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Förslag till kommunstyrelsen 
1. Delårsrapporten för januari-april 2021 med prognos för 2021 för Enköpings 

kommun fastställs. 
2. Finansiella rapporter per april 2021, bilaga 1 och 2, anmäls och läggs till 

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för Enköpings 
kommun per den sista april 2021. I denna delårsrapport konsolideras inte resultat 
och prognoser från kommunen, bolagen och kommunalförbundet. Däremot 
redovisas deras resultat och prognoser separat.  

Enköpings kommuns moderbolag AB, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi 
AB och kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar 
prognoser för helåret som ligger i linje med budget eller något över budget.  

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar uppgår till 30 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 10 
mnkr eller 0,4 procentenheter sämre resultat jämfört med det finansiella målet för 
2021. Det lägre resultatet förklaras främst av kostnader relaterat till covid-19 och 
nya livslängdsantaganden vilket bedöms öka årets kostnader för 
pensionsavsättningar med 35 mnkr. Samtidigt bedöms skatteintäkterna öka med 
56 mnkr jämfört med budget.   

Utfallet för kommunkoncernens investeringar för perioden januari-april uppgår till 
193 mnkr vilket motsvarar 16 procent av budgeten. Helårsprognosen beräknas till 
940 mnkr vilket ger en avvikelse med 248 mnkr och motsvarar 79 procent av 
budgeten. 
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Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar 
behöver finansieras. Skulden uppgick per april 2021 till totalt 3 842 mnkr vilket 
motsvarar 83 tkr per invånare och är en ökning med 6 procent i år. Det är AB 
Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av 
låneskulden. Sedan 2016 har låneskulden ökat med 1 734 mnkr eller 82 procent. 

Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk 
ekonomi. SKR bedömer att BNP växer med 3,1 procent 2021 vilket betyder att hela 
nedgången i svensk ekonomi 2020 (-2,8 procent) återhämtas i år. Det förutsätter 
dock att vaccinationstakten fortlöper och att restriktionerna mildras till hösten. BNP-
tillväxten fortsätter att öka med 3,5 procent 2022 och för 2023-2024 beräknas 
ökning ligga på drygt 2 procent. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och under det första kvartalet 
2021 ökade befolkningen med 286 personer eller 0,6 procent. Det är en betydligt 
högre tillväxt än de flesta av jämförelsekommunerna och riket som ökade med 0,1 
procent.  

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms 8 mål vara helt eller delvis 
inte vara på rätt väg. Bedömning av måluppfyllelsen baseras på resultat av 
kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om nämnder och bolagsstyrelser 
uppfyllt sina mål och indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de 
aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023. Utifrån ovan har 
bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt 
väg eller ej på rätt väg.  

I delårsrapporten redovisas två av fyra medarbetarmål – ”Sjukfrånvaron i Enköping 
ska minska” och ”Kommunens personalomsättning är lägre än 10 procent”. Båda 
målen visar en negativ trend, där sjukfrånvaron uppgår till 8,0 procent för årets tre 
första månader och den externa personalomsättningen uppgår till 11,6 procent. 
Sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period föregående år men samtidigt 
ökar den långa sjukfrånvaron under årets tre första månader. 

Bilaga 

Bilaga 1: Finansiell rapport för Enköpings kommunkoncern 2021-04-30 
Bilaga 2: Finansiell rapport för Enköpings kommun 2021-04-30 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Efter ett år med stora överskott visar nu prognosen på ett lägre resultat för 
kommunen jämfört med målet om 1,4 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Inför delårsrapporten januari-
augusti planerar kommunledningsförvaltningen att, tillsammans med vissa utvalda 
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förvaltningar, genomlysa föreslagna åtgärder eller avsaknaden av åtgärder för att 
nå en budget i balans. 

 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Hans Nyström 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
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Enköpings kommun 3 

Sammanfattning 

I delårsrapporten för januari-april konsolideras inte 
resultat och prognoser från kommunen, bolagen och 
kommunalförbundet. Däremot redovisas deras 
resultat och prognoser separat.  

Enköpings kommuns moderbolag AB, AB Enköpings 
hyresbostäder, ENA Energi AB och 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-
Håbo redovisar prognoser för helåret som ligger i linje 
med budget eller något över budget.  

Prognosen för kommunens resultat exklusive 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar 
uppgår till 30 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Det är 10 mnkr eller 
0,4 procentenheter sämre resultat jämfört med det 
finansiella målet för 2021. Det lägre resultatet förklaras 
främst av kostnader relaterat till covid-19 och nya 
livslängdsantaganden vilket bedöms öka årets 
kostnader för pensionsavsättningar med 35 mnkr.  
Samtidigt bedöms skatteintäkterna öka med 56 mnkr 
jämfört med budget.   

Utfallet för kommunkoncernens investeringar för 
perioden januari-april uppgår till 193 mnkr vilket 
motsvarar 16 procent av budgeten. Helårsprognosen 
beräknas till 940 mnkr vilket ger en avvikelse med 248 
mnkr och motsvarar 79 procent av budgeten. 

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt 
med att nya investeringar behöver finansieras. 
Skulden uppgick per april 2021 till totalt 3 842 mnkr 
vilket motsvarar 83 tkr per invånare och är en ökning 
med 6 procent i år. Det är AB Enköpings hyresbostäder 
och Enköpings kommun som har den största delen av 
låneskulden. Sedan 2016 har låneskulden ökat med 
1 734 mnkr eller 82 procent. 
 

 
 

Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende 
på utvecklingen av svensk ekonomi. SKR bedömer att 
BNP växer med 3,1 procent 2021 vilket betyder att 

hela nedgången i svensk ekonomi 2020 (-2,8 procent) 
återhämtas i år. Det förutsätter dock att 
vaccinationstakten fortlöper och att restriktionerna 
mildras till hösten. BNP-tillväxten fortsätter att öka 
med 3,5 procent 2022 och för 2023-2024 beräknas 
ökningen ligga på drygt 2 procent. 

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa 
och under det första kvartalet 2021 ökade 
befolkningen med 286 personer eller 0,6 procent. Det 
är en betydligt högre tillväxt än de flesta av 
jämförelsekommunerna och riket som ökade med 0,1 
procent.  

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms 
8 mål vara helt eller delvis inte vara på rätt väg. 
Bedömning av måluppfyllelsen baseras på resultat av 
kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om 
nämnder och bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och 
indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de 
aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 
2023. Utifrån ovan har bedömningen gjorts om 
respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på 
rätt väg eller ej på rätt väg.  

I delårsrapporten redovisas två av fyra medarbetarmål 
– ”Sjukfrånvaron i Enköping ska minska” och 
”Kommunens personalomsättning är lägre än 10 
procent”. Båda målen visar en negativ trend, där 
sjukfrånvaron uppgår till 8,0 procent för årets tre 
första månader och den externa 
personalomsättningen uppgår till 11,6 procent. 
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Omvärldsanalys 
Samhällsekonomi 

Under 2020 minskade BNP med 2,8 procent och hela 
nedgången bedömer SKR hämtas igen under 2021, 
trots hög smittspridning och restriktioner under årets 
första månader. BNP förväntas stiga med 3,1 procent i 
år men under förutsättning att ekonomin får en rejäl 
knuff till hösten när restriktioner mildras efter att fler 
vaccineras. Det är den inhemska efterfrågan som 
främst driver uppgången, särskilt hushållens och den 
offentliga sektorns konsumtion. BNP-tillväxten 
fortsätter att öka med 3,5 procent 2022 och för 2023-
2024 beräknas ökningen minska till ca 2 procent.  

Tillväxten av antalet arbetade timmar beräknas bli 
betydligt lägre än BNP-tillväxten i år och även 2022. 
Medan BNP för 2021 åter når upp till 2019 års nivå, 
kommer timvolymen 2021 att hamna ca 2 procent 
under 2019 års nivå. Återhämtningen på 
arbetsmarknaden kvarstår till stor del efter utgången 
av 2021. Arbetslösheten väntas öka till 8,8 procent i år 
för att sedan sjunka till 7,5 procent 2024. 
Löneökningarna beräknas bli generellt sett låga för 

perioden 2021-2024 med ett genomsnitt på 2,4 
procent per år.  

SKR bedömer att skatteunderlaget förbättras i år som 
en följd av löneinkomsternas ökning och hamnar på 
ca 3 procent. För 2022 ökar skatteunderlaget 
ytterligare till ca 4 procent för att 2023-2024 återgå till 
en måttlig ökning ur ett historiskt perspektiv.  

Befolkningsutveckling 

Sedan toppen 2016 verkar befolkningsökningen i riket 
fortsätta att falla även om inte lika brant 2021 jämfört 
med föregående år. Den låga ökningstakten beror 
främst på den minskande ökningstakten av 
invandring.  

I diagrammet nedan har en framskrivning gjorts för 
2021 baserat på ökningstakten för första kvartalet 
2021. I år beräknas ökningstakten i Uppsala län falla i 
ungefär samma omfattning men från en högre nivå än 
för riket. Enligt den enkla framskrivningen går 
Enköpings kommun mot strömmen och ökar med 2,5 
procent vilket är något snabbare än antagandet i 
budgeten. 
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I jämförelse med ett urval av kommuner så är det en 
tudelad bild som framkommer. Kommuner som 
historiskt haft höga ökningstakter med höga 
invandringsnetton exempelvis Uppsala och Upplands-
Väsby, ser en tydlig avmattning samtidigt som andra  

 

pendlingskommuner som Österåker och Strängnäs, i 
likhet med Enköping, fortfarande växer snabbt.        

 

 

 

 

Bolagen och förbundets resultat 
och prognos 
Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202104 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 0 -3 -2 

Avskrivningar 0 0 0 

Resultat före finansnetto 0 -3 -2 

Finansnetto -1 -3 -3 

Resultat efter finansnetto -1 -6 -5 

 

Utfallet för januari-april är lägre än beräknat vilket 
förklaras av att konsulttjänster inte har använts i den 
omfattning som budgeterats. Prognosen för året är      
-5,3 miljoner kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor lägre 
än budget. Det är posten för konsulttjänster som 
beräknas bli lägre än de 2 miljoner kronor som är 
budgeterade. 

