metoder 
utvecklas.  
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Enköping  

Takten av befolkningsökningen för riket har 
ökat från 0,5 procent 2020 till 0,7 procent 
2021. Befolkningen i Sverige ökar dels för att 
det föds fler än det dör, men i än högre 
utsträckning eftersom fler invandrar än 
utvandrar. År 2021 steg ökningstakten i 
Uppsala län i något större omfattning än i 
Stockholms län. Enköpings kommun gick år 
2021 mot strömmen och växte med 2,7 
procent eller 1 249 invånare. Det var Sveriges 
fjärde snabbaste ökningstakt. Det var klart 
snabbare än i Uppsala län som helhet och 
snabbare än beräknat i kommunens 
prognoser. 

Under 2022 har befolkningsökningen för 
Enköpings kommun minskat påtagligt. Vid 
början av 2022 var befolkningen i Enköping 
47 489 invånare och beräknas till 47 878 
invånare vid årets slut. Det motsvarar en 
ökning på 389 invånare eller 0,8 procent. Det 
är en betydligt lägre ökning jämfört med åren 
2014–2021, då ökningen uppgick till mellan 
1,2–2,7 procent. I slutet av 2025 bedöms 
antalet invånare i Enköpings kommun vara 
cirka 49 350, vilket ger en årlig ökning på 
mellan 400–600 invånare per år de 
kommande åren. Befolkningstillväxten under 
januari–oktober 2022 uppgick till 294 
invånare vilket är 786 färre jämfört med 
samma tid 2021.  

I diagrammet nedan presenteras 
befolkningsutvecklingen i Enköpings 
kommun 2017–2022.  

Diagram: Befolkningsutveckling i Enköpings 
kommun 2017–2022 

 
Intäkterna från skatter, bidrag och utjämning 
är kommunens huvudsakliga inkomst. 
Intäktsramen baseras på kommunens 
befolkningsmängd den 1 november året 
innan det aktuella budgetåret. Intäktsramen 

för budget 2023 bygger på ett antagande om 
att Enköpings invånarantal uppgår till 47 800 
invånare 1 november 2022.  

En lägre befolkningsökning än beräknat ger 
lägre intäkter av skatter och bidrag, vilket 
påverkar den kommunala koncernen. 
Resultatnivån blir särskilt drabbad om 
kostnader budgeteras utifrån ett antagande 
om högre intäktsnivå som sedan inte 
förverkligas, med neddragningar som följd. 
Vid ett antagande om att befolknings-
ökningen är 100 personer färre än beräknat 
uppskattas intäkterna minska med cirka 5 
miljoner kronor i normala fall. Kommuner 
som ihålligt växer snabbt får extra strukturellt 
stöd för att hantera tillväxten. För Enköpings 
kommun innebär det att intäkterna minskar 
med totalt cirka 10 miljoner kronor, då den 
extra ersättningen minskar med lika mycket.  

Enköpings kommuns prognos pekar på en 
befolkningsmängd på ungefär 54 150 
invånare år 2032 och SCB:s prognos pekar på 
ungefär 53 250 invånare år 2032. Detta pekar 
på att Enköpings kommuns 
befolkningsprognos har en något högre 
tillväxttakt jämfört med SCB:s prognos.  Ur ett 
demografiskt perspektiv står de över 80 år för 
den största procentuella ökningen.  

Finansiella mål 

Ett högre resultatmål skapar en högre 
självfinansieringsgrad (hur stor andel av 
investeringarna som finansieras med egna 
medel). Det i sin tur minskar kommunens 
skuldsättningstakt och skyddar därmed 
soliditeten. Soliditet visar hur stor andel av 
organisationens tillgångar som består av 
eget kapital och är på så vis ett mått på 
finansiell styrka. Högre soliditet betyder lägre 
skuldsättning och därmed ett större 
finansiellt handlingsutrymme för framtida 
åtaganden. Formeln för att räkna fram 
soliditet är någorlunda enkel men 
perspektivet, och därmed komplexiteten, kan 
variera, i form av om det är kommunen eller 
kommunkoncernen som betraktas.  

I tabellen nedan syns soliditeten för 2021, 
inklusive pensionsförpliktelser, fördelat på 
kommun och kommunkoncern tillsammans 
med Enköpings jämförelsekommuner. Den 
finansiella styrkan kan se väldigt olika ut 
beroende på vilket perspektiv som betraktas. 
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Tabell: Soliditet inklusive pensionsåtagande 
2021 för Enköpings kommun i jämförelse med 
sex kommuner 
Soliditet inkl 
pensionsåtag. 
2021 (%) Kommun 

Kommun-
koncern 

Enköping 28 19 
Håbo 25 22 
Knivsta 49 24 
Strängnäs 17 23 
Upplands Väsby 32 37 
Uppsala 26 27 
Österåker 30 17 

 

Enligt kommunallagens 8 kap 1 § ska 
kommuner och regioner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer. Det innebär att 
verksamheten ska bedrivas med en god 
ekonomisk hushållning oavsett val av 
struktur i bolagsform eller förvaltningsform. 
Tydliga definitioner i bolagens ägardirektiv är 
en viktig del i att sätta mål samt bedöma god 
ekonomisk hushållning på koncernnivå.  

