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De kommunala bolagens verksamhet under 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
1. Årsredovisningarna avseende år 2021 för Enköpings kommuns Moderbolag AB, 
AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB anmäls till kommunstyrelsen. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB uppfyller ändamålen som 
kommunfullmäktige fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt 
kommunallagen. 

Sammanfattning 
Enköpings kommun har tre helägda dotterbolag; Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB. Enköpings kommuns 
Moderbolag AB är moderbolag och de andra två bolagen är dotterbolag. 
Enköpings kommuns Moderbolag AB förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen AB 
Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. AB Enköpings Hyresbostäder 
Energi är ett allmännyttigt bostadsföretag och ENA Energi AB försörjer centralorten 
med energi via ett fjärrvärmenät samt producerar elenergi. 
 
Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Utifrån informationen i de helägda bolagens årsredovisningar samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av uppföljningar och dialog 
med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enköpings 
kommuns moderbolag AB och dess helägda dotterbolag AB Enköpings 
Hyresbostäder samt ENA Energi AB, under 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Daniel Nilsson 
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daniel.nilsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

De kommunala bolagens verksamhet under 2021 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
1. Årsredovisningarna avseende år 2021 för Enköpings kommuns 

Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB 
anmäls till kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Enköpings kommuns 
Moderbolag AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB 
uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige fastställt och följer de 
kommunala befogenheterna enligt kommunallagen. 

 

Ärendet 

Bakgrund 
Enköpings kommun har tre helägda dotterbolag; Enköpings kommuns Moderbolag 
AB, AB Enköpings Hyresbostäder samt ENA Energi AB. Enköpings kommuns 
Moderbolag AB är moderbolag och de andra två bolagen är dotterbolag. 
Enköpings kommuns Moderbolag AB förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen AB 
Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB. AB Enköpings Hyresbostäder 
Energi är ett allmännyttigt bostadsföretag och ENA Energi AB försörjer centralorten 
med energi via ett fjärrvärmenät samt producerar elenergi. 

Enligt kommunallagen 6 kap 9§ ska kommunstyrelsen, för varje aktiebolag som 
avses i 10 kap 2§, årligen pröva om bolagets verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Utifrån informationen i de helägda bolagens årsredovisningar samt den uppsikt 
som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av uppföljningar och dialog 
med bolagen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut att verksamheten i Enköpings 
kommuns moderbolag AB och dess helägda dotterbolag AB Enköpings 
Hyresbostäder samt ENA Energi AB, under 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
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Fastställelseintyg 
 
Undertecknad styrelseledamot i ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AB intygar härmed dels 
att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och 
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställts på ordinarie 
årsstämma           /          2022. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till 
resultatdisposition i moderföretaget. 
 
Enköping           /           2022  
 
 
 
Peter Book 
Ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Enköpings kommuns moderbolag AB med säte i Enköpings 
kommun avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret  
2021-01-01-2021-12-31. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och belopp redovisas, där annat inte anges särskilt, i 
tusental kronor (tkr). 
 
 
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Koncern 
     

Belopp  mnkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

      Nettoomsättning 519 432 446 437 420 
Resultat efter finansiella poster 64 45 131 28 54 
Balansomslutning 3 114 2 923 2 592 2 343 2 278 
Justerat eget kapital 406 366 339 218 194 

Soliditet 13,0% 12,5% 13,1% 9,3% 8,5% 
Antal anställda 77 75 73 70 72 

      
      Moderföretag 

     
Belopp  mnkr 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

      Resultat efter finansiella poster -3,4 -5,2 26,6 -10,9 -8 

Balansomslutning 595,0 569,8 568,9 508,2 502 
Justerat eget kapital 196,7 199 203,3 176 176 
Soliditet 33,1% 34,9% 35,7% 34,6% 35,1% 

 
I tabellerna ovan presenteras en översikt över koncernens respektive moderbolagets ekonomiska 
utveckling de senaste åren. 
 
Definitioner 
Nettoomsättning avser intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala 
verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdeskatt och annan skatt som är direkt knuten till 
omsättningen. 
Justerat eget kapital avser eget kapital samt obeskattade reserver enligt balansräkningen minskat för 
latent skatt. 
Soliditet har beräknats som justerat eget kapital redovisat i procent av balansomslutningen. 
Antal anställda redovisas som antal fast helårsanställda i genomsnitt. 
 
 
Organisation och verksamhet 
Bolagskoncernen bildades när samtliga aktier i nedan nämnda dotterbolag förvärvades från 
Enköpings kommun per 1996-12-31. Koncernen består av moderbolaget Enköpings kommuns 
moderbolag AB och dess två helägda dotterbolag AB Enköpings Hyresbostäder och ENA Energi AB.  
Enköpings kommuns moderbolag AB bedriver ingen egen operativ verksamhet utan fungerar som 
ägarbolag för de helägda dotterbolagen. Moderbolaget ska under kommunstyrelsens uppsikt ansvara 
för att verksamheten i de kommunala bolagen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med det 
som beslutats i ägarpolicy och ägardirektiv. Syftet med Enköpings kommuns moderbolag AB är att 
öka kommunens insyn i och tillsyn av de helägda dotterbolagen och samtidigt tillvarata möjligheterna 
till förbättrad totalekonomi för koncernen Enköpings kommun. 
AB Enköpings Hyresbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med 2 920 lägenheter i flerfamiljshus 
och radhus. Bolagets totala intäkter uppgår till 298,3 mnkr (283,2 mnkr) och har ett resultat efter 
finansiella poster på 8,5 mnkr (28,8 mnkr). 
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ENA Energi AB har till uppgift att försörja centralorten med energi via ett väl utbyggt fjärrvärmenät 
samt att producera elenergi. Bolagets totala intäkter uppgår till 256,7 mnkr (186,3 mnkr) och resultat 
efter finansiella poster på 61,3 mnkr (23,8 mnkr). 
 
 
Resultat och ställning 
Resultatet av bolagets verksamhet framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. 
Koncernbidrag har erhållits från ENA Energi AB med 1,1 mnkr (0,9 mnkr) och från AB Enköpings 
Hyresbostäder med 0,0 mnkr (0,0 mnkr). AB Enköpings Hyresbostäder har lämnat en utdelning med 
0,0 mnkr (0,074 mnkr). Samtidigt har ENA Energi AB erhållit ett aktieägartillskott på 23,9 mnkr (0,0 
mnkr och lämnat ett koncernbidrag till AB Enköpings Hyresbostäder med 15,4 mnkr (12,9 mnkr). 
Årets resultat för moderbolaget är -2,3 mnkr (-4,3 mnkr) och moderbolagets balansomslutning uppgår 
till 595,0 mnkr (569,8 mnkr). Soliditeten är 33,1 procent (34,9 procent). 
Årets kassaflöde för koncernen uppgår det till +13,2 mnkr (-4,1 mnkr) och för moderbolaget är 0,0 
mnkr (0,0 mnkr). 
Resultatet för koncernen uppgår till 40,6 mnkr (26,6 mnkr). Koncernens balansomslutning är 3 114,1 
mnkr (2 923,5 mnkr) och soliditeten uppgår till 13,0 procent (12,5 procent). 
 
 
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 
 
Enköpings kommuns moderbolag AB 
I arbetet med att långsiktigt trygga försörjningen av fjärrvärme och frigörande av mark i hamnområdet 
har under året dialogen fortsatt om olika alternativ på lösningar. För att bidra till ett beslutsunderlag 
om framtida inriktning har en utredning upphandlas för att belysa viktiga aspekter såsom miljö, 
krisberedskap, finansiell påverkan och möjligheter till stadsutveckling när ENA Energis 
huvudproduktion flyttar. 

Under hösten hölls en styrelseutbildning och ett internt utvecklingsarbete startade. Beredningsgång, 
mötesform, styrelsens sammansättning och styrdokument är områden som kommer ses över.  

 
AB Enköpings Hyresbostäder 
Nyproduktion av lägenheter i området Älvdansen har fortgått under året och inflytt gjordes i 87 
lägenheter i november 2021. 
Stamrenoveringsprojektet i Romberga har fortsatt under året med etapp 4 och del av etapp 5. 
Projektet är ett partneringprojekt som kommer att pågå under en längre tid uppdelat i flera etapper. 
 
Covid-19 har under året haft en fortsatt stor påverkan på världen och bolaget. Det har inneburit 
fortsatta utmaningar för bolagets olika verksamhetsområden, men också inneburit tillfälle att utveckla 
tjänster till kund. En effekt av pandemin har också varit att moderna arbetssätt fått sig en skjuts framåt 
bland medarbetarna med digitala hjälpmedel och ökad mobilitet. Detta för att förebygga och bidra till 
minskad smittspridning. 
 
ENA Energi AB 
Bolaget införde ny prismodell för fjärrvärmetaxan vid årsskiftet 2020/2021. Prismodellen har mottagits 
bra och endast ett fåtal frågor har erhållits. Prismodellen ger kunderna större möjlighet att påverka 
sina kostnader och minska sin miljöpåverkan. Temperaturen har varit lägre i år än ett normalår, vilket 
har lett till att fjärrvärmeförbrukningen hos kunderna har ökat med ca 25 GWh mot budget.  
Marknadspriserna för el har, för ENA som producent, varit mycket gynnsamma under året. Detta har 
lett till att intäkterna för elproduktionen har ökat med ca 44 mkr.  
 
Den årliga revisionen har förutom de årliga återkommande arbetena, genomfört ett utbyte av 
frekvensomriktare till en matarvattenpump, bytt ut luftförvärmarens element och rosterplattor till ca 
50%. Revisionen har genomförts utan inrapporterade olycksfall. Under året har bolaget stängt ett 
föreläggande om damning till yttre miljö genom att bygga in tippfickan för bränsle.  
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Den framtida utvecklingen för de i bolagskoncernen ingående bolagen är till stor del knuten till den 
allmänna utvecklingen för kommunen. Utvecklingsmöjligheterna bedöms som goda, inte minst 
beroende på det fördelaktiga geografiska läget. 
 
Enköpings kommuns moderbolag AB 
Under 2022 kommer ny VD tillsättas för EMAB. 

Det påbörjade interna utvecklingsarbetet förväntas under året leda till en beredningsgång som gynnar 
samverkan mellan kommun och bolag. Utvecklingsarbetet förväntas vidare ge ett tydligare 
koncernperspektiv i den operativa styrningen av bolagen i syfte att uppnå kommunfullmäktiges 
långsiktiga plan. Reviderade styrdokument som nytt ägadirektiv och bolagspolicy ska tydliggöra roller 
mellan olika beslutande organ. 

I den intensiva investeringsperiod som kommunen befinner sig i är skuldhantering i 
kommunkoncernen ett viktigt utvecklingsområde. Att uppnå en effektiv skuldförvaltning för 
kommunkoncernen är av största vikt för framtiden och EMAB är som moderbolag i bolagskoncernen 
delaktig i den utvecklingen. 

AB Enköpings Hyresbostäder  
I början av 2022 är det inflyttning i de sista 76 nyproducerade lägenheterna av totalt 163 st lägenheter 
i området Älvdansen som producerats med investeringsstöd. 
Ett styrelsebeslut togs under hösten 2021 att förvärva fastigheten Tillinge Hummelsta 7:2, 
Åsundagården. Planen är att ställa om byggnaden till ett trygghetsboende vilket ligger i linje med 
ägardirektivet. Tillträde och byggstart förväntas ske under 2022. 
Stamrenoveringsprojektet i Romberga rullar på framåt med etapp 5 och 6 under året. Ett 
trygghetsboende projekteras på Rombergsgatan 30-40 med ca 30 bostäder. 
 
 
ENA Energi AB 
Under hösten 2018 fick bolaget två uppdrag av moderbolaget, dels att utreda effekter av en flytt från 
nuvarande plats till år 2030 och dels förutsättningar för att införa en ny prismodell. Bolaget fick senare 
under 2018 ett nytt ägardirektiv där det anges att ”Bolaget ska i sina fortsatta verksamhetsplaner 
planera efter kommunens vilja att marken, där nuvarande huvudproduktion bedrivs, frigörs. Bolaget 
lämnade under våren 2019 in en rapport som visar att det för bolaget är mest ekonomiska att ligga 
kvar på samma plats längre än till 2030 och under tiden bygga upp ett kapital och anlägga 
verksamhet på annan plats i kommunen. Moderbolaget har meddelat ENA Energi att verket ska vara 
driftmässigt avvecklat från nuvarande placering senast 2035.  
 
 
Användning av finansiella instrument 
 
Koncernens dotterföretag AB Enköpings Hyresbostäder redovisar finansiella instrument enligt Kap 11, 
det vill säga till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och marknadsvärde framgår 
av årsredovisningen men påverkar inte resultaträkningen. I Enköpings kommuns finanspolicy regleras 
användningen av derivatinstrument. Där framgår att bolagen har rätt att använda derivatinstrument i 
ränteriskhanteringen. Räntederivat får endast användas till att förkorta eller förlänga 
räntebindningstiden på befintliga eller planerade framtida underliggande lån i skuldportföljen i syfte att 
få en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Derivat får inte användas i spekulativt syfte utan endast 
för att säkra framtida ränte- och valutakostnader. 
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Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
 
De kommunala bolagen är en del av kommunkoncernen och är aktivt engagerade i att uppnå 
kommunfullmäktiges antagna miljömål. Tillstånden finns för den huvudsakliga värmeproduktion som 
sker i ENA Energis biobränsleeldade kraftvärmeverk. Tillstånd finns även för drift av bolagets sex 
hetvattenpannor samt en elångpanna, där en mindre omfattning av värmeproduktion sker. Samtliga 
tillstånd gäller tillsvidare. Tillsynsmyndighet var under året kommunens miljö- och 
byggnadsförvaltning. Länsstyrelsen är fortfarande tillståndsmyndighet i enlighet med Miljöbalken. 
Anläggningarna på Stenvreten och Tjädern hanteras av kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. 
 
Hela nettoomsättningen är beroende av dessa tillstånd. Den absoluta huvuddelen av årets 
värmeproduktion har skett i ENA Energis kraftvärmeverk. 
Bolaget har en stark miljöinriktning genom satsningarna på biobränslebaserad fjärrvärme-produktion. 
 

Eget kapital 

    
  Aktie- Annat   

Förändring av eget kapital 2021-01-01 –  
2021-12-31 

kapital eget kapital Summa 

    
Koncern       
Ingående balans 2021-01-01 50 000 315 887 365 887 
Justering   -441 -441 
Årets resultat 

 
40 630 40 630 

 
    

 
    Eget kapital  2021-12-31 50 000 356 076 406 076 

    
      Aktie- Reserv- Fritt eget  

Förändring av eget kapital 2021-01-01 –  
2021-12-31 

kapital fond kapital 

    Moderföretag       
Ingående balans 2021-01-01            50 000               165 918  -16 893 
Årets resultat     -2 337 

    Eget kapital  2021-12-31 50 000 165 918 -19 229 
        

Aktiekapitalet består av 50 000 aktier med kvotvärdet 1 000 kronor. 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten om 19 229 446 kronor 
balanseras i ny räkning. 
 
 
 
  Belopp i SEK
  
Balanseras i ny räkning 19 229 446
  
Summa 19 229 446
  
                                                                                       
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning  
 
 
 

Belopp i tkr

Not
Koncernen

2021-01-01 - 
2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31

Nettoomsättning 3 518 975,0 432 587,0 120,0 120,0

Övriga rörelseintäkter 4 10 375,4 16 394,0 0,0 0,0
Summa nettoomsättning och rörelsens intäkter 529 350,4 448 981,0 120,0 120,0

Råvaror och förnödenheter -228 043,3 -180 825,0 0,0 0,0
Övriga externa kostnader 5,6 -41 772,9 -59 819,0 -1 032,5 -891,0
Personalkostnader 7 -56 762,6 -52 913,5 -196,1 -122,0
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

8 -110 047,7 -74 894,1 0,0 0,0

Rörelseresultat 92 723,9 80 529,4 -1 108,6 -893,0

Resultat från andelar i koncernföretag 9 0,0 -38,0 0,0 74,3
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

0,0 1,5 0,0 0,0

Ränteintäkter och  liknande resultatposter 281,0 320,0 0,0 0,0
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -28 566,4 -35 380,8 -2 338,7 -4 395,0
Resultat efter finansiella poster 64 438,6 45 432,0 -3 447,2 -5 213,7

Bokslutsdispositioner 11 0,0 0,00 1 108,6 894,0

Resultat före skatt 64 438,6 45 432,0 -2 338,7 -4 319,7

Skatt på årets resultat 12 -23 809,0 -18 810,8 1,8 0,0
Årets resultat 40 629,6 26 621,2 -2 336,8 -4 319,7
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Balansräkning  
 

Belopp i tkr
Not

Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

13 1 545,1 1 957,2 0,0 0,0

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 545,1 1 957,2 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 2 315 844,3 1 891 617,0 0,0 0,0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 178 631,6 166 416,1 0,0 0,0
Inventarier, verktyg och installationer 16 609,7 883,0 0,0 0,0
Pågående nyanläggn. och förskott avseende 
materiella anl.tillg.

17 379 528,8 698 500,8 0,0 0,0

Summa materiella anläggningstillgångar 2 874 614,4 2 757 416,9 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag

18 0,0 0,0 554 489,2 530 539,5

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag

19 40,0 82,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 40,0 82,0 554 489,2 530 539,5

Summa anläggningstillgångar 2 876 199,5 2 759 456,1 554 489,2 530 539,5

Omsättningstillgångar
Varulager, med mera
Råvaror och förnödenheter 20 28 599,2 34 855,9 0,0 0,0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 34 382,6 15 082,2 0,0 0,0
Fordringar hos koncernföretag 107 895,5 19 302,7 40 376,9 39 268,3
Skattefordringar 18 490,7 11 845,1 4,6 2,0
Övriga fordringar 3 344,8 53 144,2 78,4 0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 876,4 26 660,6 40,0 0,0
Summa kortfristiga fordringar 192 990,0 126 034,8 40 499,8 39 270,3

Kassa och bank
Behållning kassa och bank 16 364,8 3 140,6 0,0 0,0

Summa omsättningstillgångar 237 954,0 164 031,3 40 499,8 39 270,3
SUMMA TILLGÅNGAR 3 114 153,5 2 923 487,4 594 989,0 569 809,8  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr
Not

Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 27 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
Reservfond 0,0 0,0 165 918,0 165 918,0
Balanserat resultat 0,0 0,0 -16 892,6 -12 572,6
Periodens resultat 0,0 0,0 -2 336,8 -4 320,0
Annat eget kapital inklusive årets resultat 356 076,0 315 887,2 0,0 0,0
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare

406 076,0 365 887,2

Summa eget kapital 406 076,0 365 887,2 196 688,5 199 025,4

Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 21 70 959,0 47 553,5 0,0 0,0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 22 2 410 000,0 2 300 000,0 320 000,0 320 000,0
Skulder till koncernföretag 25 293,6 21 805,5 25 293,7 0,0
Skulder övriga långfristiga skulder 62 423,4 62 423,4 0,0 21 805,5
Övriga långfristiga skulder 23 3 896,0 4 110,9 0,0 0,0
Summa långfristiga skulder 2 501 613,1 2 388 339,9 345 293,7 341 805,5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 66 742,2 45 526,6 717,7 720,6
Skatteskulder 12 609,9 5 170,7 0,0 1,8
Övriga kortfristiga skulder 1 711,5 3 888,0 9,1 7,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 51 095,0 67 121,5 330,3 248,9
Skulder till koncernföretag 3 347,0 0,0 51 949,7 28 000,0
Summa kortfristiga skulder 135 505,6 121 706,8 53 006,8 28 978,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 114 153,6 2 923 487,4 594 989,0 569 809,8  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr
Not

Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat före finansiella poster 92 723,9 80 529,0 -1 108,6 -894,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster 109 594,8 74 797,0 0,0 0,0
Övriga likviditetspåverkande poster 0,0 38,0 0,0 0,0
Erhållen utdelning 9 0,0 2,0 0,0 74,3
Erhållen ränta 281,0 320,0 0,0 0,0
Betald ränta 10 -28 566,4 -35 381,0 -2 338,7 -4 394,3
Betald inkomstskatt 12 732,0 7 048,0 1,8 0,0
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

174 765,4 127 353,0 -3 445,4 -5 214,0

Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga 
fordringar

-66 955,2 48 727,0 -1 229,5 -931,0

Ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager 20 6 256,7 -17 083,0 0,0 0,0
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 13 798,8 5 395,0 24 027,9 -161,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 127 865,7 164 392,0 19 352,9 -6 306,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto 
likvidpåverkan

42,0 124,0 0,0 0,0

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -1 957,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar -227 955,0 -441 911,0 0,0 0,0
Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 -23 949,7 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -227 913,0 -443 744,0 -23 949,7 0,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Erhållet koncernbidrag 0,0 0,0 1 108,6 894,0
Nyupptagna lån 110 000,0 275 212,0 0,0 0,0
Ökning (+) /minskning (-) långfristiga skulder 3 273,2 0,0 3 488,2 5 412,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 113 273,2 275 212,0 4 596,8 6 306,0

ÅRETS KASSAFLÖDE 13 225,9 -4 140,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 3 139,0 7 279,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets slut 16 364,9 3 139,0 0,0 0,0  
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Noter 
 
Not 1  Redovisnings och värderingsprinciper 
Belopp i tkr om inget annat anges. 
 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 
 
 
Koncernredovisning 
Dotterföretag 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 
procent av rösterna.  
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden vilket innebär att dotterbolagens egna kapital 
vid förvärvet, fastställda som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, 
elimineras i sin helhet. Koncernens egna kapital ingår härigenom endast till den del av dotterbolagens 
egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
Koncernredovisningen omfattar Enköpings Kommuns Moderbolag AB och de helägda dotterbolagen 
AB Enköpings Hyresbostäder, org nr 556054-7050, och ENA Energi AB, org nr 556153-8389. 
 
Intäkter 
Intäkter från försäljning redovisas efter slutförd leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter mervärdesskatt och rabatter.  
Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Hyresfordringarna är upptagna till 
belopp varmed de beräknas inflyta. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. 
Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. 
Intäkter från försäljning av fjärrvärme redovisas vid leverans av fjärrvärmen till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Försäljning av 
elkraft redovisas vid leverans av kraften till stamnätet. I vissa fall har prissäkring skett av den 
levererade kraften. I dessa fall redovisas intäkten till det avtalade priset, i annat fall redovisas intäkten 
till spotpriset. 
Anslutningsavgifter intäktsredovisas sedan 2008 direkt. Detta mot bakgrund av att bolaget uppfyllt 
samtliga de åtaganden som anslutningsavgiften avser att täcka.  
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och marknadspris på balansdagen. 
I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. 
 
 
Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärv av tillgången. Tillkommande 
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.  
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.  
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
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Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
  Antal år
Bostadsbyggnader utifrån K3 
    Stomme 100
    Fasad 50-70
    Stomkompletteringar/innervägg 100
    Kök 30
    Yttertak 50
    Fönster 40
    Inre ytskikt 30
    Vitvaror 15
    VVS och ventilation 30
    Styr- och övervakning, el 40
    Restpost 50
  
Verksamhetsbyggnader 50
  
Markanläggningar 25-30
  
Datorer 5
Inventarier 5-10
Motorfordon 10
Maskiner 5-20
Ledningar 30
  
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de 
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
 
Nedskrivning av fastigheter 
Nedskrivningsprövning baseras på extern värdering. Nedskrivningsbehov beräknas genom att bokfört 
värde jämförs med det högsta av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. För fastigheter med ett 
bokfört värde som överstiger dessa värden görs en individuell nedskrivningsprövning. Tidigare 
nedskrivningar prövas vid varje bokslut. 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en 
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången 
ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andelar i dotterföretag, 
värdepappersinnehav, kortfristiga placeringar, kundfordringar, likvida medel, rörelseskulder och 
upplåning. Dessa redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 
Finansiella instrument som inte redovisas i balansräkningen inkluderar derivatinstrument som utgör 
säkringar, huvudsakligen i form av ränteswappar och räntetak. Derivatinstrument förekommer endast 
hos dotterföretaget AB Enköpings Hyresbostäder. 
Målet med räntederivathanteringen är att i enlighet med tillämpad finanspolicy minska ränterisken och 
att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen. De kostnader som bolaget har för förvärv eller 
förtidsinlösen av derivat resultatförs direkt och redovisas som räntekostnader. Eventuella upplupna 
kostnader beaktas i samband med årsbokslutet. Swappar och cappar görs i syfte att ändra den 
räntebindning som uppkommit eller kommer att uppkomma genom upplåningen, så att 
räntebindningen överensstämmer med finanspolicyn. 
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Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal 
(operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Inget av 
leasingavtalen sträcker sig längre än fem år från bokslutsdagen. Leasingavtalen avser i huvudsak 
leasing av kontorsutrustning. 
 