Övriga externa kostnader består av 
revisionskostnader, arvoden, försäkringar och 
konsulttjänster. Finansiella poster är räntekostnader 
och borgensavgift. 

AB Enköpings hyresbostäder (EHB) 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202104 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 99 299 299 

Kostnader -57 -179 -179 

Avskrivningar -19 -61 -61 

Resultat före finansnetto 22 60 60 

Finansnetto -9 -31 -30 

Resultat efter finansnetto 14 30 30 

 

Hyresintäkter 

Hyresintäkterna är justerade utifrån årets 
hyresförhandlingar och förväntat utfall från om- och 
nyproduktionen.  

Driftskostnader 

Snö- och taxebundna kostnader har varit  lägre än 
budgeterat för perioden.  

Underhållskostnader 

Underhållsplanen ligger med tyngdpunkt för 
utförande under sommaren och hösten. 

Övriga fastighetskostnader 

Prognosen är justerad utefter utfallet av den stora 
fastighetstaxeringen 2019. 

Övriga förvaltningskostnader 
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Ligger kvar enligt budget. Arbete med digitalisering 
och modernare arbetssätt är prioriterat. 

Avskrivningar 

Avskrivningar är reserverade inför aktivering av flera 
större projekt, bland annat etapp 2-3 av renoveringen 
i Romberga, samt nyproduktionen i Bahco. 

Finansiella poster 

Sänkning av räntekostnaderna och borgensavgiften är 
gjord utifrån refinansieringar och senareläggning av 
nyupplåning, snitträntan historiskt låg på 0,87%, 
kapitalbindning 2,7 år. 

ENA Energi AB 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202104 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 97 190 203 

Kostnader -62 -151 -161 

Avskrivningar -6 -18 -19 

Resultat före finansnetto 29 21 23 

Finansnetto 0 -1 -1 

Resultat efter finansnetto 29 20 23 

 

Intäkter 

Intäkterna har ökat mot budget med totalt 15,8 mnkr, 
vilket främst beror av kallare väder. Genom detta har 
bolaget erhållit en ökad fjärrvärmeförsäljning med 8 
GWh, vilket motsvarar 8,9 mnkr. El-försäljningen ligger 
i paritet med budget avseende antal sålda GWh, men 
har ökat i pris på marknaden vilket har genererat 
ökade intäkter med 8,3 mnkr. 

Bränslekostnader 

Kostnaderna för bränsle ligger över budget med 2,7 
mnkr, vilket främst beror av kallare väder och 
därigenom högre bränsleförbrukning. Det har under 
första tertialet varit ett litet behov av spetsbränsle, 
vilket har hållit nere bränslekostnaderna.  

Underhållskostnader 

Kostnader för reparationer och underhåll på 
produktion och distribution är något högre än budget 
(1 mnkr). Kostnader under första tertialet avser 
färdigställanden av en del arbeten som påbörjades 
under föregående räkenskapsår och som inte hann 
färdigställas som inte var budgeterade på 2021. 
Förseningarna kan förklaras delvis på grund av covid -
19. Bolaget planerar nu för den intensiva 
revisionsperioden som pågår under tertial 2. 

Övriga externa kostnader 

Bolagets övriga externa kostnader har ökat mot 
budget med ca 3,8 mnkr, vilket delvis kan förklaras av 
ökade advokatkostnader för en pågående tvist som nu 
utmynnat i inlämnandet av en stämningsansökan 
gentemot en tidigare entreprenör, projektet med 
processarbetet avseende ENAE 2021 samt ökade 
kostnader för inhyrd personal avseende 
bränslehanteringen. 

Personalkostnader 

Utfallet för personalkostnaderna ligger i paritet med 
budget. Det fanns inför budgetarbetet för 
räkenskapsåret 2021 en osäkerhet vad de fackliga 
avtalen för 2020 skulle landa i, vilka skulle betalas ut 
retroaktivt under 2021. Avtalen gav en mindre 
påverkan på årets resultat. Bolagets 
personalkostnader prognostiseras öka något på 
helåret i förhållande till budgeten på grund av 
nyanställningar inom organisationen. 

Avskrivningar 

Utfallet för avskrivningarna ligger i linje med budget. 
För helåret har prognosen ökat något då främst 
överbyggnaden av tippfickan och rejektkrossen 
prognostiseras bli högre än den ursprungliga 
budgeten. 

Finansiella poster 

Utfallet för räntenettot ligger något under budget (0,1 
mnkr), vilket beror av fortsatt låga räntor. 

Prognos helår 2021 

Bolaget prognostiserar ett resultat på 22,8 mnkr för 
helåret, vilket är lägre än utfallet i tertial 1 men högre 
än helårsbudgeten för 2021. Bolaget går under tertial 
2 in i en revisionsperiod för verket med höga 
reparations- och underhållskostnader samt in i en 
varmare årstid med lägre fjärrvärmeförbrukning samt 
uteblivna el-intäkter. Under tertial tre råder 
osäkerheter om elpriserna per MWh håller i sig eller 
minskar, varvid intäkterna hålls något restriktiva. 
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Resultaträkning, mnkr Utfall 
202104 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Intäkter 23 70 69 

Kostnader -21 -65 -65 

Avskrivningar -1 -4 -4 

Resultat före finansnetto 0 0 0 

Finansnetto 0 -1 -1 

Resultat efter finansnetto 0 0 0 

 

Utfallet för årets fyra första månader är som förväntat.  

Kommunens resultat och 
prognos 
Finansiella mål 2020-2023 

De tre finansiella målen för perioden 2020-2023 är: 

 Resultatet ska inte understiga 2 procent av 
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 
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 

Finansiella mål 2021 

Finansiella mål 2021 Mål 
2021 

Prognos 
2021 

Resultat (exkl. exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar), mnkr 

40  30 

Resultat i % av skatt/bidrag/utjämning ≥ 1,4% 1,0% 

Soliditet, % ≥ 22% >22% 

Självfinansieringsgrad, % ≥ 50% ≈50% 

 

Resultatet per april är 87 mnkr vilket motsvarar 3,0 
procent av skatt, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Prognosen för kommunens resultat enligt de 
finansiella målen, resultat exklusive 
exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, 
uppgår till 30 mnkr. Det motsvarar 1,0 procent av 
skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Det är 10 mnkr eller 0,4 procentenheter 
sämre resultat jämfört med det finansiella målet och 
budget för 2021. Prognosen för kommunens resultat 
inklusive exploateringsvinster och 

gatukostnadsersättningar förväntas ge ett resultat på 
40 mnkr.  

En förklaring till att resultatet per april är betydligt 
högre än prognosen för helåret är att vissa kostnader 
inte uppstått ännu, t.ex. ökade kostnader för 
pensionsavsättningar som beskriv mer i nästa avsnitt. 

Det underliggande resultatet för året är bättre än vad 
prognosen visar. Kostnader för covid-19, 
pensionsavsättningar pga nya antaganden och lokaler 
(rivning, utrangering och sanering) påverkar resultatet 
negativt med minst 75 mnkr.  

Prognosen för soliditeten är att den överstiger målet 
på 22 procent för helåret och självfinansieringsgraden 
bedöms till drygt 50 procent. Det innebär att soliditet 
och självfinansieringsgraden ligger i linje med de 
finansiella målen för 2021. Det förklaras av ett resultat 
nära målet samtidigt som prognosen för 
investeringarna är i nivå med budget exklusive 
ombudgetering. 

Verksamhetens nettokostnader 

Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnader 
visar en negativ avvikelse mot budget med 67 mnkr.  

Nämndernas sammantagna prognos visar ett 
underskott gentemot budget med 41 mnkr 
(1,5 procent). Det beror till stor del av kostnader 
relaterade till covid-19, framför allt inom vård och 
omsorg som staten till stor del ersatte med bidrag 
2020. 

Nämndernas underskott mot budget kommer främst 
från vård- och omsorgsnämnden med 19 mnkr, 
tekniska nämnden med 12 mnkr, upplevelsenämnden 
med 6 mnkr, socialnämnden med 6 mnkr och 
kommunstyrelsen med 2 mnkr.  Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden visar en positiv avvikelse 
mot budget. Övriga nämnder lämnar en prognos som 
är något under budget eller ett mindre överskott.  

Prognosen för centrala poster och reserv till 
förfogande för helåret beräknas till -8 mnkr, vilket är 
26 mnkr lägre än budgeterat. Skillnaden förklaras 
framförallt av exploateringsvinster och 
gatukostnadsersättningar positivt med 10 mnkr samt 
ett nytt livslängdsantagande för pensioner vilket 
beräknas påverka årets resultat negativt med 35 mnkr.  

Storleken på kommunens pensionsåtaganden 
påverkas av de dödlighetsantaganden som ligger till 
grund för pensionsberäkningarna. 
Dödlighetsantagandena bestämmer under hur lång 
tid som pensionsåtaganden för respektive individ 
kvarstår i pensionsskulden. Inom riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld (RIPS 19), har en översyn 
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av dödlighetsantagandena gjorts eftersom den 
genomsnittliga livslängden bedöms ha ökat.  

I slutet på april 2021 beslutade SKR att anta 
ändringarna i livslängsantagandena i RIPS 19. Beslutet 
innebär att  dödlighetsantagandena revideras uppåt, 
vilket påverkar pensionsåtagandena negativt eftersom 
pensioner då beräknas utbetalas under längre tid 
jämfört med i nuläget. En justering av 
dödlighetsantagandena medför en kostnad det år 
som en eventuell förändring genomförs vilket bedöms 
till 35 mnkr för kommunen för 2021. Inför 
delårsrapporten för januari-augusti kommer 
Skandikon att leverera en mer utförlig prognos av de 
ändrade livslängdsantagandena vilket kan innebära 
ytterligare justeringar. 

Skatt, utjämning och bidrag 

Prognosen för skatt, kommunalekonomisk utjämning 
och generella bidrag visar en ökning jämfört med 
budget med 64 mnkr. Förändringen förklaras främst 
av 56 mnkr i ökade skatteintäkter i enlighet med SKR:s 
senaste skatteunderlagsprognos.   

