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Paragraf 174 Ärendenummer KS2021/885 

Förlängning av uppdraget - Långsiktig ekonomisk plan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga uppdraget att ta fram ett förslag på en  
långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun till september 2023. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S) och Johan Enfeldt (S) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
I januari 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS2021/885) att uppdra  
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på en långsiktig ekonomisk  
plan för Enköpings kommun under 2022. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att uppdraget inte kan slutföras under  
2022 enligt kommunstyrelsen beslut. Ekonomiavdelningen har valt att 
nedprioritera  
uppdraget med anledning av händelser som påverkat planeringen inom  
avdelningen, framförallt flytten av kommunfullmäktiges beslut om årsplan 2023 till  
november och de snabbt förändrade ekonomiska förutsättningarna.  

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar på att uppdraget avslutas. 

Peter Book (M) yrkar bifall till förlängning av uppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer framförda yrkande mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Books (M) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-19 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 25  
__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Daniel Nilsson 
0171-626289 
daniel.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Förlängning av uppdrag för långsiktig ekonomisk plan 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga uppdraget att ta fram ett förslag på en 
långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun till september 2023. 

Ärendet 

Bakgrund 
I januari 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS2021/885) att uppdra 
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på en långsiktig ekonomisk 
plan för Enköpings kommun under 2022. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att uppdraget inte kan slutföras under 
2022 enligt kommunstyrelsen beslut. Ekonomiavdelningen har valt att nedprioritera 
uppdraget med anledning av händelser som påverkat planeringen inom 
avdelningen, framförallt flytten av kommunfullmäktiges beslut om årsplan 2023 till 
november och de snabbt förändrade ekonomiska förutsättningarna.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Ärendet föranleder inga sociala eller miljömässiga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-19 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2022-01-25, § 25 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 
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Beslutet skickas till: 
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom 
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Paragraf 12 Ärendenummer KS2021/885 

Uppdrag - Långsiktig ekonomisk plan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram 
ett förslag på en långsiktig ekonomisk plan för Enköpings kommun under 2022. 

Sammanfattning 
För att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi och öka långsiktigheten i 
kommunens planering och styrning föreslås att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att lämna förslag på en långsiktig ekonomisk plan. Förslaget kommer tas 
fram av ekonomiavdelningen i dialog med andra förvaltningar och bolag. Förslaget 
kommer därefter skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Ett remitterat förslag 
planeras att ställas till fullmäktige under 2022. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget till långsiktig ekonomisk plan 
bör: 
- Omfatta kommun, bolag, kommunalförbund och stiftelser. 
- Gälla minst tio år.  
- Innehålla mål och riktlinjer för hur god ekonomisk hushållning (god kommunal 
hushållning) uppnås. 
- Grundas på en ekonomisk analys och en hållbar utveckling för Enköpings 
kommun. 
- Beskriva konsekvenserna för verksamheten (dimensionering och prioritering). 
- Ange när i tiden och hur ofta planen ska revideras. 
- Motsvara förslagen till god kommunal hushållning i SOU 2021:75 En god 
kommunal hushållning. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på att en utvecklad, långsiktig ekonomisk planering ska 
ingå som en årlig uppdaterad del av resursfördelningsmodellen och 
budgetprocessen, t.ex. att tydliggöra hur befolkningsutveckling, investeringsbehov 
och skatteprognoser långsiktigt påverkar kommunens ekonomiska ställning.   
 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  
 
Bo Reinholdsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Anders Lindén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Elisabeth Norman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Peter Book (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller enligt Anders Wikmans (NE) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Votering begärs och ska genomföras.  
 
Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag, NEJ-röst för bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Omröstning 
JA-röst: Ulrika Ornbrant (C), Bitte Myrsell (M), Elisabeth Norman (C), Jenny 
Gavelin (L), Bo Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP) Anders Lindén (SD), 
Mats Flodin (M), Peter Book (M) 
 
Nej-röst: Jesper Englundh (S), Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Solweig 
Eklund (S), Linda Johansson (S), Anders Wikman (NE) 
 
JA-röst: 9 
NEJ-röst: 6 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 5 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-12 
 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer  
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelning 
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