Enköping kommuns resultat, inklusive 
exploateringsvinster och gatukostnads-
ersättningar, blev betydligt högre 2021 
jämfört med åren sedan 2017. Det höga 
resultatet för 2021 är inte unikt för Enköping. 
För andra året i rad redovisade kommun-
sektorn ett starkt resultat, som uppgick till 52 
miljarder kronor för 2021. Överskottet 
berodde huvudsakligen på ökade skatte-
intäkter, tillfälliga pandemirelaterade tillskott 
och minskad efterfrågan på välfärdstjänster.  

Diagram: Årets resultat 2018–2021 för 
Enköpings kommun i jämförelse med sex 
kommuner 

 
Effekten av det högre resultatet blev en 
högre självfinansieringsgrad och därmed en 
förbättrad soliditet. Soliditeten på kommunal 

nivå var 28,2 procent och 19,3 procent för 
kommunkoncernen.  

Ett annat sätt att betrakta utvecklingen av 
finansiell styrka och risk är att följa 
skuldsättning per invånare. Detta nyckeltal 
använder kommunsektorns största långivare, 
Kommuninvest, vid bedömning av risk- och 
räntenivåer. En kommunkoncern vars 
låneskuld närmar sig 100 tusen kronor per 
invånare, innebär att bli en av de mest 
skuldsatta kommunkoncernerna per invånare 
i landet. 

Diagram: Enköpings kommunkoncernens 
låneskuld per invånare 2017–2022 

 
Låneskulden för Enköpings kommunkoncern 
fortsätter att öka i takt med att nya 
investeringar behöver finansieras, trots de 
senaste årens överskott. Sedan årsskiftet 
2021/2022 har låneskulden ökat med 200 
miljoner kronor och uppgick i augusti till 
totalt 4 102 miljoner kronor, vilket motsvarar 
86 tusen kronor per invånare. Det är AB 
Enköpings hyresbostäder och Enköpings 
kommun som har den största delen av 
låneskulden. Mellan 2017–2022 har 
låneskulden ökat med 1 479 miljoner kronor 
(+56 procent) eller cirka 295 miljoner kronor 
per år, vilket motsvarar ungefär 5 tusen 
kronor per invånare och år. En årlig ökad 
skuldsättning på 500 miljoner kronor skulle 
innebära en ökning på ungefär 11 tusen 
kronor per invånare i årstakt. Vid en sådan 
ökningstakt skulle det för Enköpings del 
innebära en skuldsättning på över 100 tusen 
kronor per invånare för kommunkoncernen 
inom ett par år.  

Investeringsvolym och resultatnivå påverkar 
skuldutvecklingen och därmed också det 
finansiella handlingsutrymmet. En annan del i 
investeringsfrågan är alternativkostnaden för 
de ränte- och driftskostnader det ger i 
budgeten. Ekonomi betyder hushållning med 
begränsade resurser i ett tillstånd av 
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knapphet. Detta innebär att de resurser som 
går åt till investeringen per automatik inte 
går till något annat eftersom budgetramen, 
per definition, är begränsad. Den 
värdeskapande investeringen tillför per 
kostnadskrona kan jämföras med det 
potentiella värdeskapandet som hade 
inträffat om samma medel istället skulle ha 
fördelats till en annan del av verksamheten.  

Ett annat perspektiv, på kommunal nivå, är 
nyckeltalet nettokostnadsavvikelse. Det visar 
på skillnaden mellan kommunens 
nettokostnader för sin huvudverksamhet och 
dess förväntade kostnader utifrån 
kostnadsutjämningssystemet. För 2021 hade 
kommunens kärnverksamheter 3,9 procent 
lägre kostnader än förväntat. Det är en positiv 
förflyttning jämfört med 2020 då 
motsvarande siffra var 2,8 procent lägre 
kostnader än förväntat. Om kommunen 
skulle närma sig tio procent lägre kostnader 
skulle det garantera högre resultatnivåer. Då 
skulle stora delar av tillväxten kunna 
finansieras med egna medel. 