Finansnetto 

Sammantaget är finansiella intäkter och kostnader 
budgeterade till netto -11 mnkr och för helåret är 
prognosen -8 mnkr. Den positiva avvikelsen beror 
främst på lägre räntekostnader på långsiktiga lån till 
följd av lägre upplåning och lägre ränteläge än 
beräknat. 

 

 

Driftredovisning, mnkr Utfall 
202004 

Utfall 
202104 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
prognos-
budget 

Kommunfullmäktige och revision -2 -3 -9 -9 0 
Kommunstyrelsen -47 -53 -171 -174 -2 
Kommunstyrelsen, sociala investeringar 0 0 0 0 0 
Räddningstjänst, medlemsbidrag -14 -14 -44 -43 1 
Överförmyndarnämnd -1 -1 -5 -5 0 
            
Miljö- och byggnadsnämnd -6 -5 -21 -21 -1 
Socialnämnd -71 -71 -214 -220 -6 
Teknisk nämnd -31 -30 -116 -128 -12 
Upplevelsenämnd -42 -53 -152 -159 -6 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd -374 -386 -1 225 -1 221 4 
Valnämnd 0 0 0 0 0 
Vård- och omsorgsnämnd -270 -271 -868 -887 -19 
Summa skattefinansierad verksamhet -858 -887 -2 825 -2 866 -41 
Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 
Summa styrelser och nämnder -858 -886 -2 825 -2 866 -41 
Centrala poster 23 48 20 -6 -26 
Reserv till förfogande 0 0 -2 -2 0 
Verksamhetens nettokostnader -834 -838 -2 807 -2 874 -67 
Skatteintäkter 715 693 2 151 2 207 56 
Generella statsbidrag och utjämning 182 230 707 716 8 
Finansiella poster -1 2 -11 -8 3 
Årets resultat 61 87 40 40 0 
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Nämndernas resultat 

Kommunfullmäktige och revision 

Avvikelse prognos mot budget: 0,0 mnkr (0 %) 

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. 

Kommunstyrelse 

Avvikelse prognos mot budget: -1,3 mnkr (-1 %), 
sammantaget för kommunstyrelse, sociala 
investeringar, medlemsbidrag till räddningstjänsten 
och överförmyndarverksamhet 

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 
219 mnkr och utfallet ligger i nivå med budgeten för 
perioden.  

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året 
visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,3 
mnkr. 

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett 
underskott på 0,8 mnkr. Underskottet förklaras av 
obudgeterade kostnader för åtgärder i syfte att minska 
de negativa effekterna av pandemin. Stöd 
motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och 
serveringstillstånd kommer under 2021 betalas ut till 
företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café 
och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. 

Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott på 
1,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras 
främst av ökade hyreskostnader som saknas i budget. 
Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan 
innebär dubbla hyreskostnader för andra halvan av 
året. Den ökad hyreskostnad uppgår till 0,7 mnkr. 
Hyreskostnader i lokalbanken bedöms överskrida 
budget med 2,6 mnkr. Den siffran kan komma att 
förbättras ifall objekt som nu finns i lokalbanken blir 
uthyrda under året internt eller externt. Lägre 
personalkostnader på grund av vakanta tjänster och 
ersättning för sjuklönekostnader bidrar till att minska 
underskottet. 

Räddningstjänst medlemsbidrag har budgeterats för 
högt och lämnar ett överskott motsvarande 1,0 mnkr. 

Prognosen för överförmyndarverksamheten är 0,1 
mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av ett 
överskott i den länsgemensamma 
överförmyndarnämnden för 2020 men som påverkar 
årets resultat. 

Åtgärder för budget i balans 

Utöver obudgeterade kostnader som nämnden inte 
kunnat påverka, som corona-relaterat stöd till 
företagare och ökade kostnader för lokalbanken, har 
nämnden en budget i balans. 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Avvikelse prognos mot budget: -0,6 mnkr (-3 %) 

Utfallet visar en positiv avvikelse mot budget på 0,9 
mnkr. Prognosen för 2021 visar att budget överskrids 
med 0,6 mnkr. Det är ännu osäkert när förvaltningens 
flytt kommer att äga rum. Prognosen innefattar inte 
eventuella flyttkostnader. 

Miljöavdelningens prognos för 2021 visar 0,1 mnkr 
tillgodo mot budget. I prognosen beaktas den ökade 
ersättningen för trängseltillsyn. 

Byggavdelningens prognos för 2021 är att budget 
följs. 

Kart- och GIS-avdelningens prognos visar ett 
underskott mot budget med 0,4 mnkr. Det beror på 
något lägre intäkter än budgeterat. 

Stabens prognos visar ett underskott mot budget med 
0,3 mnkr. Den innefattar ökade kostnader för 
förvaltningschefstjänsten under januari till maj med 
0,4 mnkr och förvaltningens beräknade ersättning för 
sjuklöner på knappt 0,1 mnkr. Stabens resultat 
fördelas vid årets slut ut på verksamheterna.  

Åtgärder för budget i balans 

Förvaltningen är försiktig gällande påverkbara 
kostnader. 

Socialnämnd 

Avvikelse prognos mot budget: -5,8 mnkr (-3 %) 

Utfallet visar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 
mnkr. De verksamheter som avviker negativt från 
budget är framförallt ekonomiskt bistånd och 
vuxenplaceringar på institution vilket gör att 
prognosen för året försämras med totalt 5,8 mnkr. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka 
även i år. Nettokostnaden ligger 12 procent över 
motsvarande period föregående år och beräknas 
bestå året ut. Omvärldsfaktorer som 
befolkningsökning, konjunkturnedgång, stigande 
arbetslöshet, Arbetsförmedlingens förändrade 
uppdrag och pågående pandemi har bidragit till den 
negativa utvecklingen. I och med att fler blir 
långtidsarbetslösa ökar även det långvariga 
biståndsberoendet vilket är direkt kostnadsdrivande. 
En betydande orsak är också den stora grupp 
människor som kom till Sverige i samband med den 
stora flyktingkrisen som efter etableringsperioden 
blivit bidragsberoende och som nu har ännu svårare 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Ökade 
boendekostnader, större familjer, minskade inkomster 
i form av till exempel aktivitetsstöd för deltagande i 
Arbetsförmedlingens insatser är andra orsaker till att 
kostnaderna ökar. För att få ut människor i 
sysselsättning är samverkan med Jobbcentrum en 
viktig åtgärd tillsammans med vår egen 
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sysselsättningsverksamhet Joar Socia. Trots insatser är 
bedömningen att alltför många omvärldsfaktorer 
påverkar i negativ riktning och prognosen för 
försörjningsstöd försämras med 6,4 mnkr för året.  

För barn och unga har tvångsplaceringar på SIS-
institutioner inte varit aktuella hittills i år vilket bidrar 
till den positiva avvikelsen på 6 mnkr. Inriktningen är 
mer mot korta akuta placeringar istället för längre 
behandlande insatser som är svåra att påvisa effekt av. 
Prognosen förbättras då få tvångsplaceringar kommer 
att verkställas. Förvaltningens arbete med att ställa om 
dyra konsulentstödda familjehemsplaceringar till 
interna familjehem innebär att ersättningsnivån har 
drivits upp för att möjliggöra denna övergång och inte 
tappa familjehem vilket gör en negativ avvikelse på 
2,8 mnkr.  

Externa vuxenplaceringar i frivillig institutionsvård har 
minskat jämfört med samma period förra året. En 
annan beslutsprocess i boendekedjan har möjliggjort 
ett optimalt nyttjande av kommunens egna boenden. 
Effekten blir färre externa placeringar och resurserna i 
egen öppenvård används fullt ut. Tidplanen för inflytt 
av externt placerade klienter till det nya 
samsjuklighetsboendet har försenats på grund av att 
vissa klienters behov av HSL-insatser inte kunnat lösas. 
Arbete pågår för att hitta en lösning. 
Tvångsplaceringar för vuxna på SIS-institutioner är fler 
än budgeterat och ligger även över förra årets nivå. 
Det är samma individer som återkommer. Svårt att få 
en långsiktig effekt på placeringarna som blir mer 
livsuppehållande insatser. Tungt destruktivt missbruk i 
kombination med neuropsykisk problematik där 
klienterna är kända sen tidig ålder. Prognosen 
försämras utifrån ovan problematik med 3,9 mnkr. 

Inom vuxenvården har externa våldsplaceringar 
fortsatt att ligga på en relativt låg nivå under årets 
första månader. Ett mer samordnat arbetssätt mellan 
olika team har gett effekt under hösten 2020 och 
fortsätter även i år. Egna jourlägenheter används i de 
fall det är möjligt utifrån behovet av skydd. Inflödet av 
ärenden ökar dock och sätter hög press på 
handläggarna. Budget beräknas hålla och ingen 
prognosförändring är aktuell. 

Placeringar i externa konsulentsstödda familjehem för 
vuxna bedöms inte vara aktuellt under året varvid 
kostnaden helt tas bort i prognosen. 

Ensamkommande flyktingbarn minskar och är för 
tillfället 12 till antalet. Aktivt arbete pågår för att 
avsluta boendeinsatser hos socialnämnden och hitta 
annat lämpligt boende. Verksamheten bedöms 
uppvisa ett positivt resultat för året. 

Åtgärder för budget i balans 

Nämnden har ett antal åtgärder för att hantera 
prognostiserat underskott. 

De områden som är prioriterade är; 

 försörjningsstöd - att flera personer som 
uppbär försörjningsstöd ska ta del av 
arbetsmarknadsåtgärder och bli 
självförsörjande 

 fortsatt arbete med insatser som dämpar 
utbetalningstakten gällande försörjningsstöd 

 fullfölja omställning av vård på hemmaplan 
både avseende barn, unga och vuxna 

 rätt nivå av insats för personer som utsatts för 
våld 

 särskilt säkerställa en minskad total kostnad 
för vuxenvården med hänvisning till beskriven 
nettoavvikelse både gällande externa som 
interna insatser 

I övrigt är socialnämndens bedömning att den 
effektiviseringsplan som beslutades redan 2019 
kvarstår. Aktiviteterna i den planen är av långsiktig 
karaktär och har arbetats med under 2020 och 
fortsätter även i år. 