 
Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggnings-
tillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalda. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 24 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och 
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. 
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till de belopp som förväntas bli inbetalda efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 
 
 
Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 
Elcertifikat anses utgöra lager. Köpta elcertifikat värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadspris på balansdagen. Kostnaden för kvotplikten redovisas som upplupen kostnad. Värdering 
har skett i enlighet med anskaffningen av elcertifikat för att uppfylla kvotplikten. 
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och marknadspris på balansdagen. 
 
 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 
att fastställas. Uppskjuten skatt i koncernen avser koncernmässiga övervärden och uppskjuten skatt 
på obeskattade reserver. 
 
 
Avsättningar 
Avsättningar görs när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Företaget nuvärdeberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv 
månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. 
 
 
Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är: 
 
* En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller 
* En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 
 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden 
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 
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Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
 
 
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella 
placeringar som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, handlas på en öppen 
marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten. 
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
 
Koncernen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i 
huvudsak nedan. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar 
Dotterföretagen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella 
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper 
som anges ovan.  
 
Bedömning marknadsvärde 
Dotterföretaget AB Enköpings Hyresbostäders fastigheter utgörs av bostadsfastigheter som innehas 
för långsiktig uthyrning och dessa klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. För 
upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga värde. Det 
verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad justerade, om så 
krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan 
information inte finns tillgänglig, används alternativa värderingsmetoder som exempelvis aktuella 
priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering görs 
när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastighetens verkliga 
värde. 
 
Vid värderingen 2021 som gjordes av en extern part avseende tre fastigheter (två fastigheter). I övrigt 
har vid värdering bolagets direktavkastningskrav använts i Datcha. Värderingen de båda åren bygger 
på faktiska hyresnivåer och faktiska drift- och underhållskostnader. 
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Not 3 Nettoomsättning

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Hyresintäkter 298 323,0 282 654,0 0,0 0,0
Värmeintäkter 158 752,2 149 933,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 61 899,8 0,0 120,0 120,0
Summa 518 975,0 432 587,0 120,00 120,0  
 
 

Not 4  Övriga rörelseintäkter

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Anslutningsavgifter fjärrvärme, sålda utsläppsrätter 5 215,5 5 064,0 0,0 0,0
Realisationsvinster 0,0 -1 176,0 0,0 0,0
Övrigt 5 159,9 12 506,0 0,0 0,0
Summa 10 375,4 16 394,0 0,0 0,0  
 
 

Not 5  Övriga externa kostnader

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 
2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 
2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 
2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 
2020-12-31

Övriga externa kostnader ENA -27 622,4 -47 645,8 0,0 0,0
Övriga externa kostnader EHB -12 192,4 -10 345,8 0,0 0,0
Övrigt -865,8 -516,0 -865,8 -516,0
Summa -40 680,6 -58 507,6 -865,8 -516,0  
 
 

Not 6  Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 
2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 
2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 
2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 
2020-12-31

Revisionsuppdrag -969,0 -1 005,1 -166,7 -122,0
Andra uppdrag -123,3 -306,3 0,0 -253,0
Summa revisionskostnader -1 092,3 -1 311,4 -166,7 -375,0

Varav räkenskapsrevision:

PwC - räkenskapsrevision -726,9 -344,7 -50,0 -50,0
Lekmannarevision - räkenskapsrevision -217,9 -125,0 -50,0 -50,0
Summa kostnader för räkenskapsrevision -944,8 -469,7 -100,0 -100,0  
 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 

  2022-05-13 13:34:43 UTCSignerat 3053190 14 / 24Oneflow ID Sida



  

ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AB 
556534-1954  14 

 
Not 7  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och ersättningar styrelse och VD -6 268,4 -6 182,9 -121,1 -99,0
Löner och ersättningar övriga anställda -33 198,2 -31 151,0 0,0 0,0
Sociala kostnader -15 159,0 -11 059,0 -26,0 -23,0
Pensionskostnader styrelse och VD -1 011,2 -1 074,0 0,0 0,0
Pensionskostnader övriga anställda -3 036,1 -2 713,1 0,0 0,0
Övriga personalkostnader 1 910,3 -733,5 -49,0 0,0
Summa personalkostnader koncern enligt 
resultaträkningen

-56 762,6 -52 913,5 -196,1 -122,0

Medelantalet anställda
Totalt 77,0 75,0 0,0 0,0
Varav män 56,0 56,0 0,0 0,0  
 
 
I moderföretaget finns inga anställda. Under år 2021 har förtroendevalda revisorer och styrelsen arvoderats med 
totalt 121,1 tkr (99,0 tkr). Arvoden inklusive inkomstskatt och arbetsgivaravgift uppgick till 196,1 tkr (122,0 tkr). 
 
Avgångsvederlag 
För verkställande direktörer i koncernen gäller 18 månadslöner i avgångsvederlag vid uppsägning. 
   
 
 
Not 8  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl -412,0 -103,0 0,0 0,0
Byggnader och markanläggningar -91 742,3 -53 615,5 0,0 0,0
Maskiner och andra tekniska anläggningar -17 737,8 -17 983,6 0,0 0,0
Inventarier, verktyg och installationer -155,5 -3 192,0 0,0 0,0
Summa -110 047,7 -74 894,1 0,0 0,0  
 
 
Not 9  Resultat från andelar i koncernföretag

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 0,0 -38,0 0,0 0,0
Utdelning 0,0 0,0 0,0 74,3
Summa 0,0 -38,0 0,0 74,3  
 
 
 

  2022-05-13 13:34:43 UTCSignerat 3053190 15 / 24Oneflow ID Sida



  

ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AB 
556534-1954  15 

 
Not 10  Räntekostnader och liknande resultatposter

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Borgensavgifter, Enköpings Kommun -9 851,5 -10 822,0 -1 206,0 -2 265,0
Räntekostnader, övriga -18 714,8 -24 470,0 -1 132,6 -2 130,0
Övrigt 0,0 -88,8 0,0 0,0
Summa -28 566,4 -35 380,8 -2 338,7 -4 395,0  
 
Not 11  Koncernbidrag

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Erhållna koncernbidrag från Ena Energi AB 0,0 0,0 1 108,6 894,0
Lämnade koncernbidrag till Ena Energi AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhållna koncernbidrag från EHB 0,0 0,0 0,0 0,0
Lämnade koncernbidrag till EHB 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0 1 108,6 894,0  
 
Not 12  Skatt på årets resultat

Specifikation

Koncernen
2021-01-01 - 

2021-12-31

Koncernen
2020-01-01 - 

2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01 - 

2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01 - 

2020-12-31
Aktuell skatt 246,3 -125,9 1,8 0,0
Uppskjuten skatt -24 055,3 -18 685,0 0,0 0,0
Summa skatt koncernen -23 809,0 -18 810,9 1,8 0,0

Resultat före skatt 64 438,6 45 506,4 -2 338,7 -5 214,0

Specifikation skatt koncern:
Skatt beräknad enligt gällande skattesats -13 274,3 -9 738,2 0,0 1 115,8
Skatteeffekt på ej avdragsgilla kostnader -3 828,3 -3 704,7 0,0 -940,4
Skatteeffekt av övriga ej skattepliktiga intäkter 0,0 0,0 0,0 15,9
Skatt hänförlig till koncernbidrag 0,0 -0,1 0,0 -191,3
Justering av tidigare ej redovisad uppskjuten skatt -6 708,2 -5 368,0 0,0 0,0
Skatt hänförlig till underskott från föregående år 1,8 0,0 1,8 0,0
Redovisad skatt på årets resultat -23 809,0 -18 810,9 1,8 0,0  
 
Not 13  Immateriella anläggningstillgångar

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 14 076,2 12 016,0 0,0 0,0
Nyanskaffningar under året 0,0 2 060,2 0,0 0,0
Utrangeringar -12 016,0 0,0 0,0 0,0
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 2 060,2 14 076,2

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -12 119,0 -12 016,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -412,1 -103,0 0,0 0,0
Utrangeringar 12 016,0 0,0
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -515,1 -12 119,0 0,0 0,0

Redovisat bokfört värde vid periodens slut 1 545,1 1 957,2 0,0 0,0  
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Not 14  Byggnader och mark

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Byggnader 2 808 744,7 2 720 720,8 0,0 0,0
Markanläggningar 86 870,4 86 870,4 0,0 0,0
Mark 69 909,3 69 909,3 0,0 0,0
Avgår investeringsbidrag -111 160,7 -111 160,7 0,0 0,0

2 854 363,7 2 766 339,8 0,0 0,0

Nyanskaffningar under året
Byggnader 482 225,4 88 023,9 0,0 0,0
Markanläggningar 34 833,7 0,0 0,0 0,0
Justering byggnad -5 089,4
Justering mark 4 000,0 0,0 0,0 0,0

515 969,6 88 023,9 0,0 0,0
Försäljning under året
Byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Markanläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Mark 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 3 370 333,4 2 854 363,7

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Byggnader -874 554,9 -823 758,5 0,0 0,0
Markanläggningar -68 191,8 -65 373,0 0,0 0,0

-942 746,7 -889 131,5 0,0 0,0
Årets avskrivningar enligt plan
Byggnader -62 762,4 -50 796,4 0,0 0,0
Markanläggningar -3 980,0 -2 818,8 0,0 0,0

-66 742,3 -53 615,2 0,0 0,0
Försäljningar, utrangeringar och omklassificeringar
Byggnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Markanläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -1 009 489,0 -942 746,7 0,0 0,0

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående nedskrivningar byggnader -20 000,0 -20 000,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar -25 000,0 0,0
Ackumulerade nedskrivningar vid årets slut -45 000,0 -20 000,0 0,0 0,0

Utgående planmässigt värde 2 315 844,3 1 891 617,0 0,0 0,0

Utgående planmässigt värde per tillgångsslag
Byggnader 2 303 563,4 1 914 189,8 0,0 0,0
Markanläggningar 49 532,3 18 678,6 0,0 0,0
Mark 73 909,3 69 909,3 0,0 0,0
Avgår investeringsbidrag -111 160,7 -111 160,7 0,0 0,0
Utgående planmässigt värde 2 315 844,3 1 891 617,0 0,0 0,0

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige
Taxeringsvärde byggnader 1 684 252,0 1 677 985,0 0,0 0,0
Taxeringsvärde mark 477 931,0 477 931,0 0,0 0,0

2 162 183,0 2 155 916,0 0,0 0,0
Fullvärde

3 656 521,00 2 965 788,0 0,0 0,0Beräknat marknadsvärde, förvaltningsfastigheter (AB 
Enköpings Hyresbostäder) - Fullvärde
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Not 15  Maskiner och andra tekniska anläggningar

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 994 757,6 930 295,6 0,0 0,0
Nyanskaffningar under året 29 890,7 64 462,0 0,0 0,0
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Statliga bidrag -94 002,5 -94 002,5 0,0 0,0
Justering 1,5 0,0 0,0 0,0
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 930 647,3 900 755,1 0,0 0,0

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -734 339,0 -713 378,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -17 676,6 -20 961,0 0,0 0,0
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -752 015,6 -734 339,0 0,0 0,0

Redovisat bokfört värde vid periodens slut 178 631,6 166 416,1 0,0 0,0  
 
 
Not 16  Inventarier, verktyg och installationer

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 4 932,0 4 580,0 0,0 0,0
Nyanskaffningar under året 62,0 352,0 0,0 0,0
Utrangeringar -1 950,8 0,0 0,0 0,0
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 3 043,2 4 932,0

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 049,0 -3 829,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -241,0 -220,0 0,0 0,0
Utrangeringar 1 856,5 0,0
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -2 433,5 -4 049,0 0,0 0,0

Redovisat bokfört värde vid periodens slut 609,7 883,0 0,0 0,0  
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Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Pågående arbete byggnader 369 911,4 690 815,1 0,0 0,0
Pågående arbete maskiner och andra tekniska anläggningar 9 617,4 7 686,3 0,0 0,0
Ackumulerade nedskrivningar vid periodens slut 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde 379 528,8 698 501,4 0,0 0,0

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Byggnader 690 815,1 403 153,3 0,0 0,0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 686,3 6 274,3 0,0 0,0
Summa ingående anskaffningsvärde 698 501,4 409 427,6 0,0 0,0

Tillfört/överfört under perioden
Byggnader 176 217,2 287 661,8 0,0 0,0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 931,1 6 971,0 0,0 0,0
Omklassificering från pågående nyanläggninar -497 120,9 -5 559,0 0,0 0,0
Summa tillfört under perioden -318 972,6 289 073,8 0,0 0,0

Nedskrivning av pågående projekt
Ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat bokfört värde vid periodens slut 379 528,8 698 501,4 0,0 0,0

Not 17  Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

 
 
 
Not 18  Andelar i koncernföretag

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Andelar i dotterföretag
Anskaffningsvärde
Ingående värde 0,0 0,0 567 939,5 567 939,5
Lämnade aktieägartillskott 0,0 0,0 23 949,7 0,0
Utgående anskaffningsvärde 0,0 0,0 591 889,2 567 939,5

Nedskrivningar
Ingående värde 0,0 0,0 -37 400,0 -37 400,0
Årets nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde nedskrivning 0,0 0,0 -37 400,0 -37 400,0

Bokfört värde 0,0 0,0 554 489,2 530 539,5

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i 
koncernföretag

Specifikation
Antal andelar i %

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Bolag/Org nr/Säte
AB Enköpings Hyresbostäder,556054-7050, Enköping 7 430,0 100,0 405 824,5 405 824,5
Ena Energi AB, 556153-8389, Enköping 1 000,0 100,0 148 664,7 124 714,5
Summa 8 430,0 554 489,2 530 539,0
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Not 19  Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Specifikation av koncernens innehav av andelar i 
intresseföretag

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Nominellt värde i koncernen
Direkt ägda
Husbyggnadsvaror HBV (ek förening) 702000-9226, Stockholm 40,0 40,0 0,0 0,0
Energikontoret i Mälardalen AB, 556134-8698, Eskilstuna 0,0 42,0 0,0 0,0
Summa 40,0 82,0 0,0 0,0  
 
 
Not 20  Varulager

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Olja 5 970,6 5 061,5 0,0 0,0
Pellets 1 297,5 3 738,2 0,0 0,0
Flis 452,0 544,1 0,0 0,0
Terminallager 5 408,6 13 691,1 0,0 0,0
Övrigt lager 1 685,4 1 350,0 0,0 0,0
Lager av elcertifikat och utsläppsrätter 13 785,2 10 471,0 0,0 0,0
Summa 28 599,2 34 855,9 0,0 0,0  
 
 
Not 21  Avsättning för skatter

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Uppskjuten satt hänförlig till obeskattade reserver 25 997,1 17 377,0 0,0 0,0
Uppskjuten skatt övrigt* 44 961,8 30 176,5 0,0 0,0
Summa 70 959,0 47 553,5 0,0 0,0  
 
*Uppskjuten skatt övrigt är hänförlig till skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden. 
 
 

Not 22  Övriga skulder till kreditintitut

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut 2 410 000,0 2 362 423,4 320 000,0 320 000,0

Varav uppdelat per förfallotidpunkt
Förfallotidpunkt, tidigare än fem (5) år efter 
balansdagen

2 290 000,0 1 880 000,0 200 000,0 0,0

Förfallotidpunkt, senare än fem (5) år efter 
balansdagen

120 000,00 420 000,0 120 000,0 320 000,0

Summa 2 410 000,0 2 300 000,0 320 000,0 320 000,0  
 
Användning av finansiella instrument, derivat, förekommer i koncernens dotterföretag AB Enköpings 
Hyresbostäder. Vid bokslutstillfället innehöll derivatportföljen ränteswappar. Swapparna utgör säkringar till 
låneportföljen och kan därför säkringsredovisas. Volymen löpande ränteswappar uppgick vid årsskiftet till 240 
800 tkr (410 800 tkr). Derivatportföljens totala marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till -7 155 tkr (-16 166 tkr). 
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Not 23  Övriga långfristiga skulder

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Förfallotidpunkt, senare än fem (5) år efter 
balansdagen
Anslutningslån 378,2 51,0 0,0 0,0
Anslutningsavgifter 3 517,8 3 722,0 0,0 0,0
Förfallotidpunkt, två (2) till fem (5) år efter balansdagen
Anslutningslån 0,0 337,9 0,0 0,0
Anslutningsavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 3 896,0 4 110,9 0,0 0,0  
 
 

Not 24  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Räntekostnader 2 649,2 2 865,7 330,3 94,0
Förskottsbetalda hyror 23 493,8 33 352,8 0,0 0,0
Bränslekostnader 0,0 2 364,0 0,0 0,0
Bränsleskatter 0,0 0,0 0,0 0,0
Semesterlön, semesterersättning 3 842,4 3 719,7 0,0 0,0
Sociala avgifter 2 202,4 1 060,6 0,0 0,0
Övriga poster 18 907,1 23 758,8 0,0 154,0
Summa 51 095,0 67 121,5 330,3 248,0  
 
 
Not 25  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Eventualförpliktelser
Koncernen

Fastigo: Skadereglerings- och garantifond 330,7 358,0 0,0 0,0  
 
 
Not 26  Disposition av vinst eller förlust

Specifikation
Moderbolaget

2021-12-31
Moderbolaget

2020-12-31

Balanserat resultat -16 892,6 -12 572,6
Årets resultat, förlust -2 336,8 -4 320,0
Summa -19 229,4 -16 892,6

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor-19 229 445,68, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -19 229,4 -16 892,6

Summa -19 229,4 -16 892,6  
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Not 27  Antal aktier och kvotvärde

Specifikation
Koncernen
2021-12-31

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget
2021-12-31

Moderbolaget
2020-12-31

Antal aktier 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
Kvotvärde 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0  
 
 
 
 
 
 
 
Enköping den dag som framgår av vår digitala signatur 
 
    
  
    
    
Peter Book Hannu Högberg 
Styrelseordförande Verkställande direktör 
    
    
    
Anders Wikman Matz Keijser 
    
    
    
    
Jenny Gavelin Jesper Englundh 
    
    
    
    
Ulrika Ornbrant Lars Wistedt 
    
    
 
 
 

 

    
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB   
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur 
  
    
    
    
Peter Alm   
Auktoriserad revisor   
  
 
 
Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på ordinarie årsstämma. 
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Deltagare

  ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AKTIEBOLAG 556534-1954 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANNU HÖGBERG

Hannu Högberg

2022-05-12 16:35:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Rolf Peter Book

Peter Book

2022-05-12 19:00:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JESPER ENGLUNDH

Jesper Englundh

2022-05-12 18:01:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ulrika Linnéa Ornbrant

Ulrika Ornbrant

2022-05-13 12:15:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JENNY GAVELIN

Jenny Gavelin

2022-05-12 16:57:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATZ KEIJSER

Matz Keijser

2022-05-12 18:01:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Nils Anders Vikman

Anders Wikman

2022-05-12 18:43:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS WISTEDT

Lars Wistedt

2022-05-13 13:25:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Johan Alm

Peter Alm

2022-05-13 13:34:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Fotot på omslaget visar EHB:s nyproducerade fastighet på 
Älvdansen med totalt 163 klimatsmarta bostäder. På taket syns 

solceller och luftvärmepumpar som tillsammans bidrar till  
fastighetens energieffektivitet.



Vår långsiktiga plan präglas av ett hållbarhetsfokus både ur  
klimat och socialt perspektiv såväl som ekonomiskt. Vi ska ock-
så agera marknadskompletterande där vår ambition att tillskapa 
nya boendeformer och att expandera i kransort varit i fokus.  
För att möta framtidens utmaningar och arbeta på ett smart och 
kostnadseffektivt sätt är vårt interna arbete viktigt där framförallt 
digitalisering och kundservice är viktiga områden där vi arbetar 
för att fortsätta ta viktiga steg framåt. Under året har vår första 
AI-medarbetare börjat hos oss. Vår robot hjälper oss med vår 
fakturahantering och skapar utrymme för våra andra medarbetare 
att fokusera på mer krävande uppgifter. 

Enköping har under flera år vuxit befolkningsmässigt och 2021 
var inget undantag. Vårt projekt på Älvdansen hade inflyttning 
av första etappen i slutet av året. Här har vi inte bara varit med 
och utvecklat en ny stadsdel utan också producerat klimatsmarta 
bostäder med hyresnivåer lägre än vanlig nyproduktion på  
Enköpingsmarknaden. 

I början av året startade Bahcostadens nya, klimatcertifierade, 
förskola där förskolebarn leker och lär i Bahco industris gamla 
matsal. Att vara med och skapa förutsättningar för framtiden på 
en plats som inte bara representerar en del av Enköpings utan 
världshistoria är ett privilegium och vi är stolta över att driva och 
utveckla nästa steg av Bahcos industris mark och fastigheter. 

VD HAR ORDET

Ett viktigt fokus för EHB är att finnas i hela Enköping. Styrelsens 
beslut att gå fram med ett köp av Åsundagården i Hummelsta 
och att där tillskapa trygghetsbostäder känns därför extra roligt 
och vi ser fram emot att förverkliga planerna under 2022. Även 
inriktningsbeslutet att konvertera tidigare omvårdnadsboendet 
i Romberga till uppdaterade och attraktiva trygghetsboenden 
ska bli riktigt spännande och ett välkommet bidrag i Enköpings 
bostadsmarknad. 

De senaste åren har varit en expansiv period och vi har nu strax 
under 3 000 bostäder. På tre år har vi mer än fördubblat antalet 
tecknade kontrakt – från 250 år 2018 till 630 under 2021. Det är 
glädjande att så många vill bo hos oss och vi vill fortsätta vara en 
attraktiv hyresvärd för alla. 

När vi i skrivande stund efter två år av pandemi går mot en 
öppning av samhället med färre restriktioner ser vi fram emot att 
få starta upp fler aktiviteter för våra hyresgäster och inte minst 
kunna träffas i större utsträckning än vad pandemin tidigare 
tillåtit. Vi stänger 2021 med stor tilltro till en fortsatt framtida god 
utveckling och ser fram emot att med gemensam kraft fortsätta 
arbeta för att var en hyresvärd som ligger i framkant. 

Carina Weir 
VD

“För ett hållbart Enköping     
  med våra hyresgäster  
  i centrum.”
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ÅRETS HÖJDPUNKTER
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INFLYTTNING ETAPP 1

ÄLVDANSEN  

PROJEKTSTART

TRIVSELVÄRDAR
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PROJEKT ROMBERGA
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SNABBFAKTA
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KORSÄNGEN

J
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ANTAL UTFÖRDA  
ARBETSORDER*

13 706  
(10 626)

GENOMSNITTLIG
BOENDETID

6,6år 
(6,7år)

ANTAL 
BOSTÄDER

2 920 
(2833)

LÄNGSTA 
57 år

NY
PRODUCERADE 

87 st

ANTAL BOSTÄDER 
PER OMRÅDE

RombergaKorsängen

Bahcostaden

Centrum

S:t Ilian

GalgvretenLillsidan
Älvdansen

Örsundsbro
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ANTAL FÖRMEDLADE 
BOSTÄDER VIA UPPSALA 
BOSTADSFÖRMEDLING

630 
(520)

GENOMSNITTLIG KÖTID  
FÖR EN BOSTAD

2,6år 
(3,4år)

Föregående års siffror i parentes.   

KORTASTE 
0 dagar

LÄNGSTA 
33 år

ÅLDERSFÖRDELNING  
HYRESGÄSTER

1829 år

3039 år

4049 år5059 år

6069 år

7079 år

80+ år

*Urvalet skiljer sig från urvalet som gjordes i årsredovisningen för 2020.   



ÄGARDIREKTIV FÖR AB ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER (EHB) 

AB Enköpings Hyresbostäder (nedan  
”Bolaget”) ägs av Enköpings kommuns 
moderbolag AB, som i sin tur ägs av 
kommunen, och är en del av kommunens 
verksamhet och ska omfattas av samma 
kontroll och uppföljning som kommunens 
egna förvaltning. Vidare ska bolaget 
följa kommunfullmäktiges övergripande 
strategiska mål, långsiktiga planering och 
styrning samt styrdokument där detta är 
tillämpligt. Bolagets verksamhet regleras, 
utöver lag och bolagsordning, av direktiv 
utfärdade av kommunfullmäktige,  
fastställda av bolagets årsstämma.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga 
principer och via Enköpings kommuns 
moderbolag AB bereda kommunfullmäktige 
möjlighet att ta ställning, innan beslut tas 
som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för verksamheten. 
Samordning mellan bolag och kommun är 
viktig och koncernsynen ska alltid beaktas.