Modell för att fördela resurser  

Sedan några år används en modell för 
resursfördelning, för att beräkna ett 
utgångsläge för fördelning av budgetramar 
till nämnderna. I modellen tas det hänsyn till 
befolkningsförändringar i olika åldersgrupper 
enligt den senaste befolkningsprognosen, 
strukturella förändringar samt omräkning av 
pris och lön. Hänsyn tas även till förändringar 
av andra volymmått i dialog med 
tjänstepersoner i förvaltningarna. Tre 
omräkningsfaktorer används i modellen och 
fördelning mellan uppräkningsfaktorerna är 
enligt följande:  

 Volymökning 4,0 procent 

 Prisuppräkning 3,5 procent 

 Strukturkostnad 2,3 procent 

Förutsättningar för budget 2023 

 Kommunalskatten föreslås vara 
oförändrad 2023 och fastställs till 
21:34 kronor vid kommun-
fullmäktiges sammanträde 28 
november 2022 

 Internräntan är 1,5 procent för 2023 

 PO-pålägg är 43 procent 2023  

 Från och med 2020 budgeteras inga 
intäkter från realisationsvinster i 
ordinarie drift. 

 Intäktsramen från skatter och bidrag 
baseras på cirkulär 22:37 från SKR 

Budget 2023 med plan för 2024–
2025 

De ekonomiska förutsättningarna har under 
2022 förändrats snabbt och det finns risk för 
att det även kommer att fortsätta under 2023. 
Kostnaderna kan öka eller minska mer än 
beräknat mot bakgrund av exempelvis 
inflationstrycket. Detsamma gäller intäkterna 
där ekonomiskt stöd, exempelvis 
högkostnadsskydd för elpriser, från staten 
kan påverka förutsättningarna.  

Med anledning av det försämrade 
ekonomiska läget för kommunen krävs 
tydliga och kloka anpassningar för en 
långsiktigt hållbar ekonomi. Budgeten för 
2023 har totalt räknats upp med 259,4 
miljoner kronor efter en effektivisering på 1,0 
procent motsvarande 31,5 miljoner kronor.  

En kommunövergripande effektivisering med 
55,4 miljoner kronor har lagts i posten 
Centrala poster, vilket motsvarar en generell 
neddragning på samtliga nämnder med 1,8 
procent. Med avsikten att undvika en 
generell neddragning ska kommunstyrelsen 
återkomma till kommunfullmäktige senast i 
juni 2023 med ett förslag på hur 
neddragningar kan verkställas, exempelvis 
genom strukturella förändringar. Förslaget 
kan innebära att nämndernas budgetramar 
kommer att revideras. 

För 2023 har 68,7 miljoner kronor avsatts till 
högre elkostnader, då kommunens elavtal 
löper ut vid årsskiftet 2022/2023. I budgeten 
har 17,2 miljoner kronor fördelats till 
nämnderna baserat på tidigare elförbrukning. 
Resterande 51,5 miljoner kronor har lagts i 
posten Centrala poster och kommer att 
fördelas till respektive nämnd om 
elkostnaderna under 2023 överstiger 
nämndernas budget för elkostnader. 

I budgeten för 2023 satsas 10,5 miljoner 
kronor i det fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten och arbetssätt genom 
digitalisering.  

En buffert för volymförändringar införs i 
budgeten med 15 miljoner kronor 2023. 
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Bufferten ska användas till de nämnder där 
budgeten baseras på volymförändringar i 
modellen för resursfördelning. I det fall en 
verksamhet får en ökad volym under 
pågående år kan det kompenseras av 
bufferten. Kompensationen från bufferten 
motsvaras av det budgeterade styckpriset 
per volymenhet. Bufferten fördelas efter 
beslut i kommunstyrelsen och kan inte 
överskridas. Om en verksamhet får lägre 
kostnader på grund av minskad volym, ska 
verksamheten visa motsvarande överskott. 

Finansiella mål 2023 för skattefinansierad 

verksamhet 

 Resultatet ska inte understiga  
0,5 procent av skatteintäkter och 
generella bidrag år 2023 

 Soliditeten ska inte understiga  
25 procent år 2023 

 Självfinansieringsgraden ska inte 
understiga 38 procent 2023 

I bokslutet för 2021 var soliditeten 28 procent 
och självfinansieringsgraden 66 procent. 

Nivån på de finansiella målen för 2023 gör att 
de finansiella målen för 2020–2023 uppnås.  

Beslutade finansiella mål 2020–2023 för 

kommunen 

 Resultatet ska inte understiga  
2 procent av skatteintäkter och 
generella bidrag för perioden  
2020–2023 

 Soliditeten ska inte understiga  
20 procent för perioden 2020–2023 

 Självfinansieringsgraden ska vara 
inom intervallet 50–100 procent för 
perioden 2020–2023 

Plan 2024–2025 för kommunen 

 Resultatet uppgår till 3,4 procent år 
2024 och 3,5 procent år 2025 av 
skatteintäkter och generella bidrag 

 Soliditeten uppgår till 27 procent år 
2024 och 27 procent år 2025 

 Självfinansieringsgraden uppgår till 
42 procent år 2024 och 50 procent år 
2025 

  