Teknisk nämnd 

Avvikelse prognos mot budget: -12,0 mnkr (-10 %) 

Även detta år försvåras prognosarbetet av den 
rådande situationen med covid-19. Det är svårt att 
bedöma den ekonomiska effekten och till det kvarstår 
osäkerhet kring kommande åtgärder. Prognosen 
inkluderar, i den mån det setts som möjligt, 
preliminära uppskattningar av covid-19 relaterade 
effekter. 

Generellt finns en ekonomiskt positiv covid-19 
påverkan på grund av en lägre extern påverkan på vår 
verksamhet än normalt. Årets kalla och snörika 
inledning har gett en ökad kostnad för 
vinterväghållning. 

I den löpande driften redovisas ett överskott på 1,5 
mnkr i prognosen som baseras på att vi ser en lägre 
kostnad för löner och färdtjänst, intäktsbortfall för 
uteserveringar och torgplatser samt en ökad kostnad 
för vinterväghållning.  

 Lägre lönekostnad med 1,8 mnkr pga 
föräldraledighet, vakanser och tillfälligt lägre 
sysselsättningsgrad. Utökning med två nya 
tjänster inom mark och exploatering gör att 
överskottet reduceras till 0,2 mnkr. 
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 Lägre kostnad för försäkringspremier med 1,5 
mnkr som till del beror på ett förebyggande 
säkerhetsarbete. 

 Högre kostnad för vinterväghållning med 1,0 
mnkr. 

Effekt av Covid-19: 

 Lägre kostnad med 0,6 mnkr för resor med 
färdtjänst då antalet körda km, jämfört med 
förra året, minskat med 38%. Gäller 
jämförelseperiod januari-mars. 

 Färre serverade portioner på gymnasiet ger ett 
intäktstapp på 1,1 mnkr samt en lägre kostnad 
för livsmedel och personal med 0,6 mnkr. 

 Ökat bidrag för sjuklöneersättning med 1,0 
mnkr. 

 Avgift för uteserveringar och torghandel tas 
bort även detta år vilket ger en lägre intäkt 
med 0,2 mnkr. 

För VA-kollektivet finns i prognosen lägre kostnad för 
löner på grund av vakanser samt bidrag för 
sjuklöneersättning. Överskott fonderas inför 
byggnation avloppsreningsverk. 

Lokaler 

I posten lokaler samlas ej hyresgrundande kostnader 
som rivning, utrangering, nedskrivning, tomma lokaler 
med mera. I denna prognos förväntas ett underskott 
på 13,5 mnkr. 

Här återfinns kostnad för rivning av bland annat 
kommunhuset och F-huset Westerlundska gymnasiet. 
Sanering av Grillby förskola samt utrangering av bland 
annat idrottshusets simhallsdel, Örsundsbro förskola 
och Grillby förskola. 

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs 
omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster 
flyttade tillbaka 2019. En juridisk process pågår för att 
avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör, vilket 
är vår bedömning. 

Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned 
driftkostnader inom posten lokaler genom att se över 
kostnader inom värme, bevakning, belysning med 
mera, utan att några värden förstörs. Utrustning och 
material från fastigheter som inte används eller som 
ska rivas återanvänds. 

Åtgärder för budget i balans 

Förvaltningen arbetar för att möta de avvikelser som 
nu uppstår till följd av covid-19, utan att skapa 
störningar. Bland annat åtgärder inom måltidsservice 

för att möta nedgången i antalet måltider för 
gymnasie- och skolelever, genom effektiv personal-
bemanning och en aktiv dialog med 
utbildningsförvaltningen. Städservice planerar 
löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden 
med effektiv användning av personal. 

Inom posten lokaler pågår en fastighetsöversyn av 
lokaler som inte används av kommunen och som kan 
användas som ersättningslokal eller kan avyttras. 

Upplevelsenämnd 

Avvikelse prognos mot budget: -6,5 mnkr (-4 %) 

Prognosen är upprättad utifrån att verksamheterna 
återgår till ett normalläge i höst. Fortsätter 
restriktionerna under höstterminen kommer det att 
påverka personalkostnaderna och övrig driftsbudget 
under resten av året. Värt att nämna är exempelvis att 
fritidsgårdarnas besökare begränsas till 12 stycken per 
öppet tillfälle och att Pepparrotsbadet öppnats först 
för allmänheten den 22 mars. 

Idrotts- och fritidsanläggningar har den största 
avvikelsen och prognosen visar en negativ avvikelse 
på 7,4 mnkr. Pandemin och de restriktioner som råder 
har stor påverkan på verksamhetens intäkter, framför 
allt för Pepparotsbadet där prognosen är uteblivna 
intäkter på 9,6 mnkr. Samtidigt beräknas kostnaderna 
för inköp av livsmedel bli 0,6 mnkr lägre än 
budgeterat. Pandemin påverkar även uthyrningen av 
idrottshallar och det beräknas medföra minskade 
intäkter om 1,0 mnkr. 

Hyran för Pepparrotsbadet, beräknas i dagsläget bli 
2,9 mnkr lägre än budgeterat baserat på den 
preliminära hyra för 2021 då hyresperioden först 
startades i februari och den preliminära hyran för året 
blev lägre än vad kalkylen visade. Total 
prognosavvikelse för Pepparrotsbadet uppgår till -5,6 
mnkr. 

Vidare har verksamheten satt en kompensationspost 
på hyran för Idrottshuset som uppgår till 1,6 mnkr, 
vilket är differensen mellan det hyresavdrag som 
skulle erhållits vid simhallens uppsägning och det 
faktiska utfallet för hyressänkning. Verksamheten har 
nu erhållit en hyressänkning för första tertialet på 0,4 
mnkr, men ännu inte fått besked om resterande del av 
året, var på avvikelsen just nu är 1,2 mnkr. 

En positiv avvikelse är den nya lokalen på 
Kaptensgatan som beräknas till 0,2 mnkr lägre på 
grund av att lokalen inte tas i bruk fullt ut förrän den är 
renoverad. 

Total avvikelse på grund av Covid-19 uppgår till drygt 
10 mnkr. Denna avvikelse består av uteblivna intäkter, 
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kompensationsbidrag till civilsamhället, inställda och 
omställda arrangemang, sjukersättning, minskade 
kostnader på grund av försenade investeringar och 
kostnad för arbete med vaccinationssamordning. 

Kort sammanfattning av övriga avvikelser: 

Tillkommande kostnad för förstudie Joar för fördjupad 
analys av tillkommande alternativ. Lägre 
kapitaltjänstkostnader på grund av att upphandling 
återbetalningsrobot med återlämningsautomat är 
försenad. Lägre kostnad för personal på kulturskolan 
på grund av tjänstledighet som inte vikariesätts. 

Åtgärder för budget i balans 

Förvaltningen har beslutat följande: 

 All rekrytering vid vakanser ska godkännas av 
förvaltningschef. Restriktioner råder. 

 Aktiviteter/arrangemang som kan ställas in 
utan allvarliga negativa följder ska ställas in. 
Avtal fullföljs där vi måste. 

 Stopp av inköp som inte är absolut 
nödvändiga. 

 Aktiviteter för kompetensutveckling och 
konferenser som medför kostnader ska 
godkännas av förvaltningschef. 

 Personalaktiviteter begränsas eller ställs in, ska 
godkännas av förvaltningschef. Friskvård 
berörs inte. 

 Alla chefer och personal uppmanas till allmän 
restriktion och försiktighet med ekonomiska 
medel. 

Nämnden har tagit beslut om att inte genomföra 
investeringen av en konstgräsplan men det får ingen 
påverkan på driftskostnaderna 2021. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd 

Avvikelse prognos mot budget: +4,2 mnkr (0 %) 

Verksamheter i egen regi visar en prognos med ett 
överskott på 5,8 mnkr. Förskola, förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola beräknar ett överskott 
medan fritids, gymnasiet, grundläggande 
vuxenutbildning, lärvux, SFI, Integrationsenheten 
prognostiserar ett negativt resultat. 

SFI och Integrationsenheten påverkas negativt av allt 
lägre nivåer på etableringsbidraget från 
Migrationsverket. Kravet på ökad SO-undervisning 
inom SFI saknas också i budgetram. Till det kommer 
ökade kostnader för hela Vuxenutbildningscentrum i 
samband med byte av lokaler. Det har tillkommit 

kostnader för t ex wifi, men också i form av att 
inflyttningen gjordes tidigare än budgeterat samt att 
lokalhyran nu är högre än kalkylerat. Gymnasiets 
effektiviseringskrav har nu minskat då kostnader för 
måltider minskat under vårterminen med 
distansstudier. Arbetsmarknadsåtgärders prognos 
avviker nu marginellt från budget. Resultatet är 
beroende av försäljningsintäkter. 

Hemkommunen visar en negativ prognos. Endast 
pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och 
gymnasiesärskolan visar en positiv prognos. Den 
negativa prognosen förklaras av ökade barn- och 
eleversättningar till annan regi och då främst inom 
förskola och gymnasiet. Inom grundskolan beror den 
negativa prognosen på att tilläggsbeloppen för den 
kommunala grundskolan har blivit 3,4 mnkr högre än 
budgeterat. 

Ingen hänsyn är tagen till kompensation till fristående 
verksamheter för underskott i kommunala 
verksamheter. 

Valnämnd 

Avvikelse prognos mot budget: 0,0 mnkr (0 %) 

Prognosen för helåret är i enlighet med budget. Inga 
val genomförs i år. 

Vård- och omsorgsnämnd 

Resultat: -19,2 mnkr (-2 %) 

Efter årets fyra första månader ser nämndens resultat 
positivt ut, bortsett från den påverkan som pandemin 
fortsätter att ha på driftskostnaderna, inköp av 
skyddsmaterial, samt personalkostnaderna. Den totala 
kostnaden för covid-19 för innevarande år är så här 
långt -36,0 mnkr. Intäkterna för 2021 påverkas med 
10,1 mnkr som staten har beslutat att utbetala 
gällande ersättning för covid-19 och som härrör sig till 
2020. Det ger en nettoeffekt på -25,9 mnkr. 