BOLAGET SOM EN DEL AV DEN 
KOMMUNALA ORGANISATIONEN

Ansvaret för bolagets organisation åvilar 
enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. 
Styrelsen har att utforma organisationen 
och kontrollen över verksamheten så att 
bolagets ändamål och mål tillgodoses. 
Bolaget ska drivas enligt högt ställda  
affärsmässiga principer med iakttagande av 
de särskilda regler enligt lagen (2010:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsak-
tiebolag. Bolaget har att följa intentionerna i 
kommunens styrande dokument.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR 
VERKSAMHETEN

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, 
finansiell stabilitet och investeringar utan 
ägartillskott. De definierade finansiella målen 
för bolaget är:

• Nettomarginal - Bolaget ska redovisa 
ett genomsnittligt resultat efter finansiella 
poster, i förhållande till omsättningen, 
som överstiger 10 procent. Genom-
snittet beräknas över en period på tre år 
och ska exkludera jämförelsestörande 
och extraordinära poster.

• Soliditet - ska kortsiktigt inte understiga 
15 procent, långsiktigt ska bolagets syn-
liga soliditet uppgå till minst 20 procent.

• Direktavkastning - Bolaget långsiktiga 
direktavkastning (driftnetto/marknads-
värdet på fastigheterna), på hela fastig-
hetsinnehavet ska överstiga 5 procent.

Vid beräkning av direktavkastningen ska 
justerade mått, med hänsyn taget till fastig-
heternas marknadsvärde, tas fram. Bolaget 
ska därför årligen genomföra en marknads-
värdering av sitt fastighetsbestånd.

EKONOMISKA & FINANSIELLA MÅL

ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS 
VERKSAMHET

• Bolaget ska medverka aktivt i utveck-
lingen av Enköpings kommun.

• Bolaget ska aktivt verka som en 
marknadskompletterande aktör inom 
Enköpings kommun.

• Bolaget ska bidra till att stärka kommu-
nens utveckling genom att vara ett aktivt 
fastighetsbolag som arbetar med att 
äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva 
och avyttra bostäder.

• Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av 
bostäder för olika faser i livet.

• Bolagets verksamhet ska ta ett socialt 
ansvar i allt arbete. Bolaget ska arbeta 
aktivt för integration och aktivt motverka 
segregering. Detta ska ske i dialog och 
nära samverkan med berörda i kommunen.

• Bolaget ska aktivt driva klimat- och 
miljöfrågor i sin verksamhet.

• Bolaget ska erbjuda, om kommunen 
begär det, upp till 5 procent av ny-
uthyrningen per år till personer som av 
särskilda ekonomiska och/eller sociala 
skäl inte kan få bostad på egen hand. 
(Nyuthyrning definieras som det antal 
bostäder bolaget hyr ut per år).

• Bolaget ska vara en integrerad del i 
Enköpings kommuns verksamheter.

• Bolaget ska verka för värdeskapande 
samarbeten med nämnder och andra 
bolag inom kommunkoncernen.

• Bolaget ska arbeta med att utveckla nya 
och förnya befintliga bostadsområden 
med utgångspunkt i den av kommun-
fullmäktige antagna och bostadsförsörj-
ningsprogram.

• Bolaget ska hålla sig väl informerade 
om kommunens situation avseende 
bostadsbehov och sociala utmaningar.

• Socialt ansvar och etiska regler gäller 
även för underleverantörer.

SIDA 6  |  ÅRSREDOVISNING 2021 ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER AB



FÖR AB ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER (EHB) 

• Utdelning och koncernbidrag fastställs 
årligen av moderbolaget, Enköpings 
kommuns moderbolag AB.

• Avkastning och utdelning ska anpas-
sas till bolagets utvecklingsmöjligheter, 
finansiella ställning samt behov av 
investeringar. Avkastningen ska vara 
så betryggande och på sådan nivå att 
ägaren inte behöver tillförsäkra bolaget 
nytt kapital.

UTDELNINGSPRINCIP

Bolaget ska bidra till att det i Enköping 
kommun som helhet och i kommun-
delarna finns bostäder med olika boende-, 
upplåtelse- och nyttjanderättsformer. 
Bolaget ska kontinuerligt rapportera om 
planer för nyproduktion till ägaren. Bolagets 
målsättning är att, med utgångspunkt av 
kommunfullmäktige beslutade bostadsför-
sörjningsprogram, bidra till att nya bostäder 
tillkommer i kommunen.

UTVECKLING AV BOLAGETS  
VERKSAMHET

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 
får ta ställning till sådana beslut i verksam-
heten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt.

Ärenden av denna beskaffenhet ska i god 
tid underställas kommunfullmäktige för 
ställningstagande och varje ärende ska 
prövas och värderas av bolagets styrelse 
innan ärendet går vidare till kommunfull-
mäktige för ställningstagande. Moder-
bolaget ska ges tillfälle att yttra sig innan 
ärendet formellt bereds hos kommun-
styrelsen.

Om Bolaget bedömer att tveksamhet finns, 
huruvida frågan är av sådan beskaffenhet 
att kommunfullmäktiges ställningstagande 
ska inhämtas, ska Enköpings kommuns 
moderbolag AB tillfrågas.

FRÅGOR AV PRINCIPIELL  
BESKAFFENHET

Som princip ska Bolaget fortlöpande hålla 
Enköpings kommuns moderbolag AB väl 
informerat om sin verksamhet. Bolaget 
ska dessutom underrätta moderbolaget 
så snart betydande avvikelser från planer, 
utfall och budget föreligger. Vid negativa 
avvikelser ska Bolaget rapportera vilka 
åtgärder som har vidtagits, eller som man 
planerar att vidta.

VD ansvarar för att tertialsvis avlägga en 
resultat- och likviditetsprognos samt förse 
moderbolaget med en skuldhanterings-
rapport och styrelserapport.

Resultatrapport  
Varje tertials utfall och prognos avseende 
resultat- och balansräkning.

Likviditetsprognos  
Varje tertials utfall och prognos avseende 
betalflöden och saldon.

Investeringsprognos  
Pågående och kommande investeringar. 
Resultatutfall och avvikelser kommenteras.

Skuldhanteringsrapport  

•  Lånevolym

•  Antal lån och lånestorleksfördelning

•  Snitträntor

•  Långivarfördelning

•  Förfallostrukturer (kapital och ränta)

•  Derivat per motpart

Resultatuppföljning i form av marknadsvärde 
mellan verklig portfölj och normportfölj.

Definitioner

• Nettomarginal – resultat efter  
finansiella poster / omsättningen

• Soliditet - eget kapital / balansomslutning

• Direktavkastning – Driftnetto / Mark-
nadsvärdet, mäts på hela fastighets-
portföljen och utifrån marknadsvärden.

RAPPORTERING TILL ÄGAREN
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EXTRAORDINÄRA POSTER

En post skall klassificeras som extraordi-
när om följande tre kriterier samtidigt är 
uppfyllda.

1. Händelsen eller transaktionen som ger 
upphov till posten saknar ett tydligt sam-
band med den ordinarie verksamheten.

2. Händelsen eller transaktionen är av 
sådan typ att den inte kan förväntas 
inträffa ofta eller regelbundet.

3. Posten uppgår till ett väsentligt belopp.

 
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Jämförelsestörande poster är resultat av 
händelser eller transaktioner som inte 
är extraordinära men som är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder.

Exempel på jämförelsestörande poster

Exempel på poster som kan vara viktiga 
att uppmärksamma för att kunna analysera 
och gör jämförelser är

- nedskrivningar

- valutakursförändringar

- försäljning av anläggningstillgångar

- förändringar och omstrukturering av     
  verksamheter

- arbetskonflikter

- ändringar i uppskattningar och bedöm-   
  ningar

- rättelse av fel i tidigare års räkenskaper



ORDINARIE LEDAMÖTER
• Elisabeth Norman (C) Ordförande  

• Linda Johansson (S) Vice ordförande

• Pontus Olsson (M) Ledamot

• Georg Olsson (MP) Ledamot  

• Åsa Näs Ahlbom (S) Ledamot

• Thomas Ekblom (NE) Ledamot  

• Ronny Holmberg (SD) Ledamot  
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ERSÄTTARE
• Lars-Peter Swärdh (M) Ersättare 

• Karolina Mark (L) Ersättare

• Yahie Cabdirahman Cali (S) Ersättare

• Helena Proos (S) Ersättare

• Rickard Daxner (SD) Ersättare

LEKMANNAREVISORER
• Tony Forsberg (S) Lekmannarevisor

• Bengt-Åke Gelin (M) Lekmannarevisor

STYRELSEN

Elisabeth Norman

Linda Johansson

Åsa Näs Ahlbom

Pontus Olsson

Georg Olsson

Thomas Ekblom

Ronny Holmberg

“Under året har styrelsen tagit viktiga 
beslut om nyetablering i kransort och 
samtidigt har organisationen fortsatt  
sitt gedigna hållbarhetsarbete för att  
stå starka för framtiden.” 
 
Elisabeth Norman,Styrelseordförande
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STRATEGIMÅL
EHB arbetar efter en strategi som utgår från tre målområden.  
Strategiperioden startade 2020 och löper till och med 2023.

ETT AKTIVT FASTIGHETSBOLAG  
SOM ERBJUDER ETT BRA BOENDE  

FÖR LIVETS OLIKA FASER  
I HELA ENKÖPINGS KOMMUN

EN BRA OCH ATTRAKTIV  
ARBETSPLATS DÄR MEDARBETARE 

TRIVS OCH UTVECKLAS

EN HÅLLBAR FRAMTID  
IDAG OCH IMORGON

30 procents lägre  
energi användning till 2030  

(räknat från år 2007).

Fossilfritt alternativ som  
förstahandsval vid köp av  

fordon och verktyg.

Miljöklassat byggande i  
all nyproduktion.

Möjliggöra för ett mer klimat- 
neutralt liv i våra bostadsområden.

Hållbarhetsaspekten ska vara en 
faktor i alla nya upphandlingar.

Vakanser under 1 % totalt.

Vinst 10 % över tid.

Soliditet långsiktigt över 20 %.

Direktavkastning över 5 %.

Minst ett innovativt hållbarhets- 
projekt under perioden.

Arbeta prediktivt med fastighets-
system för att förutse kommande 

reparationer och arbetsorder.

Nolltolerans mot olyckor.

Bra balans mellan arbete och fritid.

Samtliga medarbetare  
och intressenter behandlas och  

bemöts på ett inkluderande  
och likvärdigt sätt.

Medarbetare känner  
engagemang i sitt arbete och  

arbetar självständigt med egna  
initiativ och under eget ansvar.

Praktikplatser erbjuds löpande i  
verksamheten.

90 % av personalen nyttjar  
friskvårdsbidrag.

Uppmuntra och initiera till  
kompetensutveckling.

Visualisera och  
tillgängliggöra målen.

INDIKERING FÖR STATUS UNDER ÅR 2

Uppfyllt under år 2 
På god väg under år 2 
En bit kvar under år 2

Hyresgästundersökning bostäder  
– bland de 25 % bästa i serviceindex.

Nyproduktionsindex bland de  
25 % bästa.

Stärka arbetet med områdes-
utveckling i befintliga beståndet.

Stärka det strategiska arbetet  
med kommunen.

Aktivt undersöka möjligheten att 
förvärva mark för framtida behov.

Minst ett beslutat projekt  
utanför centralort.

Minst hälften av nya projekt  
ska ha en lägre normhyra än  

tidigare projekt (indexjusterat).

Verka för att möjliggöra inträde  
för grupper som står långt från  

bostadsmarknaden.

Ta fram byggbar mark.

Starta detaljplaner.

Binda hyresavtal tidigt  
med kommunen.

Arbeta aktivt med  
möjliga försäljningsobjekt.



VÅRA MEDARBETARE
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43 MEDARBETARE - VARAV 15 KVINNOR & 28 MÄN 

BOSOCIALSAMORDNARE  
Håller i välkomstbesök, bostads-
besiktningar och visningar. 

BOVÄRD 
Arbetar med den dagliga skötseln och 
driften.

BYGGPROJEKTLEDARE 
Driver underhållsprojekt och  
nyproduktionsprojekt.

DRIFTTEKNIKER 
Optimerar drift av fastigheter och  
underhåller driftcentraler.

EKONOM 
Arbetar med hyresaviseringar, bokföring, 
bokslut, fakturering och löner.

EKONOMI- & KUNDSERVICECHEF 
Huvudansvarig för att bolaget har en stabil 
ekonomi. Ansvarar även för kundservice.

ENERGISAMORDNARE 
Optimerar energianvändningen vid  
nyproduktion och i vårt befintliga bestånd.

Det är många olika delar som måste fungera och skötas för att vi ska kunna erbjuda 
boenden som ligger i linje med vår vision och för att följa och uppfylla våra ägar-
direktiv. Det kräver att vi har expertis inom flera områden och att vi samarbetar  
tvärfunktionellt inom organisationen. Här nedan presenteras de yrkesroller som finns i 
bolaget och några exempel på vad de arbetar med. 

FASTIGHETSINGENJÖR 
Optimerar fastigheternas tekniska system, 
ansvarar för besiktningar och myndighetskrav.

FASTIGHETSCHEF 
Övergripande ansvarig för den långsiktiga 
förvaltningen.

FASTIGHETSUTVECKLINGSCHEF 
Övergripande ansvarig för byggprojekt och 
utveckling av våra fastigheter.

FÖRVALTNINGSCHEF 
Driver det strategiska arbetet med våra 
långsiktiga förvaltningsplaner.

INKÖPSANSVARIG 
Gör upphandlingar enligt LOU, lagen om 
offentlig upphandling.

IT- & DIGITALISERINGSANSVARIG 
Driver och utvecklar bolagets digitala 
transformation.

KOMMUNIKATIONSANSVARIG 
Driver strategiska och operativa  
kommunikations- och marknadsfrågor.

KUNDVÄRD 
Har hyresgästkontakt via e-post, telefon 
och reception samt sköter uthyrning. 

MARKVÄRD 
Sköter om våra utemiljöer året runt.

OMBYGGNADSSAMORDNARE 
Planerar och har kontakt med hyresgäster i 
samband med ombyggnationer. 

OMRÅDESCHEF 
Övergripande ansvarig för förvaltningen i 
ett område.

OMRÅDESUTVECKLARE 
Arbetar med social hållbarhet och trygghet. 

REPARATÖR & SNICKARE 
Åtgärdar olika typer av serviceanmälningar 
hemma hos våra hyresgäster och i våra 
fastigheter.

TRIVSELVÄRD 
Ger hyresgäster information och håller det 
rent och snyggt i området.
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MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR
Ett av EHB:s strategimål är att erbjuda en bra och attraktiv 
arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. I våra medar-
betarundersökningar där medarbetarna anonymt kan dela med 
sig av hur de upplever sin arbetssituation anger 80 procent att 
de känner engagemang i sitt arbete och 78 procent upplever att 
det är bra balans mellan arbete och fritid.  

DIGITAL MEDARBETARE
Vår digitala medarbetare, roboten Lilla Torbjörn,  
utför ett flertal repetitiva administrativa arbets - 
uppgifter och avlastar våra medarbetare inom  
områden som rör bland annat ekonomi, energi,  
register, statistik och rapporter.

OMNIA - DAGLIG VERKSAMHET 
Fjärde året i rad har vi haft ett mycket framgångsrikt samarbete 
med Omnia – daglig verksamhet. Omnia erbjuder meningsfull 
syssel sättning till vuxna med insatser inom lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). EHB samarbetar med 
två företagsgrupper från Omnia som hjälper oss med bland 
annat skötsel av våra utemiljöer och fastigheter.  

SOMMARJOBBARE & PRAKTIKANTER
Vi tog emot 8 sommarjobbare födda 2003-2005 som under ett 
par veckor fick prova på att arbeta med den utvändiga  
fastighetsskötseln.

Under året har även praktikplatser erbjudits för yrkeshögskole-
utbildningar inom trädgårdsskötsel och fastighetsförvaltning.

VÄLMÅENDE

78%
ENGAGEMANG

80%
FRISKNÄRVARO

96,5%



VÅR FÖRVALTNING

INSATSER FÖR ÖKAD TRYGGHET
Som en del av vårt arbete för trygg 
boendemiljö installerar vi passersystem i 
etapper i beståndet. Under 2021 instal-
lerades detta på Bergsgatan 24-78 och 
Fabriksgatan 1-5. I samband med detta 
installerade vi även digitala trapphus-
tavlor med tvättstuge- och bastubokning. 
I samband med detta fick även källar-
gångar närvarostyrd belysning och 
hissar ny belysning. 

Vi har även påbörjat installation av digitala 
trapphustavlor på Lillsidan.

På Torggatan har bostädernas ytter-
dörrar bytts ut till säkerhetsdörrar.

LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL
På Stenfalksgränd och Tornfalksgränd har 
vi bytt ut 5 hissar. På Lillsidan återstår det 
att byta ut 3 hissar vilket är planerat att 
utföras under 2022, därefter är det plane-
rade fastighetsunderhållet kring hissar på 
Lillsidan slutfört. 

På Verkstadsvägen i Örsundsbro har vi  
genomfört markarbeten och tagit bort 
gamla buskar och planteringar och ersatt 
dessa med nya.

Buskage har tagits bort och ersatts av ett 
enhetligt staket längs med Tärbygatan.

På Bergsgatan har carportar blivit om-
målade.

EFFEKTIVARE DRIFT
På Kryddgården, Skolvägen 5-31 och  
Verkstadsvägen har vi installerat tempe-
raturgivare i varje bostad vilket ger oss 
möjlighet att finjustera våra system så att 
alla bostäder får en bra inomhusmiljö och 
fastigheten energieffektivare drift.

Vi har monterat digitala kallvattenmätare 
i undercentraler på Skolvägen 5-31 och 
Verkstadsvägen. På Verkstadsvägen har 
vi även monterat nya fördelningslådor till 
fjärr värmen.

På Skolvägen 33-39 har fönsterbyten 
genomförts i bostäderna.

Vi har startat ett pilotprojekt på Skolvägen 
33-39 och Tärby gatan. Projektet innebär 
applicering av adaptiv justering av värme-
kurvan utifrån 3 faktorer; väderprognos, 
utomhustemperaturgivare och inomhus-
temperaturgivare i bostäder. På det sättet 
kan värmetrögheten som redan finns i 
bostäderna utnyttjas och på så sätt spara 
energi.

Utöver de ovannämnda åtgärderna har 
vi även vidtagit energi effektiviserande 
åtgärder genom Rombergaprojektet som 
omfattar nästan 700 bostäder.
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VÅR OMRÅDESUTVECKLING

FRITIDSAKADEMIN
Projektet Fritids akademin som startades 
upp under 2020 förlängdes under 2021. 
Konceptet har under året även startats upp 
i flera städer. Projektet i Enköping drivs av 
EHB, Medborgarskolan, Hyresgästfören-
ingen samt RF-SISU och finansieras av  
Delmos, Delegationen mot segregation.  
Fritidsakademin erbjuder mötesplatser för 

TRIVSELVÄRDAR
I november utökade vi arbetsgruppen på 
Sadelmakaren och Korsängen med två 
trivselvärdar. Trivselvärdarnas uppgift är 
att öka vår närvaro i bostadsområdet och 
informera de boende om bland annat 
avfallssortering och trivselregler. De hjälper 
även till med att hålla det rent och snyggt 
runt miljöstationer, gårdar och trapphus.  

Delar av arbetsgruppen för bostadsområdet Korsängen står på innergården till 
Sadelmakar gatan 4-28. Från vänster Bosocialsamordnare Hanna, Reparatör Abbas,  
Trivselvärdarna Nisrin och Habon samt Områdeschef Kari.

ÖPPEN AKTIVITET

Öppen aktivitet är ett samarbete mellan 
Enköpings Hyresbostäder, Enköpings kom-
mun, föreningslivet och företag. Samarbetet 
har funnits sedan 2018. Öppen aktivitet vill 
sänka trösklarna till förenings livet genom att 
erbjuda spontana och roliga tillfällen att pro-
va på olika aktiviteter. Öppna aktiviteter är 
alltid gratis och det krävs inga förkunskaper 
att delta. Barn och ungdomar mellan 9 och 
15 år fick under totalt 20 veckor samt under 
höst- och jullov möjlighet att prova på bland 
annat handboll, fotboll, basket, boxning och 
dragkamp. 

Under skräpplockardagarna gjorde vi och våra hyresgäster en gemensam insats med att 
plocka skräp i utemiljöerna och naturen omkring. Från vänster Områdeschef Christer, Bovärd 
Jeanette tillsammans med några av våra sommarjobbare.

SKRÄPPLOCKARDAGAR
Tillsammans med våra hyresgäster plock-
ade vi skräp i utemiljöer och natur. Det var 
bra uppslutning och alla som deltog bjöds 
på fika och tipspromenad.

alla över 16 år och anordnar olika typer av 
kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar. 
EHB:s förhoppning är att projektet kommer 
att leda till boendeutveckling i form av triv-
samma boendemiljöer, ett ökat boinflytan-
de samt ett långsiktigt samarbete mellan 
olika organisationer för att driva den sociala 
hållbarhetsfrågan framåt i Enköping. 

Under 2021 erbjöds en blandning av digitala 
och platsbundna aktiviteter och föreläs-
ningar varav ett flertal inom tema hållbar-
het; källsortering, biogas, balkong odling, 
cirkulär ekonomi och Agenda 2030. I tre av 
våra större bostadsområden fick även våra 
hyresgäster chansen att prova på odling i 
pallkrage.
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VÅR FASTIGHETSUTVECKLING
FLER HYRESBOSTÄDER MED LÄGRE HYRA
Under 2021 tillförde EHB ytterligare 87 hyresbostäder till  
Enköpings bostadsmarknad genom den första etappen i  
Älvdansen. Ytterligare 76 hyresbostäder tillförs under 2022 i den 
andra etappen. EHB:s nyproduktion i Älvdansen beviljades inves-
teringsstöd vilket resulterar i lägre hyresnivåer.

UTVECKLING AV BOENDEFORMER
Arbetet med att utreda möjligheterna att tillföra boendeformen 
trygghetsbostäder till EHB:s bestånd har resulterat i att bolaget 
har lämnat in förslag till Enköpings kommun på köp av fastigheten 
Åsundagården i Hummelsta som tidigare fungerat som om-
vårdnadsboende. Styrelsen har även gett bolaget i uppdrag att 
genomföra en förstudie och projektering för möjligheten att skapa 
trygghets bostäder i en av EHB:s fastigheter i Romberga. Resultat 
och beslut väntas ske under 2022.
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TON CO2

-34

ENERGI

-21%

ELPRODUKTION VIA SOLCELLER
På ungdomsbostädernas tak i Bahco staden sitter 
solceller som under året producerade 30 230 kWh 
el, vilket täckte behovet för fastighetselen för hela 

kvarteret Skiftnyckeln. Totalt har anläggningen 
hittills producerat 63 750 kWh el, vilket 

motsvarar en total besparing på  
34 ton CO2 eller 874 träd.

 

2018 gick EHB med i Allmännyttans klimatinitiativ, 
ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av 

växthusgaser. 190 bolag med sammanlagt  
790 000 bostäder har hittills anslutit sig. Målet är 

att de allmännyttiga bostadsbolagen ska vara 
fossilfria senast år 2030 och att energianvänd-

ningen minskat med 30 procent (räknat 
från år 2007). EHB har hittills minskat 

energi användningen med  
21 procent.
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HALVVÄGS MED ETT HÅLLBART ROMBERGA
Renoveringsprojektet i Romberga har fortlöpt enligt plan. Under 
året slutfördes etapp 4 och större delen av etapp 5. När sista 
återflytten sker för etapp 5 under våren 2022 är samtliga bostä-
der med ojämna gatunummer på Rombergsgatan färdigrenove-
rade. Bostadsområdet är uppdelat i 10 etapper och beräknas ta 
totalt 7 år att slutföra och berör nästan 700 hushåll.

Utöver att renovera kök och badrum installerar vi ett nytt 
ventilations system, individuell mätning och debitering av varm-
vatten, temperatur givare i alla bostäder, byter vatten- och 
avloppsstammar, inför ett elektroniskt passersystem i portar, 
soprum samt tvättstuga och renoverar hissen i de hus där det finns.

Efter renoveringen förväntas energiförbrukningen minska med 
minst 20 procent. Uppföljningssiffror för Rombergsgatan 19-39, 
etapp 2 och 3 som består av tre låghus och ett höghus, visar att 
energiprestandan förbättrats med drygt 23 procent efter renove-
ringen.
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Området där Bahco industri tidigare hade sin verksamhet har förvandlats till att  
utgöra en del av den nya stadsdelen Bahcostaden. Bahcos byggnader har bevarats 
och fått nya funktioner såsom bostäder, verksamheter och förskola!