13 
 

Driftbudget med nämndernas budgetramar 

Budget 2023 med plan för 2024–2025      
Belopp anges i miljoner kronor Bokslut Delår* Budget Plan Plan 
  2021 2022 2023 2024 2025 
Kommunfullmäktige och revision -8,2 -8,9 -13,1 -13,3 -13,6 
Kommunstyrelse -165,5 -169,5 -176,7 -177,8 -182,5 
Räddningstjänst, medlemsbidrag -42,5 -44,4 -46,8 -47,7 -48,7 
Överförmyndarverksamhet i gemensam 
nämnd -4,2 -4,6 -4,8 -4,9 -5,0 
           
Miljö- och byggnadsnämnd -17,8 -18,1 -24,9 -24,5 -25,1 
Socialnämnd -226,5 -263,2 -276,4 -279,7 -288,0 
Teknisk nämnd** -112,9 -162,1 -148,1 -162,4 -189,3 
Upplevelsenämnd -159,9 -151,8 -164,3 -166,9 -183,5 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -1 217,6 -1 283,1 -1 349,2 -1 397,1 -1 455,7 
Valnämnd -0,2 -0,9 -0,3 -1,0 -1,0 
Vård- och omsorgsnämnd -848,8 -930,4 -967,7 -987,6 -1 009,9 
Skattefinansierad verksamhet -2 804,1 -3 037,0 -3 172,4 -3 262,9 -3 402,3 
VA 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taxefinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa styrelser och nämnder -2 804,1 -3 037,0 -3 172,4 -3 262,9 -3 402,3 
Centrala poster 9,1 33,9 8,8 82,7 141,2 
Reserv till förfogande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetens nettokostnader -2 795,0 -3 003,1 -3 163,6 -3 180,3 -3 261,1 
Skatteintäkter 2228,5 2 381,4 2 483,9 2 588,6 2 695,4 
Generella statsbidrag 714,6 773,2 740,6 776,6 779,5 
Finansiella poster 3,1 -4,1 -44,8 -71,8 -92,1 
Årets resultat 151,1 147,4 16,2 113,2 121,7 

* Prognosen för 2022 i delårsrapporten 
** I tekniska nämndens prognos 2022 ingår engångskostnader motsvarande 28,7 miljoner kronor. Exklusive 
engångskostnader är den faktiska ökningen 14,7 miljoner kronor för budgeten 2023  
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Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys och nyckeltal  

Resultaträkning Bokslut Delår* Budget Plan Plan 

miljoner kronor 2021 2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens nettokostnader -2 795,0 -3 001,1 -3 148,6 -3 165,3 -3 246,1 

Skatteintäkter 2 228,5 2 381,4 2 483,9 2 588,6 2 695,4 

Generella statsbidrag 714,6 773,2 740,6 776,6 779,5 

Finansiella intäkter 12,6 15,5 19,4 20,0 22,2 

Finansiella kostnader -9,6 -19,6 -64,1 -91,8 -114,3 

Reserv till förfogande - -2,0 - - - 

Buffert för volymförändringar - - -15,0 -15,0 -15,0 

Resultatmål 151,1 147,4 16,2 113,2 121,7 

      
Förändring av 
verksamhetens 
nettokostnader     
i miljoner kronor  -206,1 -147,5 -16,7 -80,8 

i procent  7,4% 4,9% 0,5% 2,6% 
Förändring av 
skatter och 
generella bidrag     

 

i miljoner kronor  211,5 69,9 140,7 109,8 

i procent  7,2% 2,2% 4,4% 3,3% 

Förändring av finansnetto      
i miljoner kronor  -7,1 -40,7 -27,0 -20,4 

 
* Prognosen för 2022 i delårsrapporten 
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Balansräkning 

  Bokslut Delår Budget Plan Plan 

Tillgångar 2021 2022 2023 2024 2025 

Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 

Materiella anläggningstillgångar 3 769 4 207 4 546 5 119 5 593 

Finansiella anläggningstillgångar 295 295 295 295 295 

Summa anläggningstillgångar 4 064 4 503 4 841 5 415 5 888 

Övriga omsättningstillgångar 456 456 456 456 456 

Likvida medel/kortfristiga placeringar 13 13 13 13 13 

Summa omsättningstillgångar 470 470 470 470 470 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 557 4 995 5 334 5 907 6 381 
            

Bidrag till statlig infrastruktur 23 23 23 23 23 
            

Summa eget kapital 1 939 2 086 2 102 2 215 2 337 

 - varav årets resultat 151 147 16 113 122 

Avsättning pensionsskuld inklusive löneskatt 262 258 312 343 364 

Övriga avsättningar 69 69 69 69 69 

Summa avsättningar 331 327 381 412 433 

            

Långfristiga skulder 1 597 1 892 2 160 2 589 2 920 

Summa långfristiga skulder 1 597 1 892 2 160 2 589 2 920 

Övriga kortfristiga skulder 691 691 691 691 691 

Summa skulder 691 691 691 691 691 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 4 557 4 995 5 334 5 907 6 381 