Särskilt boende har en stor negativ påverkan på -22,6 
mnkr med anledning av att alla kostnader för 
skyddsmaterial, covid-19, bokas där i väntan på att 
kommunen förhoppningsvis får ersättning från staten 
för detta. 

För 2020, april-december, fick förvaltningen ersättning 
från staten på cirka 70 procent av alla 
sjuklönekostnader. För 2021 har staten beslutat att 
ersätta kommunerna med sjuklönekostnaden för 
januari-juni. Det motsvarar 6,4 mnkr för vård- och 
omsorgsförvaltningen och 57 procent av 
förvaltningens sjuklönekostnader. 

Det är mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor inom 
hela förvaltningen och det tar lång tid att tillsätta de 
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vakanta, fasta tjänsterna. För att säkerställa 
patientsäkerheten behöver hyrsjuksköterskor tas in i 
stor omfattning och det har en betydande effekt på 
kostnaderna för alla verksamheter med -4,3 mnkr. 
Förvaltningens semesteravtal gällande sjuksköterskor 
belastar resultatet med -0,8 mnkr. 

LSS boende, har ett minusresultat på 6,4 mnkr. Det 
beror bland annat på en tidigare köpt plats som nu 
utförs i egen regi, -3,4 mnkr, samt en kund med stora 
vårdbehov som har skrivits ut från slutenvården, -1,6 
mnkr.   

De kostnaderna har tidigare legat på kostnaden för 
köpta platser som nu visar ett positivt resultat på 7,1 
mnkr. 

Daglig verksamhet påverkar resultatet positivt med 
2,2 mnkr med anledning av att flera kunder fortsatt 
avstår från att vistas på sin arbetsplats med risk för att 
smittas av covid-19. Där har verksamheten haft en 
möjlighet att minska personalkostnaderna bland 
annat genom att medarbetarna tillfälligtvis bemannar 
annan verksamhet inom LSS-området där behov 
uppstår. 

Förvaltningens prognos för 2021 inklusive 
kostnaderna för covid-19 hamnar på -19,1 mnkr. 
Exklusive de kostnaderna blir resultatet +6,8 mnkr och 
exklusive tillskottet för sjuklönekostnaderna blir 
resultatet +0,4 mnkr. 

Åtgärder för budget i balans 

Med nuvarande prognos, exklusive kostnaderna för 
pandemin, ser förvaltningen att inga åtgärder behöver 
göras för att uppnå en budget i balans. 

Prognosen vid delårsbokslutet ser för året relativt god 
ut men en stor oro finns för kommande år. 
Verksamheterna har gjort stora effektiviseringar och är 
nu på en nivå där ytterligare effektiviseringar inte kan 
göras utan negativ effekt på kvalitén. 

Investeringar  
Kommunkoncernens totala investeringsbudget är 1 
187 mnkr. Utfallet för januari-april är 193 mnkr vilket 
motsvarar 16 procent av budgeten. Prognosen 
beräknas till 940 mnkr vilket ger en avvikelse med 248 
mnkr och motsvarar 79 procent av budgeten. Den 
procentuella fördelningen av kommunens 
investeringsutgifter fördelas mellan olika 
finansieringsformer enligt diagrammet nedan.    

 

 

Kommunens totala investeringsbudget för skatte- och 
avgiftsfinansierade investeringar är 905 mnkr. 
Budgeten för de avgiftsfinansierade investeringarna 
(vatten och avlopp) finansieras av brukarna och utgör 
297 mnkr. Den skattefinansierade delen består till 
största delen av investeringar i lokaler.   

Utfallet för perioden januari-april är 110 mnkr vilket 
utgör 12 procent av budgeten. Helårsprognosen 
beräknas till 665 mnkr vilket utgör cirka 74 procent av 
årets budget. Budgetavvikelsen beräknas därmed till 
240 mnkr.  

De största avvikelserna finns inom tekniska nämnden 
där alla nämnders fastighetsinvesteringar inklusive 
planerat underhåll ligger. Budgetavvikelsen för dessa 
poster prognostiseras till 115 mnkr. De största 
avvikelserna är för nytt gymnasium (30 mnkr) och 
grundskola Västerleden (20 mnkr), planerat underhåll 
(8 mnkr) och övrig avvikelse är för projekt som 
inväntar beslut eller ännu inte startat (bl.a. Kulturhus 
Joar). 

Budgeten för gata/park med 110 mnkr i budget 
prognostiseras med en positiv avvikelse på 2 mnkr.  

Den taxefinansierade verksamhetens (vatten- och 
avlopp) budget uppgår till 297 miljoner kronor och 
prognosen är 181 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 115 miljoner kronor. Avvikelsen beror 
bland annat på att entreprenaderna för flera större 
projekt har skjutits fram i tid (bland annat VA 
ledningar nytt avloppsreningsverk, VA förstärkning 
storskogen och VA förstärkning Ekudden). 

De kommunala bolagen står tillsammans för 24 
procent av kommunkoncernens totala budget. Det 
innebär en budget med 282 mnkr. AB Enköpings 
hyresbostäders budget är störst med 217 mnkr. 
Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas. De 
större pågående projekten är renovering i Romberga 
och nyproduktion i Bahco. 

ENA Energi AB:s investeringsbudget uppgår till 65 
mnkr med ett utfall hittills på knappt 11 mnkr och 
prognosen för året är 57 mnkr. 
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Investeringar, mnkr 
Budget 

2021 

Netto-
investering 

202101-
202104 

Avvikelse mot 
budget 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
prognos 

mot budget 
Nämnd/styrelse           
Kommunstyrelse -10 0 10 -10 0 
Miljö- och byggnadsnämnd -1 0 1 -1 0 
Socialnämnd 0 0 0 0 0 
Teknisk nämnd -542 -59 482 -424 118 
Upplevelsenämnd -37 -6 31 -30 7 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -15 -1 13 -15 0 
Vård- och omsorgsnämnd -4 -1 3 -4 0 
Summa skattefinansierad verksamhet -609 -68 541 -484 125 
            
Summa taxefinansierad verksamhet, VA -297 -42 254 -181 115 
            
Summa skatte- och taxefinansierad verksamhet -905 -110 795 -665 240 
            
Kommunala bolag           
AB Enköpings hyresbostäder -217 -72 145 -217 0 
ENA Energi AB -65 -11 55 -57 8 
Summa kommunala bolag -282 -83 199 -274 8 
            
Summa kommunkoncern -1 187 -193 994 -940 248 

 

Projektuppföljning 

Den totala projektbudgeten för 
fastighetsinvesteringar uppgår till knappt 1 394 mnkr. 
Den sammanlagda prognosen för alla projekt visar ett 
minus på 65 mnkr vilket motsvarar 4,6 procent. Den 
största posten utgör Pepparrotsbadet som 
prognostiseras till minus 41 mnkr. Därutöver visar 
pågående projekt av förskolor en negativ avvikelse 
med cirka 11 mnkr (Örsundsbro, Grillby och 
Korsängen) samt samsjuklighetsboendet med knappt 
6 mnkr.  

Upplevelsenämndens renovering av 
friidrottsanläggning på Enavallen beräknas vara klar i 
juni 2021. Upplevelsenämnden har tagit beslut om att 
inte genomföra investering av en konstgräsplan. 
Därför visar projektet konstgräsplan en positiv 
avvikelse med 10 mnkr. 

Kommunkoncernens låneskuld 
Kommunkoncernens låneskuld uppgick till totalt 3 842 
mnkr vid utgången av april 2021 vilket är en ökning 
med 254 mnkr eller 7 procent jämfört med årsskiftet. 
Det motsvarar 83 tkr per invånare vilket är en ökning 
från 78 tkr sedan årsskiftet. Ökningen beror framför 
allt på att kommunen ökat sin upplåning med 200 
mnkr och AB Enköpings hyresbostäder med 50 mnkr 
under årets fyra första månader. Upplåningen 
genomfördes för att finansiera pågående 
investeringar. Större delen av kommunens 
nyupplåning var likvida medel på konto per den 30 
april.  

Låneskulden fördelas mellan kommunen med 1 415 
mnkr, Enköpings kommuns moderbolag AB med 320 
mnkr, AB Enköpings hyresbostäder med 2 030 mnkr 
och ENA Energi AB med 62 mnkr samt 65 procent av 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-
Håbos låneskuld med 14 mnkr. Sedan 2016 har 
låneskulden per invånare ökat med 68 procent eller i 
genomsnitt med 10 procent per år.  
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Verksamhetsmål 
I delårsrapporten lämnas en avvikelserapportering för 
verksamhetsmålen vilket innebär att de mål som 
angetts med bedömningen ”ej på rätt väg” av en eller 
flera nämnder redovisas. Bedömning av 
måluppfyllelsen grundas på resultat av 
kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, om 
nämnder och bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och 
indikatorer samt i vilken utsträckning de genomfört de 
aktiviteter som de angett i sina årsplaner för att nå 
målbild 2023. I bedömningen av måluppfyllelse tas 
det även hänsyn till annan betydelsefull information 
för verksamhetsområdet. Av de 20 verksamhetsmålen 
bedöms 8 mål helt eller delvis inte vara på rätt väg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mål Mål-text 
”På rätt 
väg” T1 
2021, % 

”På rätt 
väg” T1 

2021 

”Ej på 
rätt väg” 
T1 2021 

”Ej på rätt 
väg” ÅRS 

2020 

Föränd-
ring 

1 
Det finns ändamålsenliga sätt att komma i kontakt 
med kommunen och man får snabbt svar på sina 
frågor  67% 2 1* 0 1* 

2 
Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen 
styrs och känner att de kan vara delaktiga i 
kommunens utveckling 0% 0 1 1 0 

3 De som bor på landsbygden känner att deras del av 
kommunen också utvecklas  33% 1 2 0 2 

10 Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig 
på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning 50% 1 1 1 0 

11 Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av 
aktiviteter och upplevelser 50% 1 1 1 0 
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17 Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser 
och möjligheter 0% 0 2* 1 1* 

18 
Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess 
invånare, men även för den omkringliggande 
landsbygden  50% 1 1 1 0 

20 Enköping har en stark besöksnäring 50% 1 1 0 1 
  Total   5 10 5 5 
* För mål 1 och 17 har ytterligare två nämnder angivit måluppfyllelse 2021 vilket påverkar förändringen. Det är därför mer korrekt att 
förändringen jämfört med årsredovisningen 2020 är 3 

 

Mål 1. Det finns ändamålsenliga sätt att komma i 
kontakt med kommunen och man får snabbt svar 
på sina frågor 

Vård- och omsorgsnämnden: med anledning av den 
pågående pandemin så har det planerade 
utvecklingsarbetet inte kunnat fortgå. 