FÖRSKOLA I BAHCOSTADEN

ETT KVARTER MED HISTORIA 
I Bahcostaden, som är en av Enköpings 
nyare stadsdelar, äger och förvaltar EHB 
kvarteret Skiftnyckeln. 

Kvarteret består av ett flertal byggnader 
med för orten kulturhistoriska värden som 
EHB har bevarat genom varsamma reno-
veringar. 

Med kvarteret tillförde EHB totalt 146 
hyresbostäder varav 58 ungdomsbostäder 
till bostadsmarknaden samt ett antal lokaler 
som hyrs ut till olika typer av verksamheter. 

2019 startade arbetet med att omvandla 
den gamla matsalen till en modern förskola 
och i början av 2021 öppnade förskolan 
sin verksamhet med 6 avdelningar för totalt 
150 barn. 

MED OMTANKE FÖR FRAMTIDEN
Byggnaden som tidigare inhyste den gamla 
matsalen och nu en modern förskola har 
certifierats enligt miljöbyggnad silver. 
Utöver de krav som ställs genom lagar har 

EHB genomfört särskilda anpassningar 
för barnen och personalen som vistas i 
lokalerna vad gäller solskydd, ljudmiljö och 
ventilation.

Fastighetselen försörjs av EHB:s egna 
solceller som är installerade på taket på 
byggnaden som var det tidigare huvud-
kontoret.
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INFLYTTNING I ÄLVDANSEN

MED MILJÖN I FOKUS
Till EHB:s fastigheter i Älvdansen har ett 
miljövänligare alternativ till betong använts 
som är baserat på slaggprodukter. 

På taket finns solceller installerade och elen 
som de producerar används till fastighetsel, 
energiåtervinning samt produktion av varm-
vatten och värme via värmepumpar.

Det finns även parkeringsplatser med 
laddstolpe för elbil.

Med den tydliga gröna profilen har projek-
tet beviljats så kallat Gröna lån som ger 
väsentligt lägre lånekostnader.

En Svanenmärkt nyproducerad bostad med 2 rum och kök på 54,5 kvm med ekparkett på golv i alla boytor, 
induktionsspis, helkaklat badrum med klinker på golv och balkong har en hyresavgift på 7 515 kr/mån.

ÅRSREDOVISNING 2021 ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER AB  |  SIDA 17

LÄGRE HYROR
Ett av projektets övergripande mål har 
sedan start i september 2017 varit att 
bygga med statligt investeringsstöd samt 
att erhålla bidragets extra stöd för energi-
effektivisering. 

Länsstyrelsen meddelade i januari 2021 
att EHB:s projekt beviljades stöd med 
totalt 66,3 miljoner kronor. Kostnaden för 
projektet före investeringsstödet uppskat-
tas till cirka 305 miljoner kronor. Stödet 
innebär en väsentlig skillnad i månadshyra. 
Normhyra efter förhandling med Hyresgäst-
föreningen blev 1 450 kr/kvm.

KORTA KÖTIDER
Förmedlingen av bostäderna startade  
under våren 2021 och samtliga bostäder 
fick tecknade kontrakt under 2021. Den  
genomsnittliga kötiden låg på 1,6 år med 
den kortaste på 0 dagar och längsta på 11 år.

Byggnationen i Älvdansen av EHB:s 163 svanenmärkta hyresbostäder slutfördes  
under året enligt plan. I juni 2019 togs första spadtaget och vid månadsskiftet  
oktober/november 2021 flyttade de första hyresgästerna in!

SVANENMÄRKT

71 procent var nya hyresgäster.  

74 procent bodde redan i Enköping. 

80 procent var mellan 19-39 år.



FÖRNYELSE AV  
VÄSTERLEDSTORG

Ända sedan EHB köpte Västerledstorg 
2017 har arbetet kring vidareutveckling-
en av platsen tydligt präglats av dialoger 
mellan EHB, besökare, boende och 
verksamheter. De första synpunkter-
na som lyftes upp var önskemålet att 
öppna upp torget för att skapa insyn 
och därigenom öka trygg heten. För att 
möjliggöra detta arbetade vi tillsammans 
med bland andra Enköpings kommun 
för att kunna flytta fritidsgården V-boden 

VI VIDAREUTVECKLAR TORGET TILLSAMMANS MED BESÖKARE, BOENDE OCH VERKSAMHETER!

I slutet av november kunde alla för första gången se det färdigställda resultatet från 
dialogerna och planerandet som pågått kring förnyelsen av Västerledstorg. Det firade vi 
genom att bjuda in Enköpingsborna till en stämningsfull invigning! 

från dess tidigare lokaler på torget. Detta 
genomfördes i slutet av 2019 och de 
gamla lokalerna som fritidsgården hade 
innan flytten revs. Därefter fortsatte vi 
dialogen med boende och verksamheter 
kring vad nästa steg för torget skulle bli. 
Många önskade sig fler sittplatser, plats 
för lek och aktiviteter och möjlighet att 
arrangera event som loppis. Under våren 
2021 togs ett par förslag fram varav ett 
av förslagen genomfördes under hösten. 

Under våren 2022 färdigställs torget med 
bland annat fler planteringar och målning 
av spelbräde på scenen samt motivmål-
ning på jalusier.

Torget kommer efter detta vidare-
utvecklas ytterligare tillsammans med en 
referensgrupp. I referensgruppen arbetar 
vi tillsammans med verksamheter och 
besökare för att göra torget till en upp-
skattad levande mötesplats.



VÄLBESÖKT INVIGNING
Under invigningen som hölls i slutet av november bjöds besö-
karna på fika och uppskattad underhållning med Abbe Troll-
karl. Svenska kyrkan Enköping bjöd på stämningsfull sång 
från scenen och publiken tog plats på de nya sittmöblerna.

Spelet Twister och ett pingisbord bjuder in till aktivitet och utmaningar! Planteringskärlen bidrar med färg och grönska efter säsong.

FLER 
SITT- 

PLATSER

FLER VÄXTER

PLATS FÖR 
LOPPIS & FOOD-

TRUCKS

PLATS  
FÖR LEK &  

AKTIVITETER

FLER 
FÄRGINSLAG
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för AB Enköpings Hyresbostäder, 556054-7050, med säte i Enköping, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag som till 100 procent ägs av Enköping kommuns moderbolag AB som i sin tur ägs till  
100 procent av Enköpings kommun.

Bolaget äger och förvaltar vid årets slut 2 920 lägenheter på 185 203 kvm samt 45 708 kvm lokaler, inklusive blockförhyrda bostäder. 
Genom att äga ett bostadsföretag kan Enköpings kommun medvetet och aktivt agera på bostadsmarknaden och därmed bidra till 
kommunens utveckling.

Årsredovisningen är upprättad i svenska tusentals kronor, Tkr.

FEMÅRSÖVERSIKT

 2021 2020 2019 2018 2017

Resultaträkning, Mkr

Nettoomsättning 298  283    278 276 265

Driftnetto kr/kvm 566  537    540 516 504

Avskrivningar enligt plan 64,5  51,5    52,5 47,7 44

Resultat efter finansiella poster 8,4  28,8    104 25,7 32

Fastigheter

Balansomslutning, Mkr 2 788     2 658    2 335 2 073 2 020

Bokfört värde Fastigheter och mark inklusive pågående, Mkr 2 641  2 553    2 228 2 057 1 898

Lägenheter, antal 2 920     2 833    2 691 2 752 2 716

Lägenheter, yta i kvm 185 203  181 181    174 997 184 609 181 904

Lokaler (inklusive blockförhyrda bostäder), yta i kvm 45 708     37 232    39 846 40 077 39 698

Nyckeltal

Justerat eget kapital, exklusive övervärde fastigheter, Mkr 573     552    514 409 386

Soliditet, % 20,5  20,7    22,0 19,7 19,1

Direktavkastning fastigheter, % 5,76     6,30    6,35 6,81 7,37

Skulder till kreditinstitut, Mkr 2 090  1 980    1 710 1 582 1 542

Belåningsgrad bokfört värde, % 79  78    77 77 81

Bruttoränta, % 0,78  1,02    1,38 1,69 1,82

Hyresbortfall lägenheter, garage, parkeringsplatser, % 0,91  2,20    1,3 0,73 0,62

Bostadshyra i snitt, kr/kvm   1 282   1 253    1 201 1 128 1 111

Anställda, antal 43     42    41 38 38
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DEFINITIONER

Driftnetto: Nettoomsättning minus fastighetsskatt, underhålls- och driftkostnader inklusive personal- och förvalt-
ningskostnader som tillhör drift och underhåll

Justerat eget kapital: Eget kapital och obeskattade reserver enligt balansräkningen minus latent skatt

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Direktavkastning fastigheter: Driftnetto delat med bokfört värde för fastigheter (byggnader och mark) i procent

Belåningsgrad bokfört värde: Fastighetslån enligt balansräkningen i procent av fastigheternas bokförda värde

Bruttoränta: Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder i procent

Hyresbortfall lägenheter, garage, parkeringsplatser: Hyresbortfall delat med totala intäkter i procent

Bostadshyra i snitt: Räkenskapsårets snitthyra för bostäder med hyresjustering per 1 mars

Anställda: Fast anställda i genomsnitt

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Nyproduktion av lägenheter i området Älvdansen har fortgått under året och inflytt gjordes i 87 lägenheter i 
november 2021.

Stamrenoveringsprojektet i Romberga har fortsatt under året med etapp 4 och del av etapp 5. Projektet är ett 
partneringprojekt som kommer att pågå under en längre tid uppdelat i flera etapper. 

Covid-19 har under året haft en fortsatt stor påverkan på världen och bolaget. Det har inneburit fortsatta 
utmaningar för bolagets olika verksamhetsområden, men också inneburit tillfälle att utveckla tjänster till kund. 
En effekt av pandemin har också varit att moderna arbetssätt fått sig en skjuts framåt bland medarbetarna med 
digitala hjälpmedel och ökad mobilitet. Detta för att förebygga och bidra till minskad smittspridning.
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
EHB är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, 
som är internationella ledningssystemsstandarder för kvalité, miljö 
och arbetsmiljö.

Arbetet revideras varje år både internt och av extern part där 
vi hittar möjligheter till förbättringar och säkerställer att det 
pågående arbetet utförs i enlighet med uppsatta riktlinjer och 
rutiner.

Bolaget deltar i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt 
upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de 
allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 
och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Bolaget har med utgångspunkt från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling samt kommunens riktlinjer och ägardirektiv arbetat 
fram strategiska mål för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån 
ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv där även 
medarbetarperspektivet har vävts in. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT  
VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
I början av 2022 är det inflyttning i de sista 76 nyproducerade 
lägenheterna av totalt 163 st lägenheter i området Älvdansen som 
producerats med investeringsstöd. 

Ett styrelsebeslut togs under hösten 2021 att förvärva fastigheten 
Tillinge Hummelsta 7:2, Åsundagården. Enligt gällande 
ägardirektiv skall ”bolaget medverka aktivt i utvecklingen av 
Enköpings kommun” och ”erbjuda ett varierat utbud av bostäder 
för olika faser i livet”. Planen är att ställa om byggnaden till ett 
trygghetsboende vilket ligger i linje med detta. Tillträde och 
byggstart förväntas ske under 2022. 

Stamrenoveringsprojektet i Romberga rullar på framåt med etapp 
5 och etapp 6 under året. Projektet innehåller flera olika åtgärder 
för att lyfta området med stamrenovering och underhåll inklusive 
energieffektivisering för att möta framtida utmaningar inom miljö 
och klimat. Ett trygghetsboende projekteras på Rombergsgatan 
30-40 med cirka 30 bostäder.

De långsiktiga effekterna av den globala pandemi som drabbat 
hela samhället under de senaste två åren är ännu svåra att 
överblicka och vi följer utvecklingen.

Väsentlig risk finns angående osäkerheten på den finansiella 
marknaden. Där hanteras risk för framtida räntehöjningar i 
finanspolicyn som reglerar att inte betydande volymer förfaller 
samtidigt. För att möta risk för social oro i våra områden arbetar 
vi med trygghetsskapande åtgärder, trygghetsvärdar och 
aktiviteter för våra hyresgäster inom ramen för Öppen aktivitet. 
Risk för korruption och mutor finns beskrivna i våra policys och 
uppmärksammas i vårt värdegrundsarbete. Som en följd av den 
lagstiftningsändring som skett för visselblåsare kommer bolaget att 
uppdatera riktlinjer och även införa en extern visselblåsfunktion.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument redovisas enligt K3. AB Enköpings 
Hyresbostäder redovisar finansiella instrument enligt Kap 11, det vill 
säga till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde 
och marknadsvärde framgår i årsredovisningen men kommer inte 
att påverka resultaträkningen. 

Enligt bolagets finanspolicy får derivatinstrument endast 
användas för att förändra eller eliminera de ränte- och valutarisker 
som uppstår i bolaget och ska därför alltid vara kopplade till en 
underliggande exponering. Framtida upplåning för planerade 
investeringar får säkras.  

SKULDHANTERING
Målsättningen är att inom befintliga risklimiter för ränterisk och 
refinansieringsrisk uppnå en så låg upplåningskostnad som 
möjligt.  

RÄNTERISK
Bolagets målsättning är att skuldportföljens genomsnittliga 
räntebindningstid ska vara tre år med en tillåten avvikelse på 
max +/- 12 månader. Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en 
räntebindning som understiger ett år.   

REFINANSIERINGSRISK
För att begränsa refinansieringsrisken skall andelen lån som 
förfaller till omförhandling inom de närmaste 12 månaderna 
begränsas till 40 %.

DERIVAT
Räntederivat får endast användas för att hantera underliggande 
lån med syfte att förändra räntebindningen, räntekostnader och/
eller säkerställa en maximal räntenivå.

RESULTATDISPOSITION

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 396 849

Årets resultat 9 288

Summa 406 137

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

till aktieägaren utdelas -15 354

att balansera i ny räkning 421 491

Summa 406 137
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KOMMENTARER TILL
VÅRA SIFFROR
RESULTATRÄKNINGEN
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 8,5 Mkr 
jämfört med 28,7 Mkr för 2020. Resultatet ger en vinstmarginal 
på 2,83 %. Räknar man bort jämförelsestörande poster enligt 
ägardirektivet, det vill säga nedskrivningen på 25 Mkr, blir 
vinstmarginalen 11,2 %. Med ett treårsperspektiv ger det ett snitt 
på 10,1 % vilket ligger i linje med ägarens krav.

Bolagets hyresintäkter ökade med 15,4 Mkr vilket dels beror 
på årets hyreshöjningar och dels på uthyrning av etapp 1 av 
nyproduktionen i Älvdansen. 

Driftkostnaderna har ökat med 9,4 Mkr. Förändringar av ENA 
Energi AB:s taxesystem och en kallare vinter under 2021 än 2020 
har gett utslag på kostnadssidan. Kostnader för vattenskador har 
återigen ökat.

Kostnader för underhåll av bolagets fastigheter uppgick till 
30,8 Mkr. Vårt inre underhåll av våra fastigheter som bland 
annat målning, byte av golv, utbyte av vitvaror är en stor del av 
kostnaden av totalt underhåll. För 2021 uppgick kostnaden för 
inre underhåll till 10,8 Mkr.

Utöver det som syns i årets resultat har 102 Mkr upparbetats 
i stamrenoveringen under de olika etapperna av renoverings-
projektet i Romberga.

Personalkostnaderna ligger på 27,2 Mkr jämfört med 25,3 Mkr 
föregående år, skillnaden beror främst på att inga tjänster varit 
vakanta under året, samt utökning med en tjänst inom förvaltning. 
Övriga förvaltningskostnader har ökat med 800 Tkr och där ligger 
den enskilt största skillnaden på helårseffekten av kostnaden för 
ett modernt fastighetssystem. 

Avskrivningarna har ökat med 13 Mkr jämfört med föregående år 
på grund av nyproduktion och renoveringar. En nedskrivning på 
25 Mkr på en fastighet har bedömts nödvändig efter resultat av 
marknadsvärderingar.

De finansiella posterna, räntekostnaderna, har minskat under 
perioden med 4,4 Mkr trots ökad lånevolym. De gröna lånen för 
nyproduktionen på Älvdansen är fullt utnyttjade.

Koncernbidrag har erhållits med 15,4 Mkr.
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BALANSRÄKNINGEN
Bolagets balansomslutning uppgår till 2 788 Mkr vilket är en ökning med 130 Mkr jämfört med 
2020. Ökningen beror främst på att bolaget under året har investerat 176 Mkr i anläggningstillgångar 
såsom byggnader, inventarier samt ny- och ombyggnationsprojekt. Framförallt byggandet av 
bostäder på Älvdansen samt renoveringsprojektet i Romberga har tagit stora resurser.

Av- och nedskrivning har gjorts med 89,5 Mkr. Tillsammans ger det en nettoökning avseende 
anläggningstillgångar på 86,8 Mkr.

De långfristiga skulderna har ökat med 110 Mkr.

Den synliga soliditeten uppgår vid årets utgång till 20,5 procent. I en marknadsvärdering i Datscha 
har bolaget utgått ifrån ett avkastningskrav i det övre spannet för fastigheterna och det finns då ett 
bedömt övervärde i fastigheterna på cirka 1 016 Mkr.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Koncernbidrag har erhållits med 15 354 Tkr via resultaträkningen.

KASSAFLÖDET
Kassaflödet från den löpande verksamheten ger 50,8 Mkr. Investeringar har påverkat med 176,3 Mkr. 
En nyupplåning har gjorts med 110 Mkr. Ett koncernbidrag från ENA Energi AB har erhållits med 
15 354 Tkr.

 Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Balanserat  
resultat

Årets
resultat

 
Saldo

Ingående balans 2021-12-31 7 430 124 125 371 773 25 076 528 405

Vinstdisposition bolagsstämma 25 076 -25 076 0  

Utdelning  

Årets vinst 9 288 9 288

Vid årets utgång 7 430 124 125 396 849 9 288 537 693

KOMMENTARER TILL
VÅRA SIFFROR



RESULTATRÄKNING

Tkr 2021 2020

Nettoomsättning

Hyresintäkter Not 2, 4 298 323 282 922

Övriga rörelseintäkter Not 3 1 479 319

299 802 283 241

Fastighetskostnader

Driftkostnader Not 5 -98 433 -89 056

Underhållskostnader -30 818 -40 851

Fastighetsskatt -6 332 -5 757

Avskrivningar enligt plan Not  9 -63 844 -50 802

Övrigt -

BRUTTORESULTAT 100 375 96 774

Administrations- och försäljningskostnader Not 7, 8 -40 458 -37 517

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 9 -25 654 -318

RÖRELSERESULTAT 34 263 58 941

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - -38

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar

 

2

 

2

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 10 262 307

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 11 -26 053 -30 431

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 8 475 28 781

Bokslutsdispositioner Not 12 15 354 12 947

RESULTAT FÖRE SKATT 23 829 41 728

Skatt på årets resultat Not 13 -14 541 -16 652

ÅRETS RESULTAT 9 288 25 076
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BALANSRÄKNING

Tkr 31/12 2021 31/12 2020

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram Not 14 1 545 1 957

1 545 1 957

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 15 2 270 051 1 861 774

Inventarier, verktyg och installationer Not 16 704 883

Pågående nyanläggningar och förskott  

avseende materiella anläggningstillgångar Not 17 369 911 690 815

2 640 666 2 553 472

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Not 18, 19 40 40

40 40

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 642 251 2 555 469

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 719 3 749

Fordringar hos koncernföretag 128 747 88 253

Aktuell skattefordran 4 872 5 360

Övriga fordringar 3 358 826

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 263 4 088

145 959 102 276

Kassa och bank 126 224

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 146 085 102 500

SUMMA TILLGÅNGAR 2 788 336 2 657 969
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Tkr 31/12 2021 31/12 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 430 7 430

Reservfond 124 125 124 125

131 555 131 555

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 396 849 371 773

Årets resultat 9 288 25 076

406 137 396 849

SUMMA EGET KAPITAL 537 692 528 404

Avsättningar Not 21 44 962 30 177

Uppskjutna skatter 44 962 30 177

SKULDER

Långfristiga skulder Not 22 2 090 000 1 980 000

Övriga skulder till kreditinstitut 2 090 000 1 980 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 32 647 23 329

Skulder till koncernföretag 38 464 34 498

Övriga kortfristiga skulder 1 021 1 392

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 23 43 550 60 169

115 682 119 388

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 788 336 2 657 969
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KASSAFLÖDESANALYS

Tkr 2021 2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 34 264 58 902

Avskrivningar och nedskrivningar 89 498 51 022

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Not 24 -1 138

123 762 108 786

Erhållen utdelning 2 2

Erhållen ränta 262 307

Erlagd ränta -26 506 -30 586

Betald inkomstskatt 732 59

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 98 252 78 569

Förändringar i rörelsekapital

Kortfristiga fordringar (ökning -) (minskning +) -44 178 12 875

Kortfristiga skulder (ökning +) (minskning -) -3 247 2 186

Kassaflöde från den löpande verksamheten 50 827 93 630

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -1 957

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -176 279 -376 038

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 1 176

Förvärv av finansiella tillgångar - -

Avyttring av finansiella tillgångar - 162

Kassaflöde från investeringsverksamheten -176 279 -376 657

Finansieringsverksamheten

Förändring långfristiga skulder 110 000 270 000

Erhållna koncernbidrag 15 354 12 947

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -74

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 125 354 282 872

Årets kassaflöde -99 -155

Likvida medel vid årets början 224 380

Likvida medel vid årets slut Not 25 125 224

Förändring av likvida medel -99 -155
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TÄRBYGATAN
På Tärbygatan finns 

några av våra centralt belägna  
radhus. De byggdes 1982 och  

det finns totalt 23 bostäder. 
Under året togs gamla buskar 

bort som ersattes av ett  
enhetligt staket.



Not 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER  Belopp i Tkr om inget annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER, NOTAPPARAT OCH NOTER
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ALLMÄNNA REDOVISNINGS-
PRINCIPER
Enköpings Hyresbostäder AB´s års-
redovisning har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.
INTÄKTER

Bolagets hyresintäkter intäktsredovisas i 
den period uthyrningen avser. Hyresford-
ringarna är upptagna till belopp varmed de 
beräknas inflyta.

INKOMSTSKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skat-
tesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de 
skattesatser och skatteregler som är beslu-
tade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten 
skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 
skatten är hänförlig till en händelse eller 
transaktion som redovisas direkt i eget 
kapital. I sådana fall redovisas även skatte-
effekten i eget kapital.

FORDRINGAR

Fordringar med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsätt-
ningstillgångar. Fordringar upptas till det 
belopp, som efter individuell bedömning 
beräknas bli betalt.

LÅNESKULDER OCH  
LEVERANTÖRSSKULDER

Låneskulder och leverantörsskulder 
redovisas initialt till anskaffningsvärde efter 
avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig 
det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunk-
ten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp 
av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som 
ska återbetalas.

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar görs när det finns en legal eller 
informell förpliktelse och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras. Företaget 
nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas 
regleras efter mer än tolv månader. Den 
ökning av avsättningen som beror på att tid 
förflyter redovisas som räntekostnad.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten.

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändringar av obeskattade reserver samt 
koncernbidrag redovisas som bokslutsdis-
positioner i resultaträkningen.
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NEDSKRIVNINGAR FASTIGHETER

Nedskrivningsprövning baseras på extern 
värdering. Nedskrivningsbehov beräknas 
genom att bokfört värde jämförs med det 
högsta av nettoförsäljningsvärde och nytt-
jandevärde. För fastigheter med ett bokfört 
värde som överstiger dessa värden görs en 
individuell nedskrivningsprövning. Tidigare 
nedskrivningar prövas vid varje bokslut.

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG,  
INTRESSEFÖRETAG,  
GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG OCH  
FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE I

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, 
gemensamt styrda företag och företag det 
finns ägarintresse i redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet.

MATERIELLA  
ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång 
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande 
del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras. Komponentuppdelning tillämpas 
för byggnader.

Realisationsvinst respektive realisationsför-
lust vid avyttring av en anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respekti-
ve Övrig rörelsekostnad.

TILLKOMMANDE UTGIFTER

Tillkommande utgifter som avser tillgångar 
som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens 
värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och under-
håll redovisas som kostnader.

AVSKRIVNINGAR

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas av-
skrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde.