 

Kassaflödesanalys 

 Bokslut Delår Budget Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat 151 147 16 113 122 

Justering för avskrivningar  177 178 185 219 237 

Justering för förändring avsättning till pension 36 -4 54 31 21 
Justering för övriga icke kassapåverkande 
poster 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 364 322 255 363 380 

Investering i materiella anläggningstillgångar -493 -617 -524 -793 -711 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -493 -617 -524 -793 -711 

Förändring i långfristiga skulder, netto 129 295 268 430 331 

Amortering 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 129 295 268 430 331 

Årets kassaflöde  0 0 0 0 0 
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Resultatutjämningsreserv  

Enköpings kommun har avsatt 30 miljoner 
kronor i en resultatutjämningsreserv. 
Reserven är avsedd att jämna ut normala 
svängningar i intäkterna över 
konjunkturcyklerna. Syftet är att täcka 
sviktande skatteunderlag vid befarad eller 
konstaterad konjunkturnedgång. Riktvärdet 
för när det är tillåtet att använda pengar ur 
reserven är när den årliga tillväxten i det 
underliggande skatteunderlaget i riket är 
lägre än den genomsnittliga utvecklingen de 
senaste tio åren. En ytterligare förutsättning 
är att pengar från resultatutjämningsreserven 
ska täcka ett negativt balanskravsresultat. 

Investeringsplan 2023–2027 

Investeringsplanen består av ett budgetår 
och fyra planår. Kommunfullmäktiges beslut 
om årsplan 2023 innebär att de investerings-
poster som kallas samlingsposter är 
beslutade för budgetåret. Övriga så kallade 
enskilda projekt inom skatte- och 
taxefinansierad verksamhet följer en 
beredningsprocess. Där ska ett enskilt 
genomförandebeslut tas för respektive 
projekt innan de kan verkställas. Planåren 
revideras i de årliga budgetprocesserna.  

De senaste åren har investeringsvolymerna 
varit höga och de fortsätter på en hög nivå 
under de kommande fem åren.  

Befolkningstillväxten i Enköping leder till 
nyinvesteringar inom flera investerings-
områden samtidigt: grund- och förskolor, 
bostäder, infrastruktur i gator, vatten- och 
avlopp med nytt vatten- och 
avloppsreningsverk samt vattenreningsverk. 

Förutom nyinvesteringar finns även 
reinvesteringsbehov av befintliga tillgångar.  

Investeringsobjekten som finns i denna 
årsplan kan komma att revideras, då den 
senaste befolkningsprognosen visar på en 
lägre ökningstakt än den prognos som 
nuvarande investeringsplan utgår ifrån. 
Analys och eventuella justeringar kommer 
ske inför kommande årsplan 2024, som 
beslutas av kommunfullmäktige i juni 2023.  

Möjlighet finns att investera med egna 
medel, lån eller genom att investeringen sker 
i privat regi.  

Investeringar  

Investeringsvolymen som finns i denna 
årsplan (2023–2027) kan komma att justeras, 
då den senaste befolkningsprognosen visar 
på en lägre ökningstakt än föregående 
prognos. Analys kommer att ske inför 
kommande årsplan 2024, som beslutas av 
kommunfullmäktige i juni 2023.  

Prioriterade investeringar 2023–2027  

Investeringar kopplade till 
utbildningsverksamheten prioriteras 

Enköpings tillväxt gör att trycket på skolan 
fortfarande är högt. Behov finns av ytterligare 
nya förskolor och grundskolor. Flera nya 
förskolor har byggts de senaste åren och fler 
planeras att färdigställas under planperioden 
2023–2027.  

Nya förskolor 

Nya förskolor som ligger närmast i tiden är 
Ripan i Galgvreten, i Skolsta och i Storskogen 
Bredsand. I Bredsand planeras en ny förskola 
ersätta nuvarande paviljonger. Förskolan 
beräknas vara klar till våren 2025.  

Nya grundskolor  

Nya grundskolor planeras på Lillsidan i västra 
Enköping och i Örsundsbro. I investering av 
Lillsidanskolan inkluderas även sporthall, 
fritidsgård och konstgräsplan. Under år 2026 
beräknas de båda grundskolorna stå klara. I 
tätorten bedöms ytterligare behov av 
grundskoleplatser.  

Gymnasium 

Byggnation av ett nytt gymnasium pågår och 
beräknas klart under 2024. 

Ombyggnad av Joar Blå  

För Kulturhus Joar pågår ett arbete med att ta 
fram en programhandling som inkluderar 
flytt av museum. Programhandlingen 
beräknas vara klar till årsskiftet 2022/2023.  