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

Kommunstyrelsen: Målet berör samtliga förvaltningar. 
För att komma i rätt riktning behöver insatser 
genomföras så att invånare uppfattar att de har 
möjligheter att påverka samt känna förtroende för 
styrning. Målet har med uppföljning av indikatorer 
inte utvecklats i rätt riktning. 

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

Kommunstyrelsen: Målet berör landsbygdsutveckling 
med indikatorer som tar avstamp i skillnader mellan 
stad och land. Bilden är sammansatt och antalet 
svarande är få i uppföljningar men påtagligt är att 
pandemin påverkat ambitioner om dialoger om 
planprocessens olika delar. Målet är med i årsplan med 
ambition att vi ska komma på rätt väg. Ett sätt är att 
prioritera framtagandet av landsbygdsstrategin under 
2021. 

Tekniska nämnden: Nämnden har kvar att slutföra 
tidigare uppdrag om byggnation av GC-väg till Haga 
där de geografiska utmaningarna innebär att först 
måste det finnas lösningar för att hantera 
vattenflödena. Förstudie pågår och projekteringen av 
gång- och cykelvägen kommer i gång under T2 med 
planerad produktionsstart T1 2022. Förseningen beror 
på problemen med vattenflöden som behöver 
hanteras först innan ett bygge kan starta. Det är i 
dagsläget tveksamt om nämnden kommer att klara att 
färdigställa GC-väg till Haga innan 2022, därför är 
status gul för denna delaktivitet. 

Mål 10. Arbetssökande i Enköping får stöd för att 
etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan 
sysselsättning 

Socialnämnden: Socialnämndens ambition är att flera 
personer som har försörjningsstöd ska bli 
självförsörjande. Särskilt fokus är det för de personer 
som står längst bort från arbetsmarknad och egen 
försörjning. 

Bedömningen kvarstår att det kommer att bli 
utmanande att klara målet för 2023. Socialnämndens 
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
verksamheter har tillsammans arbetat fram en 
förbättrad struktur för samverkan. Detta för att skapa 
bättre förutsättningar för ett gemensamt arbete för 
dem som står längst från egen försörjning. Det 
gemensamma arbetet är avgörande för att målet ska 
uppnås 2023. 

Utifrån rådande pandemi har förutsättningarna för att 
nå målet väsentligt försämrats. 
Långtidsarbetslösheten ligger på onormalt höga 
nivåer. De personer som hade det svårt redan innan 
krisen har fått det ännu svårare. Till det tillkommer den 
grupp som förlorat jobbet i samband med krisen där 
vissa branscher drabbats extra hårt. I dagsläget finns 
inte verksamheter att rikta de sökande till i den 
omfattning som varit önskvärt för att nå målet. 

Försörjningsstödsteamet har en hög arbetsbelastning 
vilket påverkar tiden för socialt arbete för att nå målet 
självförsörjning. 

Korttidsfrånvaron har under årets första månader varit 
högre än tidigare, till viss del utifrån rådande pandemi 
men medarbetarna signalerar även om hög 
arbetsbelastning och hög stress. Teamet har 
medarbetare som befinner sig i rehabilitering, vilket 
påverkar övrigas nivåer av antalet ärenden att 
handlägga. När nya medarbetare rekryteras är det 
mycket svårt att erhålla socionomer med erfarenhet av 
det arbete som de förväntas utföra. Även detta 
påverkar övriga medarbetare genom ökad belastning. 

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

Tekniska nämnden: Årets mål att ha en klar 
programhandling för Joar under 2021 är vid 
uppföljningen tveksam då halva året snart har gått. 
Prognosen att vi 2022 skulle ha färdigställt Joar till en 
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funktionell och uppskattad samlingsplats för kulturen 
ser i dagsläget inte alltför lovande ut. Därför är 
prognosen inte är på rätt väg då tiden börjar bli kort 
för själva produktionen. 

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

Kommunstyrelsen: Målet anknyter till utveckling av 
Enköpings landsbygd samt besöksnäring. 
Besöksnäringen är en av de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin med minskningen av gästnätter. 
Hemestertrenden är påtaglig och besöksnäringens 
nedgång är en stor utmaning. Turism gynnar 
sysselsättningen och bidrar till att upprätthålla 
kommersiell service året runt, och kan dessutom 
främja inflyttning och befolkningstillväxt. 

Tekniska nämnden: Närmast angränsande till 
skärgårdens utveckling av det pågående uppdraget 
med renovering av hamnen och Klosterparken. Ute i 
skärgården är möjligheterna att utveckla 
besöksnäringen begränsad men nämnden är öppna 
för att bidra med våra kunskaper där det går. Drift och 
underhåll fortsätter som planerat under 2021 men 
utvecklingsarbetet kring friluftsbaden har gått på 
sparlåga med anledning av sjukfrånvaro och vakanser, 
därför är statusen gul för tertial1. 

Det kan komma att bli avgränsningar på baden under 
sommaren kopplat till pågående pandemi, detta kan 
innebära att vi måste göra åtgärder för att begränsa 
antalet besökare på badplatserna i sommar. 

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

Kommunstyrelsen: Ambitionen är att översiktsplan, 
fördjupade planer samt ortsanalyser kompletteras 
med mer detaljerade utvecklingsstrategier för de 
mindre tätorterna. Arbetet har försenats med grund i 
pandemin. Bredbandsutbyggnaden fortgår åt rätt håll, 
däremot är skillnaderna mellan stad och land 
påtagliga i antal hushåll och företag som har tillgång 
till uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s. 

Mål 20. Enköping har en stark besöksnäring 

Tekniska nämnden: Utvecklingen av hamnområdet 
enligt tidigare uppdrag innebär en process i flera steg 
som tar längre tid då tillstånd och åtgärder måste 
genomföras i en bestämd ordning. Vid förändringar i 
området tillkom fler faktorer som behöver redas ut än 
som var planerade för vid uppstart. Osäkerhet finns 
vid denna uppföljning om aktiviteterna kring 
hamnområdet och Klosterparken kommer att vara helt 
klara 2023 och därför är det övergripande målet gult i 
dagsläget. 

Medarbetarmål 
I delårsrapporten redovisas två av fyra medarbetarmål 
– ”Sjukfrånvaron i Enköping ska minska” och 
”Kommunens personalomsättning är lägre än 10 
procent”. För målen ”Ökat medarbetarengagemang” 
och ”Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättning 
att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll” har en 
enkät skickats ut under maj och resultaten kommer att 
presenteras i delårsrapporten för januari-augusti. 

Mål och indikator  
Målbild 

2023 
Nu-
läge 

Start
-läge 

Ökat medarbetarengagemang 84 n/a 83 
Ledare/chefer känner att de har rätt 
förutsättningar att göra ett bra jobb 
och utvecklas i sin roll 85 n/a 82 
Sjukfrånvaron i Enköping ska 
minska 5,6 8,0 6,7 
Kommunens personalomsättning 
är lägre än 10 procent 9,9 11,6 10,6 

Sjukfrånvaro 

Under årets tre första månader visar sjukfrånvaron en 
stigande trend. För perioden januari till mars uppgår 
sjukfrånvaron till 8,0 procent, medan för mars uppgår 
sjukfrånvaron till 8,7 procent. Jämfört med föregående 
år är både ökningen och värdet för mars lägre. I stort 
sett bidrar samtliga förvaltningar till nedgången. 

Årets stigande trend beror helt på att den långa 
sjukfrånvaron har ökat, vilket kan indikera att 
kommunen kommer att ha en rehabiliteringsskuld att 
arbeta av när pandemin sakta släpper sitt grepp. 
Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män inom 
kommunen. 

Personalomsättning 

De data som finns tillgänglig för den externa 
personalomsättningen under 2021 bygger på årets 
första tre månader. Hittills i år uppgår den externa 
personalomsättningen till 2,9 procent, vilket leder till 
ca 11,6 procent i slutet av året om det fortsätter i 
nuvarande takt. Det skulle i så fall vara en ökning med 
1,6 procentenheter jämfört föregående år. Alla 
förvaltningar bidrar till ökningen utom 
kommunledningsförvaltningen, 
upplevelseförvaltningen och socialförvaltningen. På 
yrkesgruppsnivå noteras att det bland 
undersköterskor och olika typer av sjuksköterskor varit 
en jämförelsevis hög personalomsättning hittills i år. 