Materiella anläggningstillgångar  År

Stomme  100

Fasad  50-70

Stomkompletteringar/innervägg  100

Kök  30

Yttertak  50

Fönster, dörrar  40

Inre ytskikt  30

Vitvaror  15

VVS och ventilation  30

Styr- och övervakning, el  40

Hiss 35

Bredband 25

Restpost  50

Markanläggningar  30

Maskiner och andra tekniska  5 
anläggningar

Inventarier, verktyg och  5 
installationer

Har en materiell anläggningstillgång på  
balansdagen ett lägre värde än det bok-
förda värdet skrivs tillgången ner till detta 
lägre värde om det kan antas att värde-
nedgången är bestående.



Not 4 - KONCERNFÖRETAG

Uppgifter om moderföretaget

Moderföretag i den koncern där AB Enköpings hyresbostäder är dotterbolag och koncern-

redovisning upprättas är Enköpings moderbolag AB, 556534-1954, med säte i Enköping

Inköp & försäljning mellan koncernföretag 2021 2020

Inköp 42 455 36 891

Försäljning 42 506 42 799

Finansiella poster 8 542 8 313

Not 2 - HYRESINTÄKTER

Hyresintäkter netto per rörelsegren 2021 2020

Bostäder 233 360 221 409

Lokaler 58 268 54 163

Garage och P-platser 6 767 6 533

298 395 282 105

Övriga ersättningar 1 847 2 000

Boenderabatter -421 -458

Underhållsrabatter -7 -9

Övriga rabatter -1 491 -716

SUMMA NETTOHYRA 298 323 282 922
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Not 3 - ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2021 2020

Realisationsvinster försäljning fastighet - -1 176

Övrigt 1 479 1 495

SUMMA 1 479 319



Not 5 - DRIFTSKOSTNADER 2021 2020

Fastighetsskötsel och städkostnader 12 931 12 611

Reparationer 11 038 11 869

Taxebundna kostnader 31 122 29 227

Uppvärmning 34 199 27 023

Övriga driftskostnader 9 161 8 335

98 433 89 065

Not 7 - OPERATIONELL LEASING - LEASETAGARE

Framtida minimileaseavgifter avseende icke

uppsägningsbara operationella leasingavtal: 2021 2020

Inom ett år 689 797

Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år 500 271

SUMMA 1 189 1068

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1 375 1 467

Not 6 - ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 2021 2020

Revisionsuppdrag 475 534

Skatterådgivning 11 36

Övriga tjänster 12  17

498 587

ÅRSREDOVISNING 2021 ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER AB  |  SIDA 33



Not 8 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda 2021 2020

Kvinnor 15 13

Män 28 29

43 42

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Löner och andra ersättningar, styrelse, VD och ledningspersonal 4 498 4 225

Sociala kostnader styrelse, VD och ledningspersonal 1 322 1 429

Pensionskostnader styrelse, VD och ledningspersonal 743 715

Löner och andra ersättningar övriga anställda 14 649 13 706

Sociala kostnader övriga anställda 4 893 4 378

Pensionskostnader övriga anställda 1 113 878

SUMMA 27 219 25 331

För verkställande direktören gäller 18 månadslöner i avgångsvederlag vid uppsägning.

Not 9 - AV- & NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA & IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång 2021 2020

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 412 103

Byggnader och Mark 60 017 48 136

Markanläggningar 3 827 2 666

Maskiner och andra tekniska anläggningar 242 214

64 498 51 119

Nedskrivningar fördelade per tillgång

Nedskrivning av fastighet 25 000 -

SUMMA 89 498 51 119
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Not 10 - RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2021 2020

Ränteintäkter, övriga 262 307

SUMMA 262 307

Not 11 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2021 2020

Räntor på fastighetslån 17 493 22 086

Kommunal borgensavgift 8 542 8 307

Övriga finansiella kostnader 18 38

SUMMA 26 053 30 431



Not 13 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2021 2020

Aktuell skattekostnad 244 -

Uppskjuten skattekostnad -14 785 -16 652

Skatt på årets resultat -14 541 -16 652

Redovisat resultat före skatt 23 829 41 728

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 % -4 909 -8 596

Skatt hänförlig till tidigare års resultat 21,4 % 244 -

Ej avdragsgilla kostnader -3 797 -1 287

Ej skattepliktiga intäkter - -1

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år -6 079 -6 769

Redovisad skattekostnad -14 541 -16 652

Not 14 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Ackumulerade anskaffningsvärden 2021 2020

Vid årets början 2 060 2 060

Vid årets slut 2 060 2 060

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -103 -

Årets avskrivning -412 -103

Vid årets slut -515 -103

SUMMA 1 545 1 957

Not 12 - BOKSLUTSDISPOSITIONER 2021 2020

Erhållet koncernbidrag 15 354 12 947

SUMMA 15 354 12 947
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Not 15 - BYGGNADER OCH MARK

Ackumulerade anskaffningsvärden 2021 2020

Vid årets början 2 735 727 2 647 703

Omklassificeringar 497 121 88 024

Vid årets slut 3 232 848 2 735 727

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -853 953 -803 151

Årets avskrivning -63 844 -50 802

Vid årets slut -917 797 -853 953

Ingående värde nedskrivningar -20 000 -20 000

Periodens nedskrivning -25 000 -

Redovisat värde vid årets slut 2 270 051 1 861 774

Varav mark

Ackumulerade anskaffningsvärden 66 092 66 092

Redovisat värde vid årets slut 66 092 66 092

Taxeringsvärden

Byggnader 1 656 430 1 656 430

Mark 476 196 476 196

2 132 626 2 132 626

Beräknade marknadsvärden 3 656 521 2 965 788

Beräknade marknadsvärden
Bolagets fastigheter utgörs av bostads-
fastigheter som innehas för långsiktig 
uthyrning och dessa klassificeras 
därför som förvaltningsfastigheter. För 
upplysningsändamål görs årligen en 
värdering för att bedöma fastighetens 
verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av 
ett marknadsvärde baserat på priser på en 
aktiv marknad, justerade, om så krävs, för 
eventuella avvikelser avseende den aktuella
tillgångens typ, läge eller skick. Om 
sådan information inte finns tillgänglig, 
används alternativa värderingsmetoder 
som exempelvis aktuella priser på mindre 
aktiva marknader eller diskonterade 
kassaflödesprognoser. Extern värdering 
görs när förutsättningarna har förändrats 
på ett sätt som kan antas väsentligt 
påverka fastighetens verkliga värde.

Vid värdering 2021 har en värdering 
gjorts av en extern part avseende tre 
fastigheter och i övrigt har bolagets 
direktavkastningskrav använts i Datcha. 
Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer 
och faktiska drift- och underhållskostnader.
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Not 16 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ackumulerade anskaffningsvärden 2021 2020

Vid årets början 4 823 4 585

Nyanskaffningar 62 238

Avyttringar och utrangeringar -1 856 -

3 029 4 823

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -3 940 -3 834

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 856 -

Omklassificeringar - 109

Årets avskrivning -241 -215

-2 325 -3 940

Redovisat värde vid årets slut 704 883



Not 17 - PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH OMBYGGNATIONER 2021 2020

Vid årets början 690 815 403 153

Omklassificeringar -497 121  -88 133

Investeringar 176 217 375 795

Redovisat värde vid årets slut 369 911 690 815

Not 19 - ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2021 2020

Andelar i Husbyggnadsvaror HBV Förening 40  40

Redovisat värde vid årets slut 40 40

Not 18 - ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden: 2021 2020

Vid årets början - 200

Avyttring - -200

Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 20 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser 2021 2020

Fastigo: Skadereglerings- och garantifond 331 344

331 344

Not 21 - AVSÄTTNINGAR 2021 2020

Avsättning för uppskjuten skatt 44 962 30 177

44 962 30 177



Not 23 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021 2020

Förskottsbetalda hyror 23 494 21 660

Semesterlöneskuld 1 899 1 814

Sociala avgifter 597 570

Upplupna räntor 2 318 2 771

Övrigt 15 242 33 353

Summa 43 550 60 168

Not 24 - JUSTERING FÖR ÖVRIGA POSTER SOM INTE  

INGÅR I KASSAFLÖDET M.M. 2021 2020

Rearesultat avyttring anläggningstillgångar - -1 138

Summa - -1 138

Not 25 - LIKVIDA MEDEL 2021 2020

Kassa och bank 125 224

Not 22 - SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Lån/bindningstid Lånebelopp Ränta 2021 Andel

Lån med rörlig ränta och med kapitalbindning 1-5 år 390 000 0,10% 19%

Lån bundet till år 2022 345 000 0,62% 17%

Lån bundet till år 2023 150 000 1,48% 7%

Lån bundet till år 2024 575 000 0,48% 27%

Lån bundet till år 2025 170 000 0,87% 8%

Lån bundet till år 2026 460 000 0,45% 22%

Summa 2 090 000 0,78% 100% 

Vid bokslutstillfället innehöll derivatportföljen ränteswappar. Swapparna utgör säkringar till låneportföljen 
och kan därför säkringsredovisas. Volymen löpande ränteswappar uppgick vid årsskiftet till: 240 800 Tkr. 
Derivatportföljens totala marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till -7 155 Tkr.
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FASTIGHETSTABELL OMRÅDESVIS (TKR)

Fastighetsområde Anskaffningsvärde Av- & nedskrivning Bokfört restvärde

Område 1-2 Lillsidan

Lillsidan 2:1 m.fl 202 852 79 982 122 870

Lillsidan 2:2 61 015 30 299 30 715

Lillsidan 3:1 22 467 1 436 21 031

Galgvreten 35:1, 35:2 137 656 70 121 67 535

Galgvreten 34:1 22 210 12 055 10 155

Område 3 Romberga

Romberga 8:1 123 190 34 823 88 368

Romberga 8:2 191 738 42 381 149 357

Romberga 8:3 62 253 35 741 26 512

Romberga 9:1 50 361 25 674 24 687

Romberga 9:3 44 899 25 602 19 296

Romberga 9:4 41 364 21 915 19 449

Romberga 9:5 47 901 26 370 21 530

Romberga 10:4 39 983 19 530 20 453

Romberga 13:1 8 411 3 135 5 276

Romberga 23:60 19 988 0 19 988

Område 4 

Galgvreten 4:1 69 431 33 793 35 638

Galgvreten 8:1 34 384 17 263 17 121

Galgvreten 8:2 22 819 10 539 12 280

S:t Ilian 11:1 65 925 19 260 46 664

Galgvreten 38:1 28 968 7 498 21 471

Område 5 Centrum

S:t Ilian 32:9, 10:27 22 325 11 583 10 742

S:t Ilian 31:7 2 904 1 640 1 264

S:t Ilian 35:2 12 616 6 240 6 376

S:t Ilian 37:1 13 206 6 545 6 661

S:t Ilian 37:2 7 232 3 520 3 712

Centrum 24:12 12 238 4 422 7 816

Galgvreten 27:12 20 668 6 476 14 192

Korsängen 4:1 27 999 4 502 23 498

Korsängen 5:4 668 439 149 033 519 406

Korsängen 5:5 208 795 12 917 195 878

Område 6 Ytterområden

Stenvreten 3:38 37 452 9 668 27 784

Rymningen 8:100, 22:10 14 422 4 366 10 056

Rymningen 16:5 29 447 16 404 13 043

Område 7 

S:t Ilian 16:6 1 210 377 833

Centrum 11:1 229 530 55 168 174 362

Galgvreten 27:10 190 565 44 197 146 368

Fanna 32:26 361 315 33 653 327 662

Summa 3 158 176 888 125 2 270 051

ÅRSREDOVISNING 2021 ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER AB  |  SIDA 39



SIDA 40  |  ÅRSREDOVISNING 2021 ENKÖPINGS HYRESBOSTÄDER AB

UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE
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Till årsstämman i Enköpings kommuns moderbolag AB   

Organisationsnummer: 556534-1954 

 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi av fullmäktige i Enköpings kommun utsedda lekmannarevisorer har 

granskat bolagets verksamhet för år 2021.  

 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och 

kontroll och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäkti-

ges uppdrag.  

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommu-

nens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som be-

hövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vår granskning 

har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller 

sig inom de ramar bolagsordningen anger. Samordning har skett mellan oss 

lekmannarevisorer och de auktoriserade revisorerna från PwC. 

 

I bifogat sakkunnig-PM (inkl. bilagor) från PwC återfinns sakkunnigs redo-

görelse för, under året genomförd, granskning. I PM (inkl. bilagor) framgår 

bl.a. att bolagets förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är till-

räckligt ändamålsenligt. I PM (inkl. bilagor) framgår rekommendationer för 

iakttagna utvecklingsområden avseende noterade brister i bolagets förebyg-

gande arbete mot mutor och korruption. Vi anser att vår granskning ger oss 

en rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

 

Vår samlade bedömning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ända-

målsenligt, bortsett vad som noteras ovan, samt från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. Vi 

finner därför inte anledning till att rikta anmärkning mot styrelsens ledamö-

ter eller verkställande direktör.   

 

Vi avger härmed granskningsrapporten samt sakkunnigs gransknings-PM 

(inkl. bilagor) och uppmanar bolaget att tillsammans med ägaren vidtaga 

rekommenderade åtgärder avseende noterade brister i bolagets förebyg-

gande arbete mot mutor och korruption. 

 

Enköping 2022-04-29 

 

 

Tony Forsberg   Bengt-Åke Gelin  
 

Av kommunfullmäktige i Enköpings kommun 

utsedda lekmannarevisorer 

 
Bilagor:  

Gransknings-PM (inkl. Bilaga 1 Missiv gr av det förebyggande arbetet 2021 samt Bilaga 2 

Rapport - granskning mutor och korruption 2021) 

  2022-05-08 09:09:15 UTCSignerat 3004498 1 / 2Oneflow ID Sida



Deltagare

  ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AB 556534-1954 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: TONY FORSBERG

Tony Forsberg

Förtroendevald revisor

2022-05-03 18:23:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT-ÅKE GELIN

Bengt-Åke Gelin

Förtroendevald revisor

2022-05-08 09:09:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2022-05-08 09:09:15 UTCSignerat 3004498 2 / 2Oneflow ID Sida





AB Enköpings
hyresbostäder

Rapportering från
lekmannarevisionen
2021 - grundläggande
granskning

Richard Moëll Vahul och Kristian Damlin

2022-03-02



PwC

Rapportering från PwC

Bakgrund

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 

tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. 

Lekmannarevisorerna ska inte avge någon revisionsberättelse utan en så kallad 

granskningsrapport vilken ska överlämnas till bolagsstämman. 

Bakgrund
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PwC

Rapportering från PwC

Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys och de krav ABL: ställer på lekmannarevisorns 

grundläggande granskningsinsats önskar lekmannarevisionen ha svar på följande 

revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande 

dokument som Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om? 

För att besvara revisionsfrågan har följande granskningsmål utarbetas:

Granskningsmål

Ägardirektiv, bolagsordningar, instruktioner om rapportering till styrelse, styrelsens 

arbetsordning, VD-instruktioner etc. finns, är aktuella och konvergerar i tillämpliga fall med 

gällande lagstiftning. Bolagets efterlevnad av ägardirektiven är tillfredsställande.

Revisionsfråga och 
granskningsmål
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PwC

Rapportering från PwC

Granskningen avgränsas till tidigare nämnd revisionsfråga och granskningsmål. 

Granskning av bolagets interna kontroll är en gemensam punkt mellan 

lekmannarevisorerna och den lagstadgade revisionen. Här kommer lekmannarevisorns 

sakkunniga biträde att ta del av den auktoriserade revisorns granskning av intern 

kontroll i samband med förvaltningsrevision av bolaget. Den auktoriserade revisorns 

bedömning av bolagets interna kontroll ligger till grund för sakkunnigs bedömning och 

uttalande i detta gransknings-PM. 

Avgränsning och förtydliganden
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PwC

Rapportering från PwC

• Styrprinciper för Enköpings kommuns bolag

• AB Enköpings Hyresbostäder (EHB)

Granskningsresultat och 
bedömningar 
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PwC

Rapportering från PwC

Ägar- och bolagspolicy för bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Syftet med ägarpolicyn för de kommunala bolagen är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala

verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i 

bolagen. I kontakt med moderbolaget uppges att policyn är under revidering.

Respektive bolags, bolagsordning:

• Lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget ska ägna sig åt, dvs. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala 

ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska

förekomma på ordinarie stämma. 

Respektive bolags ägardirektiv

• Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Ägarpolicy för de kommunala bolagen och 

ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella för 

respektive bolag, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med 

ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga 

bolag.

Styrprinciper för Enköping kommuns bolag
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PwC

Rapportering från PwC

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument:

• Bolagsordning (KF 2016-12-12 §242)

• Ägar- och bolagspolicy för helägda kommunala bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Ägardirektiv (KF 2019-11-12)

• Styrelsens arbetsordning (beslutad styrelsen 2021-05-18)

• VD-instruktion (beslutad av styrelsen 2021-05-18)

Vidare har vi tagit del av samtliga styrelse- och stämmoprotokoll under 2021

AB Enköpings Hyresbostäder –
styrande och stödjande dokument
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PwC

Rapportering från PwC

Efter genomgång av bolagets styrande och stödjande dokument gör vi följande bedömning: 

• Bolagsordningen bedöms uppfylla gällande lagkrav (både kommunallagen, ABL och Allvill-lagen). Vi har erhållit årsstämmoprotokoll

(2021-05-10) som följer den ärendegång bolagsordningen anger.

• Ägardirektiven, fastställt 2019-11-12, förtydligar det kommunala ändamålet i bolagsordningen i enlighet med Ägarpolicyn. En översyn av

ägardirektiv ska ske minst en gång per mandatperiod, eller när behov uppstår. Ägardirektiven har reviderats med följande förändringar: 

– Bolaget ska verka som en marknadskompletterande aktör inom Enköpings kommun.

– Definition på ekonomiskt mått gällande nettomarginal istället för vinstmarginal.

– Borttag av måltalet om att bygga 100 nya bostäder per år.

– Förtydligande om att bolaget ska bidra, i Enköpings kommun och dess kommundelar, finns bostäder med olika boende-

upplåtelse- och nyttjanderättsformer.

• Styrelsens arbetsordning, VD instruktion samt övriga instruktioner kring ekonomisk rapportering bedöms vara aktuella. Vid genomgång

av Styrelsens protokoll för 2021 konstateras att arbetsordning behandlats 2021-05-18 samt VD-instruktion behandlats, 2021-05-18.

• Vi vill uppmärksamma läsaren på att aktiebolagslagens regler avseende styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner förändrats under de senaste

åren. Det är inte längre obligatoriskt för icke publika bolag att ha skriftliga VD-instruktioner och ej heller obligatoriskt för styrelsen i ett icke publikt

bolag att årligen anta skriftliga instruktioner (ABL 8 kap §§ 46a-46b). Det är dock förenlig med god sed att dessa dokument finns på plats och är

antagna av styrelsen i bolag av publik karaktär – vilket ett kommunalt ägt bolag får anses utgöra.

AB Enköpings Hyresbostäder – styrande och stödjande 
dokument – bedömning
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PwC

Rapportering från PwC

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande dokument som

Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om?

Utfall

Enligt ägardirektivet ska bolaget tertialvis förse moderbolaget med resultatrapport, likviditetsprognos, investeringsprognos samt

skuldhanteringsrapport.

• Vi har tagit del av moderbolagets styrelseprotokoll där det framgår att EHB försett moderbolaget med ekonomiska rapporter som följer

ägardirektiven.

Enligt ägardirektivet har bolaget följande finansiella mål:

• Nettomarginal - Bolaget ska redovisa ett genomsnittligt resultat efter finansiella poster, i förhållande till omsättningen, som överstiger 10 

procent. Genomsnittet beräknas över en period på tre år och ska exkludera jämförelsestörande och extraordinära poster. Resultatet för 

2021 ger en vinstmarginal på 2,83 %. Exkluderas extraordinarie kostnader enligt ägardirektivet redovisas nettomarginalen till 11,2 %. 

Med ett treårsperspektiv ger det ett snitt på 10,1 % vilket ligger i linje ägarens krav.

• Soliditet - ska kortsiktigt inte understiga 15 procent, långsiktigt ska bolagets synliga soliditet uppgå till minst 20 procent. Soliditeten 2021 

redovisas till 20,0 % enligt utkast till årsredovisning. Målet är därmed uppfyllt.

• Direktavkastning - Bolaget långsiktiga direktavkastning (driftnetto/marknadsvärdet på fastigheterna), på hela fastighetsinnehavet ska 

överstiga 5 procent. Direktavkastning 2021 är enligt utkast till årsredovisning 5,76 %. Målet är därmed uppfyllt.

AB Enköpings Hyresbostäder – svar på revisionsfrågan och 
bedömning av intern kontroll
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Rapportering från PwC

Svar på revisionsfrågor:

• I vår översiktliga granskning finns det inga indikationer på att bolaget inte, i allt 

väsentligt, skulle bedriva en verksamhet i enlighet med bolagsordning, 

ägardirektiv och andra styrande dokument som Kommunfullmäktige respektive 

Kommunstyrelsen, eller moderbolaget beslutat om.

Bedömning av intern kontroll:

Den auktoriserade revisorns bedömning av bolagets interna kontroll är att den är 

tillräcklig.

AB Enköpings Hyresbostäder –
svar på revisionsfråga och 
bedömning av intern kontroll
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Rapportering från PwC

Under 2021 har lekmannarevisorerna i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunstyrelsens, 

nämndernas och de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens och de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och 

korruption är ändamålsenligt. Vår sammanfattande bedömning är att kommunens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption 

inte helt är ändamålsenligt och att bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är ändamålsenligt.

Resultatet av denna granskning har behandlats av lekmannarevisorerna och kommunens förtroendevalda revisorer och redovisas i separat

rapport med tillhörande missiv daterat 2022-02-07. Missiv och rapport biläggs detta sakkunnig-PM samt lekmannarevisorernas

granskningsrapport:

• Bilaga 1 till sakkunnig-PM AB EHB – Bilaga 1 Missiv gr av det förebyggande arbetet 2021

• Bilaga 2 till sakkunnig-PM AB EHB – Bilaga 2 Rapport - granskning mutor och korruption 2021

Fördjupning
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller 

juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något 

ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser ”PwC” PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i PricewaterhouseCoopers 

International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor Certifierad kommunal revisor

Richard Moëll Vahul  Kristian Damlin

+46 (0)709 29 41 81 +46 (0)729 95 87 23

richard.vahul@pwc.com kristian.damlin@pwc.com
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Rapportering från PwC

Bakgrund

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 

tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. 

Lekmannarevisorerna ska inte avge någon revisionsberättelse utan en så kallad 

granskningsrapport vilken ska överlämnas till bolagsstämman. 

Bakgrund
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Rapportering från PwC

Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys och de krav ABL: ställer på lekmannarevisorns 

grundläggande  granskningsinsats önskar lekmannarevisionen ha svar på följande 

revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande 

dokument som Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om? 

För att besvara revisionsfrågan har följande granskningsmål utarbetas:

Granskningsmål

Ägardirektiv, bolagsordning, instruktioner om rapportering till styrelse, styrelsens 

arbetsordning, VD-instruktioner etc. finns, är aktuella och konvergerar i tillämpliga fall med 

gällande lagstiftning. Bolagets efterlevnad av ägardirektiven är tillfredsställande.

Revisionsfrågor och kontrollmål
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Rapportering från PwC

Granskningen avgränsas till tidigare nämnd revisionsfråga och granskningsmål. 

Granskning av bolagets interna kontroll är en gemensam punkt mellan 

lekmannarevisorerna och den lagstadgade revisionen. Här kommer lekmannarevisorns 

sakkunniga biträde att ta del av den auktoriserade revisorns granskning av intern 

kontroll i samband med förvaltningsrevision av bolaget. Den auktoriserade revisorns 

bedömning av bolagets interna kontroll ligger till grund för sakkunnigs bedömning och 

uttalande i detta gransknings-PM. 

Avgränsning och förtydliganden
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Rapportering från PwC

• Styrprinciper för Enköpings kommuns bolag (allmänt)

• ENA Energi AB (ENA)

Granskningsresultat och 
bedömningar
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Rapportering från PwC

Ägar- och bolagspolicy för bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Syftet med ägarpolicyn för de kommunala bolagen är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala

verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i

bolagen. I kontakt med moderbolaget uppges att policyn är under revidering. Ingen ny ägar- och bolagspolicy har noterats inom ramen för

2021 års grundläggande granskning.

Respektive bolags, bolagsordning:

• Lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget ska ägna sig åt, dvs. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala

ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska 

förekomma på ordinarie stämma. 

Respektive bolags ägardirektiv

• Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Ägarpolicy för de kommunala bolagen och

ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella för

respektive bolag, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med 

ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga

bolag. 