Nytt kommunhus 

Upphandling av ett nytt kommunhus pågår 
där bland annat miljömässig hållbarhet 
beaktas men även förändrade arbetssätt som 
pandemin resulterat i. Enligt tidplan ska 
hyresavtal tecknas under 2023. 
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Idrott och fritid 

Korsängen är Enköpings största idrottsfält. 
Investering i omklädningsrum beräknas vara 
klart vid årsskiftet 2023/2024. 
Kompletterande speakertorn och läktare 
planeras att upphandlas under 2023. 
Enavallens C-paviljong beräknas vara klar 
under 2024. 

Nytt LSS-boende i Åkersberg 

Ett nytt LSS-boende i Åkersberg pågår och 
beräknas vara klart under 2023 (LSS: Lagen 
om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade). 

Äldreomsorg 

Det finns inget omsorgsboende i 
investeringsplanen för perioden 2023–2027. 
Det bedöms dock finnas ett behov och en 
analys kommer genomföras inför 
nästkommande årsplan.  

Bouleplan Åvallen 

I Örsundsbro planeras bouleplanen på 
Åvallen att återställas under 2023. 

Förutsättningar för en bra kollektivtrafik 

Ett nytt busslinjenät för Enköpings tätort 
började trafikeras i juni 2022. Arbetet 
fortsätter med hållplatser under 2023 och 
hela projektet beräknas vara klart till 
årsskiftet 2023–2024. 

Enskilda projekt under 2023–2027 

Tabell: Visar enskilda projekt som finns med i 
investeringsplanen för 2023–2027.  

Projekt 
Tas i 
bruk 

Bouleplan Åvallen 2023 
Facilitetsbyggnad Hökens IP 
(Romberga) 

2023 

Grundskola Bergvreten kök/matsal 2023 
Grundskola Örsundsbro 
evakuering 

2023 

Maskin/personalutrymme 
Örsundsbro 

2023 

Servicebostad 2023 

Grundskola Korsängsgatan C-huset 2024 

Gruppbostad LSS Åkersberg +1 2024 

Konstgräsplan nyinvestering 2024 

Paviljong Hummelsta 2024 

Utbildningslokal räddningstjänst 2024 

Förskola 3, utökning 2025 

Grundskola 2025 

Grundskola Skolsta ombyggnation  2025 

Kulturhus Joar inklusive bibliotek 2025 
Grundskola Bergvreten 
ombyggnad 

2026 

Grundskola Lillsidan 2026 

Grundskola Örsundsbro  2026 

Lillsidan fritidsgård 2026 

Lillsidan sporthall/gymnastikhall 2026 

Förskola 4, utökning 2027 

Grundskola ny, tätort 2027 

Gruppbostad LSS 2027 

Avloppsreningsverk 2027 

 

Flera av dessa enskilda projekt är under 
utredning eller kommer att utredas under 
perioden. En del av lokalerna kan komma att 
införskaffas genom inhyrning.  

Ekonomiska konsekvenser – 

självfinansieringsgrad 

De totala investeringsutgifterna för hela 
kommunkoncernen är för perioden 2023–
2027 cirka 5,9 miljarder kronor. 
Skattefinansierade investeringar uppgår till 
cirka 2,7 miljarder kronor och 
taxefinansierade investeringar i vatten- och 
avloppsverksamhet uppgår till cirka 2,3 
miljarder kronor. De kommunala bolagens 
investeringar utgör cirka 0,8 miljarder kronor. 
Av bolagen Ena Energi AB och AB Enköpings 
Hyresbostäder är det bostadsbolaget som har 
de största utgifterna.  

Kommunfullmäktiges mål för 2020–2023 är 
att självfinansieringsgraden ska ligga inom 
intervallet 50–100 procent för perioden. 
Målet gäller för kommunens 
skattefinansierade investeringar. Med 
periodens investeringsplan beräknas 
femårssnittet för självfinansieringsgraden till 
50 procent år 2025 (gul heldragen linje).  

Långsiktigt bör målet vara att uppnå 100 
procent och över för att kunna amortera på 
de lån som de höga investeringsnivåerna ger.  

För att höja självfinansieringsgraden finns 
flera alternativ. Exempelvis kan planerade 
egna investeringar ersättas av verksamheter i 
privat regi eller tillgångar säljas så att 
kommunens resultat och likviditet ökar. 
Investeringsnivåerna kan minskas eller 
jämnas ut över tid, det har också en positiv 
påverkan på självfinansieringsgraden. 
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Oavsett om kommunen tar nya lån eller hittar 
andra alternativ för betalning av 
investeringsprojekten behöver 
investeringsnivån anpassas till vad 
kommunen klarar av i ökad driftkostnad. Den 
ökade driftkostnaden ska rymmas inom 
kommunfullmäktiges resultatmål.  