Faktorer som kan förklara dessa förändringar bland 
sjuksköterskor är den brist som generellt finns i 
samhället. Även pandemin kan ha påverkat, t.ex. en 
effekt som gör att vissa drar sig för att söka sig till 
något nytt i kristider, men kanske även att vissa valt att 
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söka sig bort om man haft svårt att hantera den nya 
arbetssituation som uppkommit i vården.  
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Sammanfattning

Översikt Upplåning

Lån (kr)

Derivat - ränteswappar (kr)

Snittränta

Snittränta (inkl ränteswappar)

Snittränta (inkl swappar, lånelöfter)

Lånemarginal mot Stibor 3m

Genomsnittlig räntebindning (år)

Ränteförfall inom 1 år (kr)

Ränteförfall inom 1 år (%)

Genomsnittlig kapitalbindning (år)

Kapitalförfall inom 1 år (kr)

Kapitalförfall inom 1 år (%)

Marknadsvärde derivatinstrument (kr)*

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy

Ränte och kapitalbindning

Riskmandat Utfall

Räntebindning 1,5 - 4 år 2,5 år Ja l

Förfallostruktur

Riskmandat Utfall

Kapitalförfall inom närmaste 12M Max 40% 25% Ja l

Ränteförfall inom närmaste 12M Max 50% 38% Ja l

Uppfyllt

Uppfyllt

0,52% 0,52% -

0,70%

0,70% 0,70% -

0,70% -

25%

967 048 430

-

2020-12-31

3 827 423 430

320 800 000 -

3 827 423 430

320 800 000

-

2021-04-30 2021-03-31

2,48

0,55%

38%

1 451 623 430

-

0,54%

39%

1 501 623 430

-

2,69

-

2,43 -

-

-

-2,73

-13 468 476 -13 838 350

27%

1 017 048 430

Söderberg Partners
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Skuldportfölj

I tabellen nedan visas en sammanställning av Enköpings kommunkoncerns skuldportfölj

Skuldportfölj

Instrumenttyp Aktuell skuld Andel av total skuld

Certifikat

Kommuninvest

Banklån

Obligation

Inlåning

Summa

Lån och kapitalbindning

Lån

Motpart Nominellt belopp Antal Andel av skuld

Kommuninvest 44

Summa 44

0%

100%

0%

0%

0%

100%

100%3 827 423 430

0

3 827 423 430

3 827 423 430

0

0

0

3 827 423 430 100%

0%

100%

0%0%0%

Lån - Instrumenttyp

Certifikat Kommuninvest

Banklån Obligation

100%

Lån - Motparter 

Kommuninvest -
100%
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Kapitalbindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall 100%

0

3 827 423 430

3%

9%

13%

25%

14%

14%

16%

25%940 000 000

100 000 000

0

130 000 000

0

0

0%

3%

0%

345 000 000

495 000 000

967 048 430

545 925 000

550 000 000

594 450 000

3%

0%

0%
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Derivatinstrument och räntebindning

Swappar per motpart

Motpart Nominellt belopp Marknadsvärde Antal Andel av swap-portfölj

Nordea 5

Summa 5

Räntebindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall

100%320 800 000

681 623 430 18%

320 800 000 100%

2021-04-30

-13 468 476

375 000 000 10%

395 000 000 10%

1 451 623 430 38%

0 0%

350 000 000 9%

285 000 000 7%

540 800 000 14%

0 0%

3 827 423 430 100%

130 000 000 3%

0 0%

0 0%

870 000 000 23%

200 000 000 5%

-13 468 476

100%
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Nordea - 100%
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Prognos räntekostnader

• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden

• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat

• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden

• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning

• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader

• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor

Översikt Upplåning

2021

2022

2023

År1

År2

År3

Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger en

spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I

simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:

Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de 5%

sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt uppskattad

spridning med olika sannolikhet. 

5% sämsta utfall Förväntat utfall 5% bästa utfall

Tkr per år

0,79%

1,05%

1,24%

0,71%

0,66%

0,67%

24 00030 237

40 062

47 487

27 080

25 106

25 734

Procent Tkr per år Procent Tkr per år Procent

26 070 0,49% 18 940

0,63%

0,26%

0,11%

Förväntat utfall 5% bästa utfall

Tkr per år

9 928

4 284

ProcentTkr per år

7 206

1,26% 48 205 0,68% 25 975 0,10% 3 744

1,12% 42 877 0,66% 25 124 0,19%

0,87% 33 241 0,68%
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Marknadsnoteringar

Uppgången på världens börser fortsatte även under april i takt med att stark makrostatistik presenterats, ekonomierna öppnar upp

gradvis och mer finanspolitiska stimulanser annonserats. Under månaden steg världsindex (MSCI AC World) med 4,4% i lokala

valutor medan uppgången i svenska kronor stannade vid 1,3% till följd av en starkare krona. Tyska och svenska marknadsräntor

fortsatte att stiga något samtidigt som amerikanska motsvarigheter föll tillbaka efter förra kvartalets kraftiga rörelser uppåt.

President Biden, som nu avslutat sina 100 första dagar som president, annonserade utökade finanspolitiska stimulanser som denna

gång ska finansieras med högre skatter, något som marknaderna tog emot med ro. Att den makromässiga återhämtningen nu tar

fart ordentligt får fler investerare att oroa sig för när centralbankerna ska minska sina enorma stimulanser, men än så länge verkar

inte Fed eller ECB bekymra sig om detta. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 3,7% och den europeiska

aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade med 2,3% i lokal valuta och 1,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under april med

2,5% i lokal valuta men var ned 0,6% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) steg något under

månaden från 17,4% till 18,3%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten, från 18,8% till 18,6%, och den

europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet steg från 16,9% till 17,1%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de

flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,46 kronor, en euro för 10,17 kronor och ett brittiskt pund för

11,69 kronor. På räntemarknaden föll den nominella svenska tvåårsräntan med 1 punkt till -0,29% medan femårsräntan steg med 1

punkt till 0,01% och tioårsräntan steg med 1 punkter till 0,40%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen

1,84%.
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj

Enköpings kommunkoncern

Instrument Ref Nr Motpart Ränta Räntebindning Förfallodag

Kommuninvest 4,9Y FRN +0,56% 2021-06-01 KI_80944 Kommuninvest 0,53% 0,09

Kommuninvest 5Y FRN +0.11% 2021-06-14 KI_80492 Kommuninvest 0,09% 0,12

Kommuninvest 4Y FIX 0,55% 2021-08-16 KI_89723 Kommuninvest 0,55% 0,29

Kommuninvest 4Y FIX 0,53% 2021-09-15 KI_91577 Kommuninvest 0,53% 0,38

Kommuninvest 4,1Y FRN +0,39% 2021-09-15 KI_89489 Kommuninvest 0,37% 0,13

Kommuninvest 5Y FIX 0,48% 2021-09-15 KI_81798 Kommuninvest 0,48% 0,38

Kommuninvest 4,9Y FIX 0,49% 2021-09-15 KI_81797 Kommuninvest 0,49% 0,38

Kommuninvest 0,9Y FIX 0,08% 2021-11-09 KI_130317 Kommuninvest 0,08% 0,53

Kommuninvest 5Y FIX 0,86% 2022-02-15 KI_85981 Kommuninvest 0,86% 0,79

Kommuninvest 5Y FRN +0,52% 2022-02-15 KI_85856 Kommuninvest 0,49% 0,05

Kommuninvest 3,2Y FIX 0,44% 2022-03-23 KI_107125 Kommuninvest 0,44% 0,90

Kommuninvest 5Y FIX 0,76% 2022-04-19 KI_87637 Kommuninvest 0,76% 0,97

Kommuninvest 5Y FRN +0.11% 2022-09-24 KI_91700 Kommuninvest 0,09% 0,15

Kommuninvest 2,5Y FRN +0,22% 2022-10-24 KI_123517 Kommuninvest 0,19% 0,24

Kommuninvest 2,5Y FIX 0,36% 2022-10-24 KI_123516 Kommuninvest 0,36% 1,48

Kommuninvest 6,9Y FIX 1,47% 2023-02-15 KI_79173 Kommuninvest 1,47% 1,79

Kommuninvest 4Y FRN +0,24% 2023-02-22 KI_108335 Kommuninvest 0,22% 0,07

Kommuninvest 4Y FRN +0,25% 2023-02-22 KI_107823 Kommuninvest 0,23% 0,07

Kommuninvest 4,4Y FIX 0,5% 2022-05-23 KI_102317 Kommuninvest 0,50% 1,81

Kommuninvest 3,7Y FRN +0,12% 2023-11-13 KI_120746 Kommuninvest 0,09% 0,04

Kommuninvest 6Y FRN +0,43% 2023-11-15 KI_93713 Kommuninvest 0,40% 0,05

Kommuninvest 5Y FIX 0,68% 2024-02-12 KI_108296 Kommuninvest 0,68% 2,78

Kommuninvest 5Y FIX 0,69% 2024-03-28 KI_109830 Kommuninvest 0,69% 2,91

Kommuninvest 5Y FIX 0,57% 2024-04-04 KI_110180 Kommuninvest 0,57% 2,93

Kommuninvest 5Y FIX 0,42% 2024-05-28 KI_111853 Kommuninvest 0,42% 3,08

Kommuninvest 5Y FRN +0,1% 2024-06-01 KI_112100 Kommuninvest 0,07% 0,09

Kommuninvest 5Y FRN +0.11% 2024-06-15 KI_112397 Kommuninvest 0,09% 0,13

Kommuninvest 5Y FIX 0,23% 2024-06-28 KI_113174 Kommuninvest 0,23% 3,16

Kommuninvest 4,1Y FIX 0,33% 2024-10-02 KI_127083 Kommuninvest 0,33% 3,42

Kommuninvest 4,6Y FIX 0,32% 2024-10-02 KI_121454 Kommuninvest 0,32% 3,42

Kommuninvest 4,6Y FIX 0,3% 2024-10-02 KI_121453 Kommuninvest 0,30% 3,42

Kommuninvest 4,6Y FIX 0,48% 2024-10-02 KI_120744 Kommuninvest 0,48% 3,42

Kommuninvest 5,8Y FIX 0,95% 2024-10-02 KI_105888 Kommuninvest 0,95% 3,42

Kommuninvest 7,1Y FIX 1,25% 2025-05-12 KI_97441 Kommuninvest 1,25% 4,03

Kommuninvest 4,5Y FRN +0,17% 2025-05-12 KI_129658 Kommuninvest 0,14% 0,03

Kommuninvest 4,7Y FIX 0,32% 2025-05-12 KI_127580 Kommuninvest 0,32% 4,03

Kommuninvest 6,3Y FIX 1% 2025-05-12 KI_107472 Kommuninvest 1,00% 4,03

Kommuninvest 4.5Y FIX 0.34% 2025-09-15 KI_132950 Kommuninvest 0,34% 4,38

Kommuninvest 4.8Y FIX 0.44% 2026-02-04 KI_134141 Kommuninvest 0,44% 4,76

Kommuninvest 5Y FIX 0.26% 2026-02-04 KI_132341 Kommuninvest 0,26% 4,76

Kommuninvest 5,2Y FIX 0,33% 2026-02-04 KI_130227 Kommuninvest 0,33% 4,76

Kommuninvest 5,7Y FIX 0,53% 2026-02-04 KI_123891 Kommuninvest 0,53% 4,76

Kommuninvest 6,9Y FIX 0,63% 2026-11-12 KI_118663 Kommuninvest 0,63% 5,53

Kommuninvest 8Y FIX 0,78% 2028-05-12 KI_123895 Kommuninvest 0,78% 7,03

Summa

100 000 2021-06-01

100 000 2021-09-15

120 000 2021-08-16

27 048 2021-06-14

50 000 2021-09-15

25 000 2021-09-15

50 000 2021-09-15

150 000 2022-02-15

125 000 2022-02-15

100 000 2021-11-09

25 925 2022-09-24

50 000 2022-04-19

70 000 2022-03-23

150 000 2023-02-15

100 000 2022-10-24

70 000 2022-10-24

100 000 2023-02-22

42 000 2023-02-22

58 000 2023-02-22

50 000 2024-02-12

150 000 2023-11-15

150 000 2023-11-13

60 000 2024-05-28

100 000 2024-04-04

100 000 2024-03-28

70 000 2024-06-28

9 450 2024-06-15

100 000 2024-06-01

30 290 2024-10-02

19 710 2024-10-02

80 000 2024-10-02

100 000 2025-05-12

100 000 2024-10-02

125 000 2024-10-02

150 000 2025-05-12

70 000 2025-05-12

70 000 2025-05-12

50 000 2026-02-04

100 000 2026-02-04

200 000 2025-09-15

2028-05-12

2026-11-12100 000

100 000

100 000

2026-02-04

Belopp (Tkr)