Styrprinciper för Enköping kommuns bolag
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Rapportering från PwC

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument:

• Bolagsordning (KF 2019-11-11 §125, och bolagsstämman 2021-05-10)

• Ägar- och bolagspolicy för helägda kommunala bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Ägardirektiv (KF 2018-12-03 § 210).

• Styrelsens arbetsordning (beslutad styrelsen 2021-02-16) 

• VD-instruktion (beslutad styrelsen 2021-02-16)

Vidare har vi tagit del av samtliga styrelse- och stämmoprotokoll under 2021

ENA Energi AB – styrande och 
stödjande dokument
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Rapportering från PwC

Efter genomgång av bolagets styrande och stödjande dokument gör vi följande bedömning: 

• Bolagsordningen har reviderats och godkänts av KF 2019-11-11 §125 samt på bolagsstämman 2021-05-10. Efter revidering bedöms

bolagsordningen uppfylla gällande lagkrav (både kommunallagen och ABL). Vi har erhållit årsstämmoprotokoll (2021-05-10) som

stämmer överens med den ärendegång som anges i bolagsordningen.

• Ägardirektiven förtydligar det kommunala ändamålet i bolagsordningen i enlighet med Ägarpolicyn. Dokumentet fastställdes av

Kommunfullmäktige 2018-12-03 § 210 och i samband med årsstämman 2019-04-29 § 8d.

• Styrelsens arbetsordning, VD instruktion samt övriga instruktioner kring ekonomisk rapportering bedöms vara aktuella. Styrelsens

arbetsordning antogs 2021-02-16 och VD-instruktion antogs 2021-02-16.

– Vi vill uppmärksamma läsaren på att aktiebolagslagens regler avseende styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner förändrats under de 

senaste åren. Det är inte längre obligatoriskt för icke publika bolag att ha skriftliga VD-instruktioner och ej heller obligatoriskt för styrelsen i ett

icke publikt bolag att årligen anta skriftliga instruktioner (ABL 8 kap §§ 46a-46b). Det är dock förenlig med god sed att dessa dokument finns

på plats och är antagna av styrelsen i bolag av publik karaktär – vilket ett kommunalt ägt bolag får anses utgöra.

ENA Energi AB – styrande och stödjande dokument –
bedömning
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Rapportering från PwC

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande dokument som

Kommunfullmäktige/Moderbolaget beslutat om?

Utfall

Enligt ägardirektivet ska bolaget tertialvis förse moderbolaget med resultatrapport, likviditetsprognos, investeringsprognos samt

skuldhanteringsrapport.

• Vi har tagit del av moderbolagets styrelseprotokoll samt bolagets tertialrapporter där det framgår att ENA försett moderbolaget med 

ekonomiska rapporter som följer ägardirektiven.

Enligt ägardirektivet har bolaget följande finansiella mål:

• Avkastning totalt kapital – Avkastning totalt kapital ska ha ett genomsnitt som överstiger 7 %. Det genomsnittliga värdet beräknas på tre

år.

Vi bedömer att målet är uppfyllt (genomsnitt 18,3% åren 2021, 2020 och 2019) enligt utkast till årsredovisning 2021.

• Soliditet - Soliditeten ska kortsiktigt överstiga 20 % och långsiktigt överstiga 30 %.

Vi bedömer att målet är uppfyllt enligt utkast till årsredovisning 2021 (50 %).

ENA Energi AB – svar på revisionsfråga och bedömning av 
intern kontroll
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Rapportering från PwC

Svar på revisionsfrågor:

• I vår översiktliga granskning finns det inga indikationer på att bolaget inte, i allt 

väsentligt, skulle bedriva en verksamhet i enlighet med bolagsordning, 

ägardirektiv och andra styrande dokument som Kommunfullmäktige respektive 

Kommunstyrelsen, eller moderbolaget beslutat om.

Bedömning av intern kontroll:

Den auktoriserade revisorns bedömning av bolagets interna kontroll är att den är 

tillräcklig.

ENA Energi AB – svar på 
revisionsfråga och bedömning av 
intern kontroll
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Rapportering från PwC

Under 2021 har lekmannarevisorerna i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunstyrelsens, 

nämndernas och de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens och de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och 

korruption är ändamålsenligt. Vår sammanfattande bedömning är att kommunens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption 

inte helt är ändamålsenligt och att bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är ändamålsenligt.

Resultatet av denna granskning har behandlats av lekmannarevisorerna och kommunens förtroendevalda revisorer och redovisas i separat

rapport med tillhörande missiv daterat 2022-02-07. Missiv och rapport biläggs detta sakkunnig-PM samt lekmannarevisorernas

granskningsrapport:

• Bilaga 1 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Bilaga 1 Missiv gr av det förebyggande arbetet 2021

• Bilaga 2 till sakkunnig-PM ENA Energi AB – Bilaga 2 Rapport - granskning mutor och korruption 2021

Fördjupning
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller 

juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något 

ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser ”PwC” PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i PricewaterhouseCoopers 

International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.
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Rapportering från PwC

Bakgrund

Lekmannarevisorns uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och om bolagens interna kontroll är 

tillräcklig. Detta i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagens (ABL) 10 kap. 

Lekmannarevisorerna ska inte avge någon revisionsberättelse utan en så kallad 

granskningsrapport  vilken ska överlämnas till bolagsstämman. 

Bakgrund
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Rapportering från PwC

Utifrån genomförd risk och väsentlighetsanalys och de krav ABL: ställer på lekmannarevisorns 

grundläggande  granskningsinsats önskar lekmannarevisionen ha svar på följande 

revisionsfråga:

Revisionsfråga

Bedriver bolaget en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande 

dokument som Kommunfullmäktige beslutat om?  

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål utarbetas:

Kontrollmål

Ägardirektiv, bolagsordningar, instruktioner om rapportering till styrelse, styrelsens 

arbetsordning, VD-instruktioner etc. finns, är aktuella och konvergerar i tillämpliga fall med 

gällande lagstiftning. Bolagets efterlevnad av ägardirektiven är tillfredställande.

Revisionsfråga och kontrollmål
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Rapportering från PwC

Granskningen avgränsas till tidigare nämnda revisionsfråga och kontrollmål. 

Granskning av bolagens interna kontroll är en gemensam punkt mellan 

lekmannarevisorerna och den lagstadgade revisionen. Här kommer lekmannarevisorns 

sakkunniga biträde att ta del av den auktoriserade revisorns granskning av intern 

kontroll i samband med förvaltningsrevision av bolagen. Den auktoriserade revisorns 

bedömning av bolagens interna kontroll ligger till grund för sakkunnigs bedömning och 

uttalande i detta gransknings-PM.  

Avgränsning och förtydliganden
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Rapportering från PwC

• Styrprinciper för Enköpings kommuns bolag

• Enköping kommuns moderbolag AB (EMAB)

Granskningsresultat och 
bedömningar
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Rapportering från PwC

Ägar- och bolagspolicy för bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Syftet med ägarpolicyn för de kommunala bolagen är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala

verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i 

bolagen. I kontakt med moderbolaget uppges att policyn är under revidering.

Respektive bolags, bolagsordning:

• Lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget ska ägna sig åt, dvs. föremålet för bolagets verksamhet, det kommunala 

ändamålet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska

förekomma på ordinarie stämma. 

Respektive bolags ägardirektiv

• Direktiv som beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget och dess ledning. Ägarpolicy för de kommunala bolagen och 

ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till bolagsstämman. Ägardirektiven, som är individuella för 

respektive bolag, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med 

ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga 

bolag.  

Styrprinciper för Enköping kommuns bolag
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Rapportering från PwC

Vi har tagit del av följande styrande och stödjande dokument:

• Bolagsordning (KF 2019-11-11 §125, och bolagsstämman 2021-05-10)

• Ägar- och bolagspolicy för helägda kommunala bolagen (KF 2013-02-12 § 5)

• Ägardirektiv (KF 2016-02-08 § 16)

• Styrelsens arbetsordning (2019-09-17)

• VD-instruktion (2019-09-17)

Vidare har vi tagit del av samtliga styrelse- och stämmoprotokoll under 2021.

EMAB – styrande och stödjande 
dokument
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Rapportering från PwC

Efter genomgång av bolagets styrande och stödjande dokument gör vi följande bedömning:

• Bolagsordningen har reviderats och godkänts av KF 2019-11-11 §125 samt på bolagsstämman 2021-05-10. Efter revidering bedöms 

bolagsordningen uppfylla gällande lagkrav (både kommunallagen och ABL). Vi har erhållit årsstämmoprotokoll (2021-05-10) som 

stämmer överens med den ärendegång som anges i bolagsordningen.

• Ägardirektiven förtydligar det kommunala ändamålet i bolagsordningen i enlighet med Ägarpolicyn. Dokumentet blev fastställt 2019-11-12 

av Kommunfullmäktige och bedöms vara aktuellt.

• Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och övriga instruktioner kring ekonomisk rapportering i bolaget och dotterbolagen i tidigare

nämnda dokument finns och bedöms vara aktuella. Styrelsen reviderade, 2019-09-17, arbetsordning och VD-instruktion för innevarande

mandatperiod. Vid revideringen beslutades att översyn av arbetsordningen och VD-instruktionen ska ske varje ny mandatperiod (istället

för årligen) och antas på nytt av styrelsen, eller när styrelsen finner att en översyn är påkallad.

– Vi vill uppmärksamma läsaren på att aktiebolagslagens regler avseende styrelsens arbetsordning och VD-instruktioner förändrats under de 

senaste åren. Det är inte längre obligatoriskt för icke publika bolag att ha skriftliga VD-instruktioner och ej heller obligatoriskt för styrelsen i ett

icke publikt bolag att årligen anta skriftliga instruktioner (ABL 8 kap §§ 46a-46b). Det är dock förenlig med god sed att dessa dokument finns

på plats och är antagna av styrelsen i bolag av publik karaktär – vilket ett kommunalt ägt bolag får anses utgöra.

EMAB – styrande och stödjande dokument – bedömning
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Rapportering från PwC

Enligt ägardirektivet har bolaget följande finansiella mål:

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder, dock finns inget krav på årlig ekonomisk avkastning utan dess mål är att optimera

koncernens finansiella- och skattemässiga situation. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med 

utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. 

Bolagets nettokostnader finansieras i första hand genom direkt utdelning alternativt koncernbidrag från dotterbolagen. Inriktningen ska vara att

bolagets kostnader varje år ska täckas helt, eller delvis, av utdelning alternativt koncernbidrag.

Bedömning:

Årets resultat för moderbolaget är -2,3 mnkr (-4,3 mnkr) och moderbolagets balansomslutning uppgår till 594,9 mnkr (569,8 mnkr). Soliditeten är 

33,1 procent (34,9 procent). Resultatet för koncernen uppgår till 40,6 mnkr (26,6 mnkr). Koncernens balansomslutning är 3 114,1 mnkr (2 923,5 

mnkr) och soliditeten uppgår till 13,0 procent (12,5 procent).

2020-01-28 beslutade styrelsen att uppdra VD att bereda ärendet kring delförsäljning av ENA Energi AB. Rapport om delförsäljning presenteras 

den 2021-01-26 där styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram underlag för hur en fortsatt utredning ska utformas med kostnadskalkyl 

och tidsplan. 2021-03-09 ger styrelsen VD i uppdrag att påbörja upphandling av utredning för underlag för försäljning eller delförsäljning av ENA 

Energi. 2021-08-24 beslutar styrelsen att meddela ENA Energi att verket ska vara diftmässigt avvecklat från nuvarande placering senast 2035, 

samt att styrelsen gav VD i uppdrag att i samband med pågående översyn av ägardirektivet förtydliga att verket sam vara avvecklat från 

nuvarande placering senast 2035. 

Vi konstaterar att styrelsen under 2021 vidtagit åtgärder utifrån delförsäljning av ENA Energi AB.

EMAB – svar på revisionsfrågan och bedömning av intern 
kontroll
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Rapportering från PwC

Svar på revisionsfrågan:

I vår översiktliga granskning finns det inga indikationer på att bolaget inte, i allt

väsentligt, skulle bedriva en verksamhet i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och

andra styrande dokument som Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen

beslutat om.

Bedömning av intern kontroll:

Den auktoriserade revisorns bedömning av bolagets interna kontroll är att den är

tillräcklig. 

EMAB – svar på revisionsfrågan 
och bedömning av intern kontroll
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PwC

Rapportering från PwC

Under 2021 har lekmannarevisorerna i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunstyrelsens, 

nämndernas och de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens och de kommunala bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och 

korruption är ändamålsenligt. Vår sammanfattande bedömning är att kommunens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption 

inte helt är ändamålsenligt och att bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är ändamålsenligt.

Resultatet av denna granskning har behandlats av lekmannarevisorerna och kommunens förtroendevalda revisorer och redovisas i separat

rapport med tillhörande missiv daterat 2022-02-07. Missiv och rapport biläggs detta sakkunnig-PM samt lekmannarevisorernas

granskningsrapport:

• Bilaga 1 till sakkunnig-PM EMAB – Bilaga 1 Missiv gr av det förebyggande arbetet 2021

• Bilaga 2 till sakkunnig-PM EMAB – Bilaga 2 Rapport - granskning mutor och korruption 2021

Fördjupning
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Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna samt lekmannarevisorerna gjort 

en granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens 

övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption. Granskningens syfte har 

varit att bedöma om kommunens och de kommunala bolagens övergripande 

förebyggande arbete mot mutor och korruption är ändamålsenligt. Vår 

sammanfattande bedömning är att kommunens övergripande förebyggande arbete mot 

mutor och korruption inte är helt ändamålsenligt och att bolagens övergripande 

förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är ändamålsenligt.  

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad rapport. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen:  

• Informera nämnderna om vikten av att de risker som tas med för jäv, mutor och 
korruption i respektive riskanalys ska vara nämndspecifika. 

• Utveckla befintligt styrdokument Regler mot korruption, mutor och jäv 
ytterligare i syfte att nå ett ändamålsenligt innehåll (se revisionsfråga 2 för mer 
detaljer) samt arbeta fram och kommunicera en uppförandekod för leverantörer 
vilken tydliggör kommunens ståndpunkt kring mutor och korruption. 
Information kan med fördel även ske i samband med upphandling och 
avtalsteckning. 

• Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till 
förtroendevalda politiker, tjänstepersoner och chefer kring jäv, mutor och 
korruption samt kring kommunens kommande visselblåsarfunktion. 

• I samband med att en visselblåsarfunktion införs, arbeta fram en tydlig rutin för 
hur inkomna tips ska hanteras och utredas. 

• För en dialog med de kommunala bolagen för att klargöra vilka krav som ställs 
på dem utifrån Visselblåsardirektivet samt huruvida de kan och bör ansluta sig 
till kommunens visselblåsarsystem. 

• Genomför en mer strukturerad uppföljning av styrdokumentens efterlevnad 
vilket exempelvis kan ske inom ramen för den interna kontrollplanen och/eller 
en årlig enkät för att följa upp de förtroendevaldas, chefers och tjänstemännens 
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ENKÖPINGS KOMMUN 2022-02-07 
Revisorerna   

 
 
              Kommunfullmäktige 
 
 
 

kunskap inom områdena mutor och korruption. De kommunala bolagen kan 
med fördel inkluderas i en sådan enkät. 

• För tydligare kommunikation med bolagens styrelser kring vilka av kommunens 
styrdokument som ska gälla för bolagen. En rutin bör även införas för att tillse 
att information ges bolagen när kommunen gör revideringar av befintliga 
styrdokument samt upprättar nya styrdokument som berör bolagen. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till övriga nämnder: 

• Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den 
interna kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika. 

• Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption 
till tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid 
arbetsplatsträffar och workshops. Viktigt att dessa utbildningar medför en 
medvetandehöjning kring begreppen mutor och korruption och ökar förståelsen 
för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom området. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till de kommunala 

bolagen: 

• Gör en riskanalys för bolagets risker för mutor och korruption samt upprätta en 
åtgärdsplan för att löpande hantera dessa risker. 

• Gör en översyn av samtliga befintliga styrdokument och säkerställ att de 
styrdokument som ska vara gällande för respektive bolag formellt beslutas på 
årsstämma. Exempelvis behöver en riktlinje mot mutor och korruption antas 
och här behöver dialog ske om kommunens nuvarande regler ska antas eller om 
bolagsspecifika regler ska antas. 

• För en dialog med kommunen gällande eventuellt deltagande i upphandling av 
visselblåsarfunktion samt krav enligt kommande lag kring visselblåsning. 

• Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption 
till tjänstepersoner/ chefer och styrelse exempelvis vid arbetsplatsträffar och 
workshops. 

Revisorerna översänder rapporten för kännedom och åtgärd.  
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun har PwC genomfört en
granskning av kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens övergripande
förebyggande arbete mot mutor och korruption.

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens och de kommunala bolagens
övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption är ändamålsenligt. Vår
sammanfattande bedömning är att kommunens övergripande förebyggande arbete mot mutor
och korruption inte helt är ändamålsenligt och att bolagens övergripande förebyggande arbete
mot mutor och korruption inte är ändamålsenligt.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive
revisionsfråga i rapporten.

Revisionsfrågor Bedömning
kommunen

Bedömning
bolagen

Är området mutor och korruption beaktat i
kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens
riskanalys och interna kontrollplan?

Delvis Ej uppfyllt

Finns det adekvata riktlinjer med ändamålsenligt
innehåll?

Delvis Delvis

Sker det en uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i
tillräcklig omfattning och frekvens avseende jäv, mutor
och korruption?

Delvis Delvis

Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för
lämnande av information (tex. visselblåsarfunktion) kring
misstänkt muta eller korruption för anställda och
politiker?

Delvis Ej uppfyllt

Sker det information och utbildning till tjänstepersoner,
politiker och leverantörer avseende mutor och korruption
i tillräcklig omfattning och frekvens?

Delvis Ej uppfyllt

Rekommendationer till kommunstyrelsen

● Informera nämnderna om vikten av att de risker som tas med för jäv, mutor och korruption i
respektive riskanalys ska vara nämndspecifika.

● Utveckla befintligt styrdokument Regler mot korruption, mutor och jäv ytterligare i syfte att nå
ett ändamålsenligt innehåll (se revisionsfråga 2 för mer detaljer) samt arbeta fram och
kommunicera en uppförandekod för leverantörer vilken tydliggör kommunens ståndpunkt
kring mutor och korruption. Information kan med fördel även ske i samband med upphandling
och avtalsteckning.

● Genomför regelbundna utbildningar och informationsinsatser till förtroendevalda politiker,
tjänstepersoner och chefer kring jäv, mutor och korruption samt kring kommunens
kommande visselblåsarfunktion.
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● I samband med att en visselblåsarfunktion införs, arbeta fram en tydlig rutin för hur inkomna
tips ska hanteras och utredas.

● För en dialog med de kommunala bolagen för att klargöra vilka krav som ställs på dem
utifrån Visselblåsardirektivet samt huruvida de kan och bör ansluta sig till kommunens
visselblåsarsystem.

● Genomför en mer strukturerad uppföljning av styrdokumentens efterlevnad vilket exempelvis
kan ske inom ramen för den interna kontrollplanen och/eller en årlig enkät för att följa upp de
förtroendevaldas, chefers och tjänstemännens kunskap inom områdena mutor och
korruption. De kommunala bolagen kan med fördel inkluderas i en sådan enkät.

● För tydligare kommunikation med bolagens styrelser kring vilka av kommunens styrdokument
som ska gälla för bolagen. En rutin bör även införas för att tillse att information ges bolagen
när kommunen gör revideringar av befintliga styrdokument samt upprättar nya styrdokument
som berör bolagen.

Rekommendationer till övriga nämnder

● Tillse att risken för jäv, mutor och korruption beaktas i riskanalys och den interna
kontrollplanen samt att dessa risker är nämndspecifika.

● Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption till
tjänstepersoner/ chefer och förtroendevalda exempelvis vid arbetsplatsträffar och workshops.
Viktigt att dessa utbildningar medför en medvetandehöjning kring begreppen mutor och
korruption och ökar förståelsen för respektive förvaltnings verksamhetsspecifika risker inom
området.

Rekommendationer till bolagen

● Gör en riskanalys för bolagets risker för mutor och korruption samt upprätta en åtgärdsplan
för att löpande hantera dessa risker.

● Gör en översyn av samtliga befintliga styrdokument och säkerställ att de styrdokument som
ska vara gällande för respektive bolag formellt beslutas på årsstämma. Exempelvis behöver
en riktlinje mot mutor och korruption antas och här behöver dialog ske om kommunens
nuvarande regler ska antas eller om bolagsspecifika regler ska antas.

● För en dialog med kommunen gällande eventuellt deltagande i upphandling av
visselblåsarfunktion samt krav enligt kommande lag kring visselblåsning.

● Genomför löpande utbildningar/ information kring jäv, mutor och korruption till
tjänstepersoner/ chefer och styrelse exempelvis vid arbetsplatsträffar och workshops.
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Inledning
Bakgrund

Ett antal avslöjanden avseende oegentligheter inom den offentliga sektorn har inneburit en ökad
uppmärksamhet på risken för oegentligheter inom dessa organisationer. Offentliga verksamheter
arbetar på uppdrag av medborgare. För att upprätthålla allmänhetens förtroende är det väsentligt
att det finns ett tillräckligt och effektivt skydd och en intern kontrollstruktur som motverkar
förekomsten av oegentligheter. Detta gäller särskilt oegentligheter i form av mutor och korruption
där medarbetare eller förtroendevalda missbrukat sin förtroendeställning vilka, oavsett den
ekonomiska skadan, typiskt sett medför stora förtroendeskador och ifrågasättande av den
offentliga verksamhetens saklighet och opartiskhet - vilka är grundfundament för offentlig
verksamhet.

Revisorerna i Enköpings kommun har utifrån väsentlighet och risk beslutat att granska
kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens styrning av förebyggande arbete
mot mutor och korruption.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala
bolagens övergripande förebyggande arbete mot mutor och korruption är ändamålsenligt.
Följande revisionsfrågor har formulerats som kontrollmål för granskningen:

1. Är området mutor och korruption beaktat i kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens
riskanalys och interna kontrollplaner?

2. Finns det adekvata riktlinjer (exempelvis direktupphandling, antikorruptionspolicy, tips- och
incidenthantering, värdegrund, bisysslor, jäv, uppförandekod för leverantörer, representation,
resor-konferenser) med ändamålsenligt innehåll?

3. Sker det en uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?

4. Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (tex.
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta eller korruption för anställda och politiker?

5. Sker det information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer avseende
mutor och korruption i tillräcklig omfattning och frekvens?

Revisionskriterier

Granskningen har genomförts i form av en gap-analys utifrån vedertagen best practice vad gäller
antikorruptionsarbete och utgår från:

● COSO ramverk för intern styrning och kontroll, 2013
● Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner (SKR)
● Kod mot korruption i näringslivet (“Näringslivskoden”), 2020, Institutet Mot Mutor
● Interna styrdokument
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Avgränsning och metod

Begreppet ”oegentligheter” är brett och kan omfatta allt från rent brottsliga handlingar, avvikelse
från uppförandekoder, riktlinjer, policys, avvikelser eller kringgående av fastlagda rutiner samt
trakasserier och andra förtroendeskadliga eller i största allmänhet icke önskvärda handlingar och
beteenden.

Denna granskning inriktar sig på oegentligheter i form av mutor och korruption t.ex. trolöshet,
förskingring och handlingar där personer i förtroendeposition (tjänstemän och förtroendevalda)
nyttjar sin position för egen eller annans vinning på kommunens bekostnad.
Korruptionsbegreppet omfattar således inte bara mutor i lagens mening utan också andra
företeelser och agerande av personer i förtroendeställning som kan skada förtroendet för en
verksamhet exempelvis s.k. vänskapskorruption och ageranden som kan medföra att krav på
saklighet och opartiskhet ifrågasätts. Oegentligheter som utförs av externa personer riktade mot
kommunen omfattas exempelvis inte. Inte heller oegentligheter i form av trakasserier eller andra
olämpliga beteende som sker utanför arbetsplatsen.

Granskningen är kommunövergripande avseende styrning och uppföljning och avgränsas till
kommunstyrelsen samt följande nämnder (med tillhörande förvaltningar) och kommunalt ägda
bolag:

● Miljö- och  byggnadsnämnden (Miljö- och  byggnadsförvaltningen)
● Socialnämnden (Socialförvaltningen)
● Tekniska nämnden (Samhällsbyggnadsförvaltningen)
● Upplevelsenämnden (Upplevelseförvaltningen)
● Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Utbildningsförvaltningen)
● Vård- och omsorgsnämnden (Vård- och omsorgsförvaltningen)
● Enköpings kommuns moderbolag AB (“EMAB”)
● Enköpings Hyresbostäder AB (“EHB”)
● ENA Energi AB (“ENA Energi”)

Granskningen har genomförts på övergripande nivå för Enköpings kommun. PwC har genomfört
intervjuer med representanter från Enköpings kommun samt en översiktlig genomgång av
styrdokument som har bäring på Enköpings kommuns beredskap för att förebygga korruption och
oegentligheter. Våra bedömningar baseras således enbart på den information som framkommit i
våra intervjuer och i vår översiktliga genomgång av styrdokument som tillhandahållits av
kommunen.