Diagram: Prognos av självfinansieringsgrad 
samt soliditet för skattefinansierade 
investeringar 

 

Staplarna visar den årliga självfinansieringsgraden 
och gul linje ett rullande femårssnitt. Grå linje 
visar utveckling soliditet 

Självfinansieringsgraden för 2023 uppgår till 
38 procent. Denna nivå innebär att 
kommunfullmäktiges mål om 
självfinansieringsgrad på 50–100 procent för 
perioden 2020–2023 kommer att uppfyllas.  

Räntekänslighet 

Efter flera år med låga stabila marknadsräntor 
började räntorna vid årsskiftet 2021/22 stiga 
kraftigt. Under det första halvåret 2022 steg 
3M Stibor från -0,05 till 0,80 procent och den 
femåriga swapräntan ökade med mer är två 
procentenheter. Räntekostnaderna kommer 
under kommande år att påverka kommunens 
resultat i större utsträckning än tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram: Marknadsräntornas utveckling 1 juli 
2021 till 30 juni 2022 (källa: Kommuninvest) 

 

Enköpings kommuns skuldportfölj uppgick i 
augusti till 1 615 miljoner kronor och består 
framförallt av lån med fast ränta. Under 2022 
har inget befintligt lån förfallit för omsättning 
och en nyupplåning gjordes i början av året. 
De stigande marknadsräntorna har därför 
ännu inte haft någon större märkbar effekt på 
kommunens räntekostnader.  

Kommuninvest definierar räntekänslighet 
som den resultatpåverkan som en förändring 
i räntan på låneskulden för med sig.  

Vartefter befintliga lån omsätts kommer 
räntekostnaderna och genomsnittsräntan 
successivt att öka. Kommunens skuldportfölj 
har en genomsnittlig kapitalbindningstid på 
cirka 3 år och under åren 2023–2027 kommer 
cirka 1 500 miljoner kronor av kommunens 
låneskuld att omsättas.  

För att finansiera kommande års 
investeringar är behovet av nyupplåning 
stort. Under åren 2023–2027 beräknas 
kommunens låneskuld att öka med cirka 
3 700 miljoner kronor, varav cirka 1 400 
miljoner kronor avser lån för 
skattefinansierade investeringar.  

Räntekostnaderna för kommunens totala 
låneskuld beräknas att öka under perioden 
med cirka 130 miljoner kronor. Den stora 
kostnadsökningen förklaras framför allt av 
det nya ränteläget och ett stort behov av 
nyupplåning.  
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Ett räntescenario där marknadsräntan ökar 
med ytterligare 1,0 procent skulle leda till att 
räntekostnaderna ökar med cirka 50 miljoner 
kronor under perioden 2023–2027. 

Diagram: Prognos av räntekostnad och 
snittränta för kommunens totala låneskuld 
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Investeringsplan 2023–2027, miljoner kronor 
Skattefinansierad verksamhet  2023 2024 2025 2026 2027 Summa 

Kommunstyrelse  
      

Inventarier, system m m inkl IT SP*) 10,6 8,7 17,4 7,0 7,0 50,7 
        

Miljö- och byggnadsnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 1,2 0,0 0,5 1,2 0,0 2,9 
        

Socialnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 
        

Teknisk nämnd        

Fastigheter KS, räddningstjänst  0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Fastigheter TN  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 

Fastigheter UAN  305,9 474,5 375,5 256,0 81,0 1 492,9 

Fastigheter UPN  31,6 102,5 111,6 13,5 1,0 260,2 

Fastigheter VON  2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 

Planerat underhåll SP*) 75,0 55,3 57,5 49,7 43,7 281,2 

Summa fastigheter  415,2 638,5 545,8 320,4 126,9 2 046,9 
        

Gata/park SP*) 72,4 90,9 93,1 88,5 93,0 437,9 

Vattenförvaltning SP*) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

Inventarier, system mm SP*) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 
        

Summa teknisk nämnd  488,1 729,9 639,4 409,4 220,4 2 487,3 
        

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 7,0 31,0 26,0 25,0 26,0 115,0 
        

Upplevelsenämnd        

Inventarier, system m m/ markanläggn. SP*) 11,7 18,8 23,1 8,5 8,6 70,7 
        

Vård- och omsorgsnämnd        

Inventarier, system m m SP*) 4,6 4,0 4,0 4,0 4,3 20,9 
        

Summa skattefinansierad  
verksamhet 

 523,5 792,6 710,6 455,3 266,3 2 748,4 
        

Taxefinansierad verksamhet  2023 2024 2025 2026 2027 Summa 

Teknisk nämnd  
      

Vatten- och avloppsverksamhet (VA) SP**) 240,3 378,6 366,4 518,1 424,4 1 927,7 

Exploatering VA/omvandlingsområden SP**) 81,0 129,0 85,0 50,0 28,0 373,0 

Summa taxefinansierad verksamhet  321,3 507,6 451,4 568,1 452,4 2 300,7 
        

Summa skatte- och taxefinansierad 
verksamhet 

 844,9 1 300,2 1 162,0 1 023,4 718,7 5 049,1 

        