2026-02-04

130 000

3 827 423
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Appendix – Förteckning derivat
Skuldportfölj

Enköpings kommunkoncern

Instrument Ref Nr Motpart Belopp (Tkr) Fast Ränta Rörlig Ränta Förfallodag

Nordea 8Y IRS 2,24% 2021-09-23 1511786 Nordea 2,24% -0,03

Nordea 9Y IRS 2,19% 2022-01-28 1511785 Nordea 2,19% -0,03

Nordea 8,9Y IRS 2,64% 2023-09-01 1928138 Nordea 2,64% -0,03

Nordea 10Y IRS 3,43% 2024-05-22 1849319 Nordea 3,43% -0,02

Nordea 10Y IRS 1,015% 2026-06-29 NORDEA2431664 Nordea 1,02% -0,02

Summa 320 800

100 000 2026-06-29

55 800 2024-05-22

35 000 2023-09-01

50 000 2022-01-28

80 000 2021-09-23

Söderberg Partners

Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00

www.soderbergpartners.se 8 



Disclaimer

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera

riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller

indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av

användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se

”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Sammanfattning

Översikt Upplåning

Lån (kr)

Derivat - ränteswappar (kr)

Snittränta

Snittränta (inkl ränteswappar)

Snittränta (inkl swappar, lånelöfter)

Lånemarginal mot Stibor 3m

Genomsnittlig räntebindning (år)

Ränteförfall inom 1 år (kr)

Ränteförfall inom 1 år (%)

Genomsnittlig kapitalbindning (år)

Kapitalförfall inom 1 år (kr)

Kapitalförfall inom 1 år (%)

Marknadsvärde derivatinstrument (kr)*

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy

Ränte och kapitalbindning

Riskmandat Utfall

Räntebindning 1,5 - 4 år 3 år Ja l

Förfallostruktur

Riskmandat Utfall

Kapitalförfall inom närmaste 12M Max 40% 23% Ja l

Ränteförfall inom närmaste 12M Max 50% 34% Ja l

Uppfyllt

Uppfyllt

0,59% 0,59% -

0,59%

0,59% 0,59% -

0,59% -

23%

325 000 000

-

2020-12-31

1 415 000 000

- -

1 415 000 000

-

-

2021-04-30 2021-03-31

2,98

0,62%

34%

475 000 000

-

0,60%

34%

475 000 000

-

3,40

-

3,06 -

-

-

-3,32

- -

23%

325 000 000
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Skuldportfölj

I tabellen nedan visas en sammanställning av Enköpings kommuns skuldportfölj

Skuldportfölj

Instrumenttyp Aktuell skuld Andel av total skuld

Certifikat

Kommuninvest

Banklån

Obligation

Inlåning

Summa

Lån och kapitalbindning

Lån

Motpart Nominellt belopp Antal Andel av skuld

Kommuninvest 13

Summa 13

0%

100%

0%

0%

0%

100%

100%1 415 000 000

0

1 415 000 000

1 415 000 000

0

0

0

1 415 000 000 100%

0%

100%

0%0%0%

Lån - Instrumenttyp

Certifikat Kommuninvest

Banklån Obligation

100%

Lån - Motparter 

Kommuninvest -
100%

0

2

4

6

8

10

12

14

Kommuninvest

Låneinstrument- Antal per motpart 
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Kapitalbindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall 100%

0

1 415 000 000

0%

12%

11%

23%

7%

11%

11%

32%450 000 000

100 000 000

0

130 000 000

0

0

0%

9%

0%

175 000 000

150 000 000

325 000 000
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Derivatinstrument och räntebindning

Räntebindning - Förfalloprofil

Intervall Andel av total skuld

0-3 Mån

3-6 Mån

6-12 Mån

Summa inom 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

>10 år

Summa förfall

300 000 000 21%

2021-04-30

175 000 000 12%

0 0%

475 000 000 34%

0 0%

100 000 000 7%

0 0%

160 000 000 11%

0 0%

1 415 000 000 100%

130 000 000 9%

0 0%

0 0%

450 000 000 32%

100 000 000 7%
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Prognos räntekostnader

• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden

• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat

• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden

• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning

• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader

• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor

Översikt Upplåning

2021

2022

2023

År1

År2

År3

Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger en

spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I

simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:

Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de 5%

sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt uppskattad

spridning med olika sannolikhet. 

5% sämsta utfall Förväntat utfall 5% bästa utfall

Tkr per år

0,71%

1,01%

1,21%

0,61%

0,61%

0,67%

7 17310 040

14 314

17 119

8 602

8 576

9 427

Procent Tkr per år Procent Tkr per år Procent

8 625 0,39% 5 567

0,51%

0,18%

0,09%

Förväntat utfall 5% bästa utfall

Tkr per år

2 598

1 206

ProcentTkr per år

1 573

1,24% 17 517 0,68% 9 679 0,10% 1 456

1,08% 15 239 0,61% 8 642 0,11%

0,83% 11 680 0,61%

5% sämsta utfall
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Marknadsnoteringar

Uppgången på världens börser fortsatte även under april i takt med att stark makrostatistik presenterats, ekonomierna öppnar upp

gradvis och mer finanspolitiska stimulanser annonserats. Under månaden steg världsindex (MSCI AC World) med 4,4% i lokala

valutor medan uppgången i svenska kronor stannade vid 1,3% till följd av en starkare krona. Tyska och svenska marknadsräntor

fortsatte att stiga något samtidigt som amerikanska motsvarigheter föll tillbaka efter förra kvartalets kraftiga rörelser uppåt.

President Biden, som nu avslutat sina 100 första dagar som president, annonserade utökade finanspolitiska stimulanser som denna

gång ska finansieras med högre skatter, något som marknaderna tog emot med ro. Att den makromässiga återhämtningen nu tar

fart ordentligt får fler investerare att oroa sig för när centralbankerna ska minska sina enorma stimulanser, men än så länge verkar

inte Fed eller ECB bekymra sig om detta. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 3,7% och den europeiska

aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade med 2,3% i lokal valuta och 1,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under april med

2,5% i lokal valuta men var ned 0,6% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) steg något under

månaden från 17,4% till 18,3%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten, från 18,8% till 18,6%, och den

europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet steg från 16,9% till 17,1%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de

flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,46 kronor, en euro för 10,17 kronor och ett brittiskt pund för

11,69 kronor. På räntemarknaden föll den nominella svenska tvåårsräntan med 1 punkt till -0,29% medan femårsräntan steg med 1

punkt till 0,01% och tioårsräntan steg med 1 punkter till 0,40%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen

1,84%.
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj

Enköpings kommun

Instrument Ref Nr Motpart Ränta Räntebindning Förfallodag

Kommuninvest 4Y FIX 0,53% 2021-09-15 KI_91577 Kommuninvest 0,53% 0,38

Kommuninvest 5Y FIX 0,48% 2021-09-15 KI_81798 Kommuninvest 0,48% 0,38

Kommuninvest 4,9Y FIX 0,49% 2021-09-15 KI_81797 Kommuninvest 0,49% 0,38

Kommuninvest 5Y FRN +0,52% 2022-02-15 KI_85856 Kommuninvest 0,49% 0,05

Kommuninvest 4,4Y FIX 0,5% 2022-05-23 KI_102317 Kommuninvest 0,50% 1,81

Kommuninvest 6Y FRN +0,43% 2023-11-15 KI_93713 Kommuninvest 0,40% 0,05

Kommuninvest 5Y FIX 0,42% 2024-05-28 KI_111853 Kommuninvest 0,42% 3,08

Kommuninvest 5,8Y FIX 0,95% 2024-10-02 KI_105888 Kommuninvest 0,95% 3,42

Kommuninvest 6,3Y FIX 1% 2025-05-12 KI_107472 Kommuninvest 1,00% 4,03

Kommuninvest 4.5Y FIX 0.34% 2025-09-15 KI_132950 Kommuninvest 0,34% 4,38

Kommuninvest 5,7Y FIX 0,53% 2026-02-04 KI_123891 Kommuninvest 0,53% 4,76

Kommuninvest 6,9Y FIX 0,63% 2026-11-12 KI_118663 Kommuninvest 0,63% 5,53

Kommuninvest 8Y FIX 0,78% 2028-05-12 KI_123895 Kommuninvest 0,78% 7,03

Summa

130 000 2028-05-12

100 000 2026-11-12

100 000 2026-02-04

200 000 2025-09-15

150 000 2025-05-12

100 000 2024-10-02

60 000 2024-05-28

150 000 2023-11-15

100 000 2023-02-22

150 000 2022-02-15

50 000 2021-09-15

25 000 2021-09-15

100 000 2021-09-15

Belopp (Tkr)

1 415 000
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Disclaimer

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera

riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller

indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av

användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se

”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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