Granskningen omfattar inte (utöver granskning av riskanalyser och interna kontrollplaner) någon
testning av den faktiska tillämpningen av rutiner och kontroller och andra delar av det
förebyggande arbetet.

Intervjuerna har genomförts digitalt med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör,
stabschef, förvaltningschefer samt VD för de kommunala bolagen. Personer från stödfunktioner
har även deltagit på ett antal av intervjuerna. Samtliga intervjuade har getts möjlighet att
sakgranska rapporten.
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Ramverk och vägledning för det

förebyggande arbetet mot

mutor och korruption
Nedan lyfter vi fram ramverk, vägledningar och styrdokument som anses vara best practice och
som bör ligga till grund för ett adekvat förebyggande arbete mot mutor och korruption.

Intern kontroll och COSO-modellen

COSO-modellen är ett internationellt etablerat ramverk för utvärdering och utveckling av intern
styrning och kontroll. I COSO-modellen definieras intern kontroll på följande sätt: ”Intern kontroll
kan övergripande definieras som en process, där ledningen samt övrig personal samverkar,
vilken utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

● ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
● tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
● efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.”

Enligt COSO-modellen omfattar intern kontroll komponenterna Kontrollmiljö, Riskbedömning,
Kontrollaktiviteter, Information & Kommunikation samt Uppföljning & Utvärdering.

I det praktiska arbetet med intern kontroll är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan mål och de
olika COSO-komponenterna. En grundläggande del för att arbetet med den interna kontrollen ska
fungera är att det finns tydliga styrsignaler, exempelvis genom dokumenterade rutiner och riktlinjer.

COSO-modellen kan även användas som utgångspunkt för utformning av ett adekvat förebyggande
arbete mot jäv, mutor och korruption. Revisionsfrågorna för denna granskning har också en koppling till
COSO-modellens olika komponenter.
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Ett adekvat förebyggande arbete mot jäv, mutor och korruption skall vara riskbaserat vilket medför att det
ställs särskild vikt vid COSO-komponenten riskbedömning. En bedömning, riskanalys, av vilka risker för
jäv, mutor och korruption som kan finnas i en verksamhet är utgångspunkten och avgör omfattningen av
det förebyggande arbetet och vilka åtgärder som sätts in för att minska riskerna. Riskerna kan se olika ut
och exempelvis finnas i relationer med externa parter såsom leverantörer, typiskt sett i samband med
upphandling och inköp, i myndighetsutövning, bidragsverksamhet, andra former av stödverksamhet eller
annat i vilket externa parter är beroende av beslut fattade av verksamheten. Detta medför också att ett
adekvat arbete mot jäv, mutor och korruption inte alltid ser lika ut utan skall vara anpassat efter de risker
som typiskt sett kan finnas givet en verksamhets storlek, typ av verksamhet och de specifika risker som
en verksamhet själva bedömer finns i den egna verksamheten.

Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner

I vägledningen lyfts vikten av att arbetande i kommuner, landsting och regioner inte låter sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i arbetet. Detta då det är lätt att skada
förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. Det framgår
vidare att en anställd eller förtroendevald inom det offentliga aldrig får missbruka sin ställning. Av
vägledningen framgår att de anställdas lojalitet mot uppdraget och mot uppdragsgivaren – ytterst
medborgaren – innebär att anställda eller förtroendevalda inte stillatigande ska acceptera tecken
på oegentligheter i dess närhet.

I vägledningen beskrivs vidare att det ingår i ansvaret att informera sina anställda och
förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna myndigheten
samt att många organisationer har kompletterat lagstiftningen gällande mutor och jäv med
särskilda riktlinjer för sin egen verksamhet. Vidare framgår det att det är angeläget att man
skapar förutsättningar för återkommande arbetsplatsdiskussioner om hur regler och riktlinjer ska
tillämpas.

Kod mot korruption i näringslivet, Institutet mot Mutor

Av koden framgår att företag ska vidta förebyggande åtgärder mot korruption. Åtgärderna ska
vara anpassade till företagets storlek och ägarförhållanden, den verksamhet som bedrivs och de
korruptionsrisker företaget möter. De förebyggande åtgärderna ska syfta till att skapa en kultur
mot korruption. Av koden framgår de komponenter som ett förebyggande arbete bör innehålla:

- Ställningstagande från ledningen

- Analys av risken för korruption

- Interna regler mot korruption

- Kommunikation och utbildning

- System och kontroll av mellanhänder och andra tredjeparter

- Rapporteringssystem (visselblåsning)

- Verktyg för kontroll och uppföljning

Även om koden är riktad till företag framgår av koden att också myndigheter, kommuner och
andra aktörer kan använda den.
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Adekvata riktlinjer i det förebyggande arbetet mot mutor och korruption

De styrdokument som nämns nedan är att anse som en grundläggande nivå i det förebyggande arbetet
mot mutor och korruption. Nedan följer också exempel på vad dessa styrdokument bör innehålla för att
anses vara adekvata.

Värdegrund

Vikten av att vara saklig och opartisk bör vara en integrerad del av värdegrunden då dessa aspekter är
direkt kopplade till det förebyggande arbetet mot mutor och korruption. Kravet på saklighet och
opartiskhet brukar benämnas objektivitetsprincipen.

Antikorruptionspolicy

Det bör framgå att antikorruptionspolicyn är en förlängning av kommunens värdegrund och tydliggör
förhållningssättet gällande mutor och korruption. Det ska även framgå en definition av korruption och
refereras till andra relaterade styrdokument och policys som exempelvis bisysslor. Det ska vidare framgå
vilka som omfattas av policys, vad som händer vid avvikelser, vilka konsekvenser får avvikelser,
information kring hur man rapporterar misstanke om oegentligheter och hänvisning till en eventuell
visselblåsarfunktion samt exempel på risker och situationer som kan uppstå. En antikorruptionspolicy bör
också innehålla ett ramverk för hur antikorruptionsarbetet skall bedrivas (riskanalyser, kontroller/åtgärder,
roller, ansvar, implementering och uppföljning).

Tips och incidenthantering

Information om hur inkomna tips och eventuella misstankar om mutor och korruption ska hanteras och
utredas.

Bisysslor

En adekvat riktlinje ska innehålla en definition av bisyssla, hänvisning till lagrum, beskrivning över hur
man säkerställer kännedom om bisysslor (ska frågan tar upp vid medarbetarsamtal etc.) samt hur
periodiskt frågan ska tas upp. En beskrivning av hur beslut om bisyssla fattas och dokumenteras bör
också framgå.

Jäv

Det är viktigt att riktlinjen innehåller en hänvisning till gällande lagstiftning och regelverk, hur riktlinjen ska
kommuniceras, hur man ska agera vid jäv samt att det åligger individen att självmant lyfta jävsfrågan.

Uppförandekod för leverantör

Hänvisning ska ske till de delar i policys och riktlinjer för exempelvis värdegrund, representation och
antikorruptionspolicy vilka leverantörerna har att förhålla sig till och hur den skall kommuniceras och
följas upp med leverantörerna.

Representation

Det ska framgå av policyn att dessa kostnader ska ha tjänsteanknytning. Vidare ska det även framgå hur
beslut om sådana kostnader fattas och att innehållet/ syftet med kostnader ska dokumenteras.
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Resor och konferenser

Det ska framgå av policyn att dessa kostnader ska ha tjänsteanknytning. Vidare ska det även framgå hur
beslut om sådana kostnader fattas och att innehållet/ syftet med kostnader ska dokumenteras.

Direktupphandling

Hänvisning till regelverken med förklaring kring gällande regler och lagar samt information om
kommun- eller bolagsspecifika riktlinjer.
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Granskningsresultat

1. Är området mutor och korruption beaktat i kommunstyrelsens, nämndernas samt
bolagens riskanalys och interna kontrollplan?

Iakttagelser

Varje år beslutar kommunstyrelsen om en plan för intern styrning för att säkerställa att nämndens
verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. För 2021 bestämdes att
nämndernas internkontrollplaner ska vara del av deras årsplaner, vilket möjliggör för
kommunstyrelsen att skapa en mer samlad bild av kommunens gemensamma plan för
internkontroll. Internkontrollplanen för kommunstyrelsens egna nämnd fastställdes i samband
med att årsplanen beslutades 2021-01-26.

Enköping kommuns Regler för intern styrning och kontroll, beslutad av kommunstyrelsen och
gällande från 2018-08-29, fastställer att kommunstyrelsen ska följa upp sin egen och övriga
nämnders internkontrollplan två gånger per år - i samband med årsredovisningen samt
delårsrapport T2. De kontrollområden som har varit “gulmarkerade” i tidigare års
internkontrollplaner följs upp igen tills att kontrollmålet är uppnått. Kontrollpunkterna införlivas i
förvaltningens verksamhetsplanering och följs upp av kommunstyrelsen.

Nedan tabell visar om respektive nämnd och bolag beaktat mutor och korruption i sin riskanalys
och interna kontrollplan år 2021.

Nämnd Beaktat mutor och korruption

Kommunstyrelsen Ja, definieras som hög risk och förekomst av oegentligheter i form av
korruption, mutor och jäv anges leda till brister i måluppfyllelse,
ekonomiska förluster och att invånare tappar förtroende för
kommunen. Genom att undersöka kunskap hos politiker och
tjänstemän kring regelverk, framtagande av rutiner och utbildning av
tjänstemän ska risken reduceras. Ekonomichef är ansvarig att följa upp
att rutiner finns samt att utbildningsinsatser genomförs.

Miljö- och byggnadsnämnden Nej, i intervju har framförts att risken anses hanterad genom
kontrollmekanismer. Förvaltningens verksamhet är i stor utsträckning
lagstyrd och granskad av såväl sakägare som media och andra
offentliga instanser, statliga myndigheter och domstolar varför
oegentligheter enkelt skulle upptäckas.

Socialnämnden Nej, i intervju har framförts att förvaltningen har en identifierad risk
kring missbruk av behörigheter som kan kopplas till mutor och
korruption men de intervjuade kan inte svara på varför risken i sig inte
är med. Kontroller görs månadsvis om handläggare / chefer har gjort
otillåtna slagningar i system.

Tekniska nämnden Ja, definieras som medelhög risk. En grundförutsättning för demokrati
uppges vara att förvaltningens medarbetare aldrig agerar på sådant
sätt att saklighet eller opartiskhet kan rubbas. Förvaltningschef är
ansvarig att säkerställa att alla medarbetare vid nyanställning genom
förvaltningens introduktionsprogram tar del av de policies och riktlinjer
som finns inom kommunen avseende muta, jäv och bestickning och
ledningsgruppen ska årligen se över att förvaltningen uppfyller dessa.
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Upplevelsenämnden Ja, definieras som hög risk. För att reducera risken ska styrdokument
såsom gällande etiska regler, representation, mutor och jäv tas upp
och diskuteras i ledningsgrupp, vid varje verksamhet samt nämnd. Det
ska även genomföras föreläsningstillfälle för ledning och nämnd.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Nej, i intervju har framförts att detta täcks inom egenkontroll av
verksamheten där man ska utföra stickprov för att säkerställa att
exempelvis delegationsordning följs.

Vård- och omsorgsnämnden Nej, i intervju har framförts att under diskussioner med resultatenheter
har det aldrig kommit upp som risk och därför inte inkluderats i ISK.

EMAB Nej, riskanalys och internkontrollplan finns inte. I kommunens Regler
för intern styrning och kontroll finns inga krav att bolag upprättar
riskanalys och internkontrollplan. Bolaget har inga anställda och håller
på att se över hur de ska utveckla styrning över dotterbolagen.

EHB Nej, inga krav att upprätta riskanalys och internkontrollplan enligt
bolagens ägardirektiv eller enligt kommunens regler för intern styrning
och kontroll. Ledningen har tagit fram en SWOT-analys men risk för
mutor och korruption har inte specifikt lyfts fram.

ENA Energi Nej. Även om de inte har krav att upprätta riskanalys /
internkontrollplan finns en sådan framtagen sedan ca 3 år tillbaka. Risk
för mutor och korruption är inte beaktat i denna.

Bedömning

Utav de granskade nämnderna och bolagen är det enbart 3 av 10 som uttryckligen har beaktat
risk för mutor/korruption/jäv/oegentligheter i sina interna kontrollplaner. Bolagen arbetar inte med
samma typ av intern styrning och kontroll som kommunstyrelsen och nämnderna. I de fall någon
form av riskanalys har tagits fram för verksamheten har dock inte risken för mutor och korruption
lyfts.

I de fall mutor och korruption inte är inkluderat har förvaltningarna vid intervju angivit att risken är
låg givet förvaltningens verksamhet, alternativt att kontrollmekanismer och system fångar upp
eventuella oegentligheter vilket gör att risken anses vara hanterad. Som exempel anger flera
förvaltningar att det kan föreligga risk för oegentligheter vid upphandlingar och inköp, men att
kontrollmekanismer såsom certifierade direktupphandlare, centraliserad inköpsavdelning samt
det faktum att många förvaltningar tecknar få egna avtal stävjar detta.

Utifrån genomförd granskning bedöms det generellt föreligga bristande medvetenhet kring risker
för mutor och korruption samt hur dessa risker kan motverkas. Fokus tenderar att hamna på just
upphandlingar och inköp och inte andra former av påtryckningar och påverkan på individnivå,
vilka flera förvaltningar har angivit är svårt att identifiera. En medvetandehöjning kring begreppen
kan vara lämpligt i syfte att öka förståelsen för förvaltningarnas verksamhetsspecifika risker och
därmed förbättra det förebyggande arbetet mot mutor och korruption.

Vår samlade bedömning är att Enköpings kommun delvis beaktar mutor och korruption i
riskanalyser och interna kontrollplaner.
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Gällande bolagen är vår samlade bedömning att risken för mutor och korruption inte är beaktat
på ett ändamålsenligt sätt i riskanalyser och/eller interna kontrollplaner.

2. Finns det adekvata policys och riktlinjer med ändamålsenligt innehåll?

Iakttagelser

Policys och riktlinjer utgör ofta ett bra grundskydd mot mutor och korruption om dessa är väl
genomtänkta och hänger samman samt bygger på en medvetenhet om risker. Inom kommunen
och de kommunala bolagen finns det ett flertal riktlinjer och policys som berör området mutor och
korruption.

Vid intervju med förvaltningschefer lyfts det fram att samtliga arbetar efter de
kommunövergripande riktlinjerna och att majoriteten inte har några nämndspecifika riktlinjer inom
ramen för mutor och korruption. Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en riktlinje kring
hantering av privata medel och Upplevelseförvaltningen har regler för förhållningssätt vid
invigningar vilka delvis berör dessa frågor. Förvaltningarna lyfter också fram att de bedömer sig
ha tillräckligt stöd av de kommunövergripande riktlinjerna.

Nedan ges en övergripande beskrivning och bedömning av de styrdokument som bedöms som
särskilt intressanta för granskningen. Inledningsvis presenteras resultatet av genomgången för
kommunen följt av genomgången för bolagen.

Policys och riktlinjer för kommunen

Policy / riktlinje Övergripande beskrivning av policy eller riktlinje, rekommendation och
bedömning av ändamålsenlighet

Värdegrund Kommunen har en uttalad kultur och värdegrund med utgångspunkterna ansvar,
trygghet, service och ambition.

Kommunen har även Etiska regler för förtroendevalda och anställda på sin
externa hemsida där det bland annat framgår att förtroendevalda och anställda
ska var opartiska i beslut och bedömningar, inte ta emot uppdrag eller förmåner
som kan innebära konflikt med innevarande roll. Vidare framgår vad som räknas
som muta och bestickning.

Vi ser det som positivt att kommunen som ett komplement till värdegrunden
implementerat etiska regler där det tydligt framgår vikten av att vara saklig och
opartisk då dessa aspekter är direkt kopplade till det förebyggande arbetet mot
mutor och korruption och ett grundfundament för all offentlig förvaltning i
enlighet med de krav som ställs i regeringsformen.

Bedöms ha ett ändamålsenligt innehåll.

Policy och
riktlinjer mot
mutor och
korruption

Enköpings kommun har Regler mot korruption, mutor och jäv gällande från
2020-05-01 vilken ersätter de tidigare Riktlinjerna mot korruption från
2012-05-08.

I policyn framgår att det inte finns någon enhetlig definition av begreppet
korruption, men det beskrivs som ett samlingsbegrepp för givande och tagande
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av muta, trolöshet mot huvudman samt att utnyttja sin ställning för att uppnå en
olämplig fördel för sig själv eller annan. Vidare framgår det i dokumentet vad en
muta är samt hur man ska avgöra om en förmån är tillbörlig eller otillbörlig.

Ett antal frågeställningar inkluderas som individer kan använda som stöd vid ett
erbjudande från en utomstående part.

Reglerna tar även upp riktlinjer kring gåvor, rabatter, lån, bonuspoäng vid resor
och andra erbjudanden samt att man vid utlandsresor ska agera på så sätt att
lagar, policys och etiska regler som gäller på hemmaplan efterföljs. Exempel på
tillbörliga och otillbörliga gåvor och förmåner listas även.

Reglerna gäller både för anställda och förtroendevalda i kommunen. Närmaste
chef ansvarar för att vid introduktion av nyanställd informera om reglerna och
årligen gå igenom dokumentet med sina medarbetare.

Reglerna tar även upp att anmälan av misstänkta oegentligheter i första hand
ske till närmaste chef, alternativt dennes chef eller HR-avdelningen, medan
förtroendevalda ska vända sig till sin gruppledare eller polisen. Om man vill vara
helt anonym uppmanas man skicka brev, någon visselblåsarfunktion finns i
dagsläget inte implementerad.

Vi bedömer det som positivt att kommunen hänvisar till relevant lagstiftning och
ger exempel på olika situationer för jäv, mutor och korruption. Vi bedömer dock
att policyn även bör inkludera ett ramverk för kommunens antikorruptionsarbete
och ge exempel på detta. Vidare ser vi att policyn med fördel kan hänvisa till
andra relevanta riktlinjer inom området såsom exempelvis Regler för bisysslor
med en motivering eller ett exempel på att bisysslor, t.ex. i form av ett dolt
engagemang hos en leverantör till kommunen, kan utgöra en risk för korruption
om samma person också deltar i beslut gällande den verksamheten eller
attesterar fakturor från den leverantören.

För att anses ha ett adekvat innehåll bör det framgå att policy mot mutor är en
förlängning av värdegrunden.

Bedöms delvis ha ett ändamålsenligt innehåll.

Tips- och
incident-
hantering

Det finns i dagsläget ingen dokumenterad rutin för hantering hur inkomna tips
och eventuella misstankar om mutor och korruption ska hanteras och utredas.

Kommunen har tagit beslut och planerar för närvarande att upphandla en extern
leverantör för drift av en visselblåsarfunktion. Vi rekommenderar att tydliga
rutiner för tips- och incidenthantering upprättas i samband med att en sådan
funktion införs.

Rutin saknas.

Bisysslor Kommunen har Regler för bisysslor beslutade av kommunstyrelsen och
gällande från 2018-04-01. Reglerna gäller arbetstagare i Enköpings kommun,
förtroendevalda i kommunen omfattas inte av riktlinjerna. Av reglerna framgår
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vad en bisyssla är samt vad en arbetshindrande, konkurrerande eller
förtroendeskadlig bisyssla är.

En chef kan när som helst begära att en arbetstagare ska lämna anmälan om
bisyssla. Beslut om godkännande av bisyssla fattas enligt delegationsordning.
Kommunledningskontorets HR-avdelning gör en gång per år en inventering av
samtliga ansökningar, både beviljade och icke beviljade bisysslor inom
kommunen. Kommunen har även följande instruktioner och rutiner som
kompletterar reglerna:

● Blankett för anmälan av bisyssla
● Instruktion för att kontrollera och följa upp bisyssla
● Checklista för chefer vid bedömning av bisyssla

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Jäv Jäv finns inte reglerat i ett enskilt dokument utan tas upp i “Regler mot mutor,
korruption och jäv” där det hänvisas till jävsreglerna inom kommunallagen och
nya förvaltningslagen, samt exemplifieras när en förtroendevald ska följa vilken
lagstiftning.

I reglerna anges att en befattningshavares objektivitet kan påverkas om denne
har ett personligt intresse i ärendet, samt att ingen enskild får gynnas eller
missgynnas på grund av personligt tyckande. Vidare lyfts flera exempel på jäv
samt gråzonsproblematik, när jäv inte föreligger men då trovärdigheten ändå
kan komma att ifrågasättas, samt att det i dessa fall alltid ska tillämpas en
försiktighetsprincip.

Alla anställda och förtroendevalda ska följa gällande lagstiftning och självmant
rapportera omständigheter som talar för jäv till nämnden eller sin närmaste chef.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Uppförandekod
för leverantörer

Det finns i dagsläget ingen särskild uppförandekod för leverantörer.

Vi ser gärna att kommunen överväger upprätta en ändamålsenlig
uppförandekod för leverantörer i syfte att tydliggöra för kommunens leverantörer
vilket förhållningssätt som gäller inom ramen för mutor och korruption.

Rutin saknas.
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Representation
och gåvor

Av Regler för representation och gåvor gällande från 2018-04-01 för alla
anställda och förtroendevalda framgår definition och begrepp samt hur man
skall förhålla sig både till extern och intern representation samt gåvor till
anställda, förtroendevalda och icke anställda. All representation ska ha ett direkt
samband med Enköpings kommuns verksamhet, med hänsyn till reglerna om
muta och bestickning. Kravet gäller både tidpunkt och plats för representationen
och de personer representationen omfattar. Sambandet med kommunens
verksamhet ska tydligt framgå i en verifikation. Det framgår även att
representation i samband med pågående upphandling och i samband med
myndighetsutövning inte får förekomma.

Vidare ska det i delegationsordningen framgå hur beslut om representation ska
fattas, av nämnd eller på delegation.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Resor och
konferenser

Kommunen har en Resepolicy antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08
vilken gäller för förtroendevalda och anställda, kommunens bolag
rekommenderas även följa denna resepolicy. Policyn gäller för resor i
tjänsten/uppdraget som betalas av kommunen. Varje chef ansvarar för att
medarbetarna får information om policyn samt att följa upp att medarbetarna
följer policyn. Kommunen har även en avropsinstruktion för konferenser där
ramavtal är tecknat med ett antal leverantörer. Instruktionen anger kriterier att
följa för att välja lämplig leverantör.

Vi har informerats att en ny Mötes- och resepolicy för närvarande är ute på
remiss hos nämnderna.

Vi ser att resepolicyn kan kompletteras med hur kostnader ska dokumenteras
men bedömer i övrigt policyn som ändamålsenlig.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Direkt-
upphandling

Kommunens nuvarande riktlinje för direktupphandling är daterad 2016-12-01
och det pågår ett arbete med att revidera befintlig riktlinje där ett utkast finns
daterat 2021-08-18.

Nuvarande riktlinje hänvisar till lagstiftningen, beskriver
direktupphandlingsgränserna, hur direktupphandling ska genomföras för olika
beloppsgränser samt dokumentationsplikten av direktupphandlingar. All
direktupphandling ska genomföras affärsmässigt, objektivt, effektivt och med
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns.

Utkastet till den reviderade riktlinjen är mer omfattande och anger bl.a.
information om ansvar för styrelse, nämnder och förvaltning samt kring
upphandlingsprocessen. Vidare finns ett avsnitt Transparens, agerande och etik
som anger att kommunen ska säkerställa att agerande sker med transparens
och i enlighet med gällande lagstiftning, bestämmelser och styrdokument
avseende mutor och jäv. Varken medarbetare eller leverantör som ingår avtal
med kommunen ska medverka i någon form av korruption, givande eller
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tagande av muta, bedrägeri eller utpressning. Samtliga former av gåvor eller
förmåner från befintliga och potentiella leverantörer till kommunen och/eller
anställda, ska avvisas.

Vi ser det som positivt att kommunen är i process med att revidera nuvarande
riktlinje och speciellt de utökade inslagen inriktade mot jäv, mutor och
korruption.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Sponsring och
donationer

Kommunen har inrättat regler för sponsring gällande från 2017-06-12 och som
senast reviderats 2018-09-20. Reglerna är kommunövergripande och anges
även gälla för kommunens bolag. I reglerna anges att sponsring inte får leda till
misstanke om muta eller att personliga syften gynnas på ett felaktigt sätt.