Kommunala bolag  2023 2024 2025 2026 2027 Summa 

EHB, Enköpings hyresbostäder AB ***) 231,0 186,0 153,0 155,0 145,0 870,0 

ENA Energi AB ***) 35,0 35,0 22,5 16,0 7,0 115,5 

Summa bolag  266,0 221,0 175,5 171,0 152,0 985,5 
        

Totalt kommunkoncern  1 110,9 1 521,2 1 337,5 1 194,4 870,7 6 034,6 
SP*)= samlingspost, SP**)=samlingspost delvis, ***)=indikativ investeringsprognos 
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Lånebehov, borgensramar och  

borgensavgift för bolagen  

De investeringar som kommunen har gjort de 
senaste åren har finansierats med både egna 
medel och lån. I och med att kommunen 
planerar stora investeringar de närmsta åren 
kommer behovet av upplåning att öka. I den 
investeringsplan som tagits fram som 
underlag till budget 2023 uppgår 
investeringsvolymen, för skatte-och 
taxefinansierade investeringar, till 845 
miljoner kronor och totalt cirka 5 050 
miljoner kronor för perioden 2023–2027.  

För att finansiera investeringarna under 2023 
behöver upplåning ske och i förslaget till 
kommunfullmäktige föreslås en upplåning 
med maximalt 650 miljoner kronor. 
Upplåningen avser både skatte- och 
taxefinansierade investeringar.  

AB Enköpings Hyresbostäder har ett 
uppskattat upplåningsbehov under 2023 på 
cirka 140 miljoner kronor. Utifrån bolagets 
nuvarande låneskuld och kommande 
lånebehov, bedöms den tidigare beviljade 
borgensramen om 2 400 miljoner kronor att 
vara tillräcklig och står kvar oförändrad. 

ENA Energi AB planerar fortsätta 
investeringar i sina produktionsanläggningar 
med 100 procent självfinansiering. Den 
tidigare beviljade borgensramen om 150 
miljoner kronor är oförändrad.  

För att finansiera sitt underskott har 
Enköpings kommuns moderbolag AB ett 
lånebehov på 40 miljoner kronor under 2023. 
Borgensramen höjs därmed till 360 miljoner 
kronor. 

Borgensavgifter 

När en kommun ställer ut lån till ett 
koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om 
koncernbolaget lånar själva och kommunen 
tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs 
också att kommunen ska ersättas för detta i 
form av en borgensavgift. Att det behövs en 
avgift eller ett räntepåslag utöver den 
faktiska upplåningskostnaden beror på EU-
lagstiftning gällande statsstöd. Det är enligt 
lag inte tillåtet att ge offentligt ägda bolag en 
konkurrensfördel genom att subventionera 
deras finansiering. Bolagens villkor för 
finansieringen ska vara marknadsmässig och 
motsvara de villkor bolagen skulle få om de 
varit ett fristående bolag utan kommunalt 

ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste 
också Skatteverkets regler för 
internprissättning tas hänsyn till. Påslaget får 
varken vara för högt eller för lågt, då det 
skulle kunna ses som skatteplanering och 
överföring av vinstmedel. 
Internprissättningen av lån, samt beräkning 
av borgensavgift, ska därmed ske på 
marknadsmässiga grunder. Föreslagna nivåer 
är baserade på publikt tillgängliga 
marknadsdata. Det justeras sedan individuellt 
per bolag baserat på dess finansiella status. 
Utifrån det föreslås borgensavgifterna för 
borgensåtaganden, gällande direkt och 
indirekt helägda kommunala bolag, under 
2023 fördelas per bolag enligt nedan: 

 Enköpings kommuns moderbolag AB 
ska vara 0,58 procent 

 AB Enköpings hyresbostäder ska vara 
0,65 procent 

 ENA Energi AB ska vara 0,24 procent 
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Bilaga 1: De 20 målen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023 

 

Kommunens uppgift De 20 målen 

Delaktighet och 
demokrati 

Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen 
och man får snabba svar på sina frågor 

Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner 
att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling 

Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också 
utvecklas 

Livslångt lärande 

Mål 4: Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasie-behörighet 

Mål 5: Alla elever fullföljer gymnasie-skolan med examen 

Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och 
föräldrar 

Mål 7: Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna 
behov och förutsättningar 

Självständigt liv 

Mål 8: I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering 

Mål 9: Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå 

Mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på 
arbets-marknaden eller i annan syssel-sättning 

Gemenskap och 
upplevelser 

Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och 
upplevelser 

Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga 

Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och 
företagare i leveransen av service till invånarna 

Hållbar livsmiljö 

Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det 
är enkelt att ha en hållbar livsstil 

Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer 

Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit 

Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter 

Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men 
även för den omkringliggande landsbygden 

Näringsliv och 
arbetsmarknad 

Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer 

Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring 

 