Kommunen har även inrättat regler för donationer gällande från 2016-02-08 och
som senast reviderats 2018-02-19. Reglerna är kommunövergripande och
gäller även för kommunens bolag. Om kommunen tar emot en donation får det
inte leda till misstanke om mutor eller att personliga syften gynnas på ett
felaktigt sätt.

I reglerna för sponsring och reglerna för donationer hänvisas till kommunens
Riktlinjer mot korruption (antaget av kommunfullmäktige den 8 maj 2012, § 75)
för mer information om mutor respektive om gåvor och andra förmåner.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll. Vi noterar dock att reglerna hänvisar till de
upphävda Riktlinjerna mot korruption, något som bör justeras till de gällande
reglerna.

Samlad bedömning för kommunen

Utifrån genomförd genomgång kan vi konstatera att Enköpings kommun i huvudsak har styrdokument
inom ramen för det förebyggande arbetet mot mutor och korruption och att majoriteten av dem har
ändamålsenligt innehåll. Dock bedömer vi att innehåll i Regler mot korruption, mutor och jäv kan utvecklas
för att anses vara fullt ändamålsenlig, att en rutin för tips- och incidenthantering med fördel kan inrättas
samt att en uppförandekod för leverantörer utformas.

Sammantaget är vår bedömning att det inom kommunen delvis finns adekvata riktlinjer med
ändamålsenligt innehåll inom ramen för det förebyggande arbetet mot mutor och korruption.
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Policys och riktlinjer för bolagen

I de kommunala bolagens ägardirektiv framgår att de ska omfattas av samma kontroll och uppföljning som
kommunens egna förvaltning. Bolagens verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordning, av direktiv
utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av respektive bolags årsstämma. Vidare framgår att bolagen
ska “följa kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål, långsiktiga planering och styrning samt
styrdokument där detta är tillämpligt”.

Vid intervju med VD för ENA Energi har det framkommit att det inte är tydligt vilka av kommunens policys
som gäller för bolagen och att finns avsaknad av tydlig kommunikation från kommunen till bolagen
avseende vilka policys som ska omfatta bolagen samt information om revideringar eller uppdateringar
kring kommunens styrdokument. Även VD för EHB framförde att finns förbättringspotential gällande
information från kommunen när det gäller revideringar och uppdaterade styrdokument. Vidare framförde
VD för EHB att stämmodirektiv från kommunen/EMAB ska tas av styrelsen och är då bindande och att det
i EHBs ägardirektiv finns en tydlig viljeinriktning från ägarna att inkorporera styrande dokument i bolaget
vilket också görs.

Kommunen har under 2020 antagit Regler mot korruption, mutor och jäv som ersätter de tidigare
riktlinjerna där de nya reglerna inte direkt nämner att de omfattar bolagen, vilket var fallet i de tidigare
riktlinjerna. Vid intervju med kommundirektör och stabschef framkom att såvitt de känner till har det inte
funnits någon specifik anledning till att bolagen inte inkluderats och att detta kan ha varit en miss då
reglerna upprättades.

VD och ekonomichef för ENA Energi framförde under intervju att de inte var medvetna om denna ändring
utan var under uppfattningen att de tidigare riktlinjerna fortfarande var gällande. VD för EHB hade hört att
det kommit nya regler men har inte sett dem och de har inte heller beslutats av bolagets styrelse.

Det har även lyfts till oss att bolagen inte har tillgång till kommunens intranät vilket försvårar för bolagen
att själva hålla sig uppdaterade om de styrdokument som finns att tillgå.

Vidare har vi via kommundirektören, som även är VD i EMAB (moderbolag till ENA Energi och EHB),
förstått att kommunens policys som även ska gälla de kommunala bolagen ska antas på bolagsstämma i
bolaget, det räcker inte med beslut i kommunfullmäktige. Det har nyligen uppmärksammats att så inte har
skett i EMABs fall vilket enligt kommundirektören troligen kan förklaras av att EMAB har haft en mycket
begränsad verksamhet då det är ett vilande bolag utan anställda. VD och övriga tjänstepersoner som
handlägger ärenden för EMAB är anställda inom kommunen. Samtliga i bolagets styrelse är också
ledamöter i kommunstyrelsen.

Det har vidare framförts av kommundirektören att kommunens policydokument som ska gälla för de
kommunala bolagen, enligt kommundirektörens uppfattning, som ett första led bör antas av moderbolaget
innan de antas av dotterbolagen. Huruvida antagande de facto bör ske enligt denna turordning har vi inte
vidare klarlagt. Vi har inom ramen för denna granskning inte heller kontrollerat vilka, om några, av
kommunens policydokument som via bolagsstämma antagits av ENA Energi eller EHB. Baserat på
intervjuer är vår uppfattning dock att det kan finnas motsvarande brister i denna hantering såväl för
dotterbolagen som för moderbolaget.

Till följd av att EMAB inte har några anställda eller bedriver operativ verksamhet har bolaget inte upprättat
några bolagsspecifika policys eller riktlinjer relevanta för vår granskning. Styrdokument med koppling till
mutor och korruption för bolagets VD, styrelse och andra tjänstepersoner som bolaget tillämpar är
desamma som finns inom kommunen. Vi har med den anledningen bortsett från EMAB i
sammanställningen i nedan tabell och istället fokuserat på de styrdokument som dotterbolagen har
upprättat och följer.
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Policys/
riktlinjer

Bolag Övergripande beskrivning av riktlinje, rekommendation samt
bedömning om ändamålsenlighet

Värdegrund ENA
Energi

Bolaget har uttalade kärnvärden med utgångspunkterna värme, nära
och miljö. ENA Energis styrelse har 2019-11-14 antagit policyn
Uppförandekod som omfattar alla anställda inom bolaget. Koden tar
upp områden såsom god affärsetik, intressekonflikter och sju gyllene
principer som ENA Energis verksamhet ska följa där en av dem är att
bolaget inte accepterar att mutor erbjuds, begärs eller tas emot.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

EHB Bolaget har en uttalad vision och värdegrund med utgångspunkterna
service, respekt, ansvar och nytänkande. Enligt bolagets VD har
medarbetarna inom Service även formulerat följande “Vi strävar alltid
efter en hög standard på kvalitet, trygghet, etik och hållbarhet.”

Vi ser att vikten av att vara saklig och opartisk skulle kunna integreras
i värdegrunden då dessa aspekter är direkt kopplade till det
förebyggande arbetet mot mutor och korruption och ett
grundfundament för all offentlig förvaltning i enlighet med de krav som
ställs i regeringsformen. Vi noterar dock att en värdegrund framtagen
av ledningen eller av en extern part skulle kunna ha lägre
verkningsgrad än de ledord som medarbetarna själva formulerat och
värdesätter.

Bedöms delvis ha ändamålsenligt innehåll.

Policy och
riktlinjer mot
mutor och
korruption

ENA
Energi

ENA Energi har ingen egen policy eller riktlinje mot mutor. Bolaget har
dock en policy Vad är det som gäller? där information finns samlad för
de anställda kring områden såsom arbetstid, lön, hälsa, gåva och
muta. När det gäller det sistnämnda anges att gåvor för tvåsiffriga
belopp aldrig är en muta, gåvor för tresiffriga belopp bör betraktas
som muta och gåvor för fyrsiffriga belopp är en muta. Vidare hänvisas
till att Enköpings kommuns riktlinjer mot korruption även gäller för
bolaget (dessa har dock upphävts av kommunen).

Vi ser med fördel att ENA Energi upprättar en separat policy mot
mutor och korruption i vilken det bör tydliggöras bolagets
förhållningssätt till mutor och korruption, en definition av vad som
anses vara mutor och korruption, vilka som omfattas av riktlinjen, vad
som händer vid avvikelser, information om hur man rapporterar
misstanke om oegentligheter samt exempel på risker och situationer
som kan uppstå.

För att anses ha ett adekvat innehåll bör det även framgå att riktlinjen
är en förlängning av värdegrunden. En antikorruptionspolicy bör också
innehålla ett ramverk för hur antikorruptionsarbetet skall bedrivas
(riskanalyser, kontroller/åtgärder, roller, ansvar, implementering och
uppföljning).

Om bolaget vill anta kommunens nuvarande Regler mot korruption,
mutor och jäv bör så formellt göras på bolagsstämma.

Med beaktning av att kommunens tidigare riktlinjer mot korruption är
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upphävda blir vår bedömning:

Bedöms sakna ändamålsenligt innehåll.

EHB EHB har, liksom ENA Energi, tillämpat kommunens tidigare Riktlinjer
mot korruption. Enligt VD för EHB är denna även beslutad av bolagets
styrelse och således giltig. Denna riktlinje är inte uppdaterad sedan
2012 och hänvisar även till den visselblåsarfunktion som tidigare
fanns inom kommunen.

EHB anger i sin Uthyrningspolicy att det är absolut förbjudet för EHB’s
personal att:
- på något sätt gynna sig själv eller andra i uthyrningsärenden.
- ta emot någon form av ekonomisk ersättning, gåva eller förmån

för kontrakt på en bostad eller på annat sätt kopplat till
bostadssituationen.

Det finns ett behov av att uppdatera Riktlinjer mot korruption vilket vi
informerats av bolagets VD kommer ske genom att styrelsen beslutar
anta kommunens uppdaterade Regler mot korruption, mutor och jäv.
Baserat på detta i kombination med att vi ser att dessa regler skulle
kunna utvecklas ytterligare (se motsvarande rubrik för kommunen) blir
vår samlade bedömning:

Bedöms delvis ha ändamålsenligt innehåll.

Tips- och
incident-
hantering

ENA
Energi

Det finns i dagsläget inom bolagen ingen dokumenterad rutin för
hantering hur inkomna tips och eventuella misstankar om mutor och
korruption ska hanteras och utredas. VD för EHB har framfört att
samma rutin används för alla olika tillbud/klagomål/förbättringsförslag
genom digital avvikelsehantering alternativt via anonyma brevlådor på
respektive kontor. Vi ser gärna att detta kompletteras med en
dokumenterad rutin för hantering och utredning specifikt avseende
misstankar om mutor och korruption och rekommenderar därför båda
bolagen att en sådan upprättas alternativt inkorporeras i annan
lämplig policy.

Rutin saknas.

EHB
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Bisysslor ENA
Energi

Reglering av bisysslor finns beskrivit som del av dokumentet Vad är
det som gäller. Det anges att bisyssla avser varje anställning,
uppdrag, syssla, tillfällig eller permanent som utövas vid sidan om
anställning och som inte hör till privatlivet. Medarbetaren ska på
begäran anmäla bisyssla till arbetsgivaren.

I bolagets uppförandekod finns rubriker gällande intressekonflikter och
god affärsetik i vilka det bland annat framgår att medarbetare ska
undvika alla situationer som innebär potentiell intressekonflikt och att
bisysslor ska anmälas till VD för godkännande.

Vi saknar en beskrivning över hur bolaget säkerställer kännedom om
bisysslor (exempelvis vid medarbetarsamtal) samt hur periodiskt
frågan ska tas upp. Vidare saknar vi information om hur beslut om
bisysslor fattas och hur det skall dokumenteras. Vi anser även att
dokumentet bör kompletteras med en skrivning att anställda på eget
initiativ skall uppge eventuella bisysslor - inte bara på begäran.

Bedöms delvis ha ändamålsenligt innehåll.

EHB EHB har en upprättad blankett för anmälan av bisyssla i vilken det
framgår vad en bisyssla är, när EHB kan förbjuda en bisyssla, att
frågan om eventuell bisyssla ska tas upp årligen på utvecklingssamtal
(det finns en sådan punkt i mall för utvecklingssamtal) samt när behov
uppstår. Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och ansvarig
chef fattar beslut. Blanketten saknar information om den de facto är
beslutad / godkänd eller ej då dessa fält är tomma.

Dokumentet kan med fördel kompletteras med att anställda på eget
initiativ skall uppge eventuella bisysslor - inte bara på begäran.
Blanketten bör även beslutas / godkännas om den ännu inte är det.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Jäv ENA
Energi

Bolaget har ingen separat riktlinje gällande jäv. Intressekonflikter tas
dock upp i Vad är det som gäller? där det bl.a. framgår att ENA
Energis medarbetare inte får medverka i aktiviteter som strider mot
företagets intressen, att en konflikt anses uppstå när en medarbetares
personliga, sociala, finansiella eller politiska aktiviteter potentiellt kan
störa lojalitet eller objektivitet, samt att alla potentiella
intressekonflikter omedelbart ska rapporteras till ledningen.

Vi ser att jäv tydligare kan inkorporeras i gällande policy Vad är det
som gäller? alternativt tydligare lyftas fram i ett policydokument för
mutor och korruption. En hänvisning till gällande lagstiftning och
regelverk bör ingå avseende jäv.

Bedöms delvis ha ändamålsenligt innehåll.
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EHB Bolaget har ingen separat riktlinje gällande jäv och i de riktlinjer vi tagit
del av har vi har inte identifierat att frågan berörs.

Jäv bör antingen inkorporeras i en policy mot mutor och korruption
alternativt att en separat riktlinje upprättas. Det är viktigt att riktlinjen
innehåller en hänvisning till gällande lagstiftning och regelverk, hur
riktlinjen ska kommuniceras, hur man ska agera vid jäv samt att det
åligger individen att självmant lyfta jävsfrågan.

Bedöms inte ha ändamålsenligt innehåll.

Uppförandekod
för leverantörer

ENA
Energi

ENA Energis styrelse har 2019-11-14 antagit policyn Uppförandekod
och omfattar alla anställda inom bolaget. Som en del av policyn finns
ett avsnitt rubricerat Leverantörer där det bl.a. anges:
- Vår ambition är att inkludera kravet gällande efterlevnad av vår

uppförandekod i leverantörskontrakt.
- Vi insisterar på att leverantörer följer lagenliga krav och arbetar

aktivt för att undvika negativa miljö- och hälsoeffekter av
processer, tjänster och produkter.

- Vi stödjer och övervakar kontinuerligt våra leverantörers
prestationer.

- Om en leverantör visar sig inte uppfylla en avtalad specifikation
kommer vi att överväga lämpliga åtgärder, däribland krav på
korrigerande åtgärder, eller avslutande av relationen.

Vi ser inslagen i Uppförandekoden kring leverantörer som positiva
även om detta är inriktat mot hur bolagets anställda ska arbeta för att
leverantörer uppfyller bolagets krav.

Denna policy skulle kunna kompletteras med en separat policy eller
riktlinje för leverantörer som anger vilka krav leverantörer har att
förhålla sig till. Vi rekommenderar även bolaget att säkerställa att
inkludera kravet gällande efterlevnad av bolagets uppförandekod i
leverantörskontrakt och att detta inte bara är en ambition såsom
framgår i gällande policy.

Bedöms delvis ha ändamålsenligt innehåll.

EHB EHB har en entreprenörshandbok Handledning för entreprenörer som
bl.a.hänvisar till bolagets ledord service, respekt, ansvar och
nytänkande samt att entreprenörer också ska leva upp till dessa.
Entreprenörer ska respektera bolagets sociala ansvar och dess etiska
regler och policys. Utöver detta anges hur entreprenörer ska agera
före, under och efter ett besök hos en hyresgäst. Enligt EHBs VD
kravställer bolaget även i förfrågningsunderlag att leverantörer ska
följa svensk lagstiftning.

För att förtydliga EHB:s inställning mot antikorruption skulle
handboken kunna kompletteras med ledord eller beskrivning av krav
som EHB ställer på entreprenörer avseende just dessa områden. I
övrigt bedömer vi innehållet som ändamålsenligt

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.
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Representation
och gåvor

ENA
Energi

ENA Energi har Regler för representation och gåva som tydliggör vad
intern och extern representation är. Extern representationen skall vara
kopplad till en affärs- eller annan förhandling och då ingå som ett led i
den inom ramen för vad som kallas ”normal gästfrihet”. Vid all
representation skall alltid deltagande personer anges på fakturan eller
följesedeln samt anledning till representationen. Vidare anges vad
som gäller för gåvor, både vad gäller interna gåvor såsom vid
avtackningar samt vid externa gåvor. Reglerna nämner även att om
någon skulle bli erbjuden vara, tjänst eller pengar som kan klassas
som muta skall detta genast anmälas till VD även om du inte tar emot
gåvan.

Vi ser att reglerna kan kompletteras med hur beslut om representation
ska fattas men bedömer i övrigt innehållet som ändamålsenligt.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

EHB EHB har Riktlinjer för representation och uppvaktning som tydliggör
vad intern och extern representation är samt att representation alltid
ska ha omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten.
Vidare anger riktlinjerna  vad som gäller för gåvor. Hur beslut kring
representation ska fattas framgår i delegationsordning.

Vi ser att riktlinjerna kan kompletteras med att syftet med kostnader
ska dokumenteras men bedömer i övrigt innehållet som
ändamålsenligt.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Resor och
konferenser

ENA
Energi

Det finns inget separat styrdokument avseende resor och konferenser
men det finns delvis beskrivet i andra styrdokument. I Regler för
representation och gåva under rubriken Kurser, konferenser,
studieresor anges skatteregler för måltider vid dessa sammankomster.
I dokumentet Vad är det som gäller? anges att “om ett företag bjuder
dig på en studieresa eller liknande måste programmet framstå som
seriöst - om nöjesaktiviteterna dominerar anses det som muta.” Hur
beslut ska fattas kring konferenser och studieresor framgår i
delegationsordning.

Vi ser att reglerna med fördel kan kompletteras med att
innehållet/syftet med dessa kostnader ska dokumenteras men
bedömer i övrigt innehållet som ändamålsenligt.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.
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EHB Bolaget har inget separat dokument avseende resor och konferenser.
I kommunens tidigare Riktlinjer mot korruption, som EHB än idag
tillämpar, finns ett stycke om vad som är tillåtet för konferenser och
liknande events.
I Riktlinjer för representation och uppvaktning beskrivs vad som gäller
för extern representation, exempelvis vid olika arrangemang, där det
framgår att en förutsättning är att det finns en koppling till
verksamheten. Vidare finns det beskrivet i EHBs Delegationsordning
med attestinstruktion hur belsut om kurser, konferenser, studieresor
och representation ska fattas.

Vi ser att reglerna med fördel kan kompletteras med att
innehållet/syftet med dessa kostnader ska dokumenteras men
bedömer i övrigt innehållet som ändamålsenligt.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Upphandling/
direktupp-
handling

ENA
Energi

EHB har inköpsrutiner som berör direktupphandling med förklaring
vad direktupphandling innebär, hänvisning till lagstiftning och
regelverk, vilka beloppsgränser som gäller och hur upphandlingar ska
genomföras.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

EHB ENA Energi har en inköpsinstruktion som hänvisar till att
bolaget omfattas av lag om upphandling inom
försörjningssektorn samt anger vad som gäller kring ansvar,
beloppsgränser och rutin för direktupphandlingar.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.

Sponsring och
donationer

ENA
Energi

Omfattas av kommunens regler för sponsring och regler för
donationer, se ovan.

Bedöms ha ändamålsenligt innehåll.EHB

Samlad bedömning för bolagen

Utifrån genomförd genomgång kan vi konstatera att ENA Energi och EHB delvis har styrdokument
inom ramen för det förebyggande arbetet mot mutor och korruption och att innehåll i flera är
ändamålsenliga men där vissa av styrdokumenten behöver utvecklas för att kunna anses vara
ändamålsenliga. Gemensamt för bolagen, inklusive EMAB, är att det i dagsläget saknas en aktuell
och beslutad policy mot mutor och korruption, något vi ser som viktigt att åtgärda. Vår uppfattning är
även att det finns motsvarande brister för ytterligare styrdokument för såväl dotterbolagen som
moderbolaget.

Vi bedömer även att det gemensamt för bolagen saknas en tydlig struktur gällande upprättade
riktlinjer. Detta dels då flera av de områden vi granskat finns beskrivna i ett och samma dokument (Ex
Vad är det som gäller?), dels då det råder vissa oklarheter kring vilka av kommunens policys som
gäller bolagen, och dels då det finns avsaknad av beslut på bolagens årsstämma för de av
kommunens policys som ska gälla bolagen.
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Sammantaget är vår bedömning att det för bolagen delvis finns adekvata riktlinjer med
ändamålsenligt innehåll inom ramen för det förebyggande arbetet mot mutor och korruption.

3. Sker det en uppföljning av riktlinjernas efterlevnad i tillräcklig omfattning och frekvens
avseende mutor och korruption?

Iakttagelser kommunen

För att antagna riktlinjer ska få fullt genomslag och tillämpas är det viktigt att det även sker
uppföljningar av dess efterlevnad. Utifrån dessa uppföljningar kan det exempelvis sättas in extra
utbildningsinsatser eller stöddokument inom de områden där brister i efterlevnaden identifierats.

Vid våra intervjuer har det generella svaret kring uppföljning av riktlinjer varit att detta sker i
vardagen i dialog mellan chef och medarbetare, vid utvecklingssamtal där frågeställningar om
mutor/jäv berörs samt som en del av den interna kontrollen.

I mallen för de årliga utvecklingssamtalen finns ett antal frågor som chefer ska ställa till sina
medarbetare, såsom om medarbetaren känner till kommunens värdegrund, regler mot korruption
samt om medarbetaren har en bisyssla. I det fall kunskap saknas ska chefen upplysa
medarbetaren om relevant information och hänvisning till styrdokument. Chefens ansvar
tydliggörs även på kommunens intranät under Fördjupning om din roll och uppdrag som chef där
det anges att chefer ska följa lagstiftning, avtal, regelverk samt bära och förmedla Enköpings
kommuns styrdokument.

Utöver de årliga utvecklingssamtalen följer kommunledningskontorets HR-avdelning upp
bisysslor genom en årlig inventering av samtliga ansökningar, både beviljade och icke beviljade.

Det har även från flera av de intervjuade framförts att uppföljning kring efterlevnad av riktlinjerna
sker inom ramen för den interna kontrollen inom respektive nämnd, något som rapporteras i
samband med delårsrapport och årsrapport. Specifik uppföljning kring riktlinjer kopplat till mutor
och korruption är beroende på om detta är inkluderat som riskområde i den interna
kontrollplanen, något som varierar mellan förvaltningarna vilket vi redogjort för under
revisionsfråga 1.

Inköp är ett område som återkommande lyfts i våra intervjuer som ett riskområde för mutor och
korruption och här har kommunen gjort flera insatser för att stärka både kunskap hos
medarbetare och den interna kontrollen. För närvarande genomförs en översyn av styrdokument
för inköp/upphandling då kommunen sett behov av uppdatering. Vidare behöver man vara s.k.
certifierad direktupphandlare för att genomföra direktupphandlingar inom olika förvaltningar,
något som inköpsavdelningen ansvarar för att utbilda relevanta personer till att bli. De certifierade
direktupphandlarna ska bli extra väl insatta i kommunens styrdokument gällande upphandling.

I dagsläget har Enköpings kommun inget etablerat system där utfall av inköp uppdateras
kontinuerligt. Inköpsavdelningen arbetar dock med att utveckla en modell som visar på
inköpsmönster samt eventuella köp utanför avtal. Idag är arbetet till övervägande delar manuell
med specifika körningar. En medarbetare med titeln inköpscontroller är rekryterad till
inköpsavdelningen för att utveckla området. Kommunen arbetar även med att införa E-handel,
vilket innebär att attest av överordnad sker innan beställning av vara/tjänst. Vidare kommer
införandet av E-handel minska antalet medarbetare som kan göra beställningar och även
möjliggöra tydligare uppföljning av avtalstrohet.
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I de olika förvaltningarna sker det även olika aktiviteter som är hänförliga till uppföljning av
styrdokumentens efterlevnad. Exempelvis har följande framförts under intervjuer:

- Kommunledningsförvaltningen: Styrdokument som rör mutor/korruption finns och området
kommer framförallt upp när dokument som berör mutor mm revideras och i uppföljning av
internkontroll. Det finns även väl utvecklade rutiner för inköpsavdelningens arbete inklusive
de utbildningar som inköpsavdelningen genomför avseende certifierade direktupphandlare.
Uppföljning sker även i vardagen mellan chef och medarbetare samt att nya chefer
introduceras i gällande regelverk av dennes chef.

- Samhällsbyggnadsförvaltningen: chefsansvaret står för uppföljning när det gäller
riktlinjernas efterlevnad på avdelnings- och medarbetarnivå. Den breda övergripande
uppföljningen genomförs genom förvaltningens interna revision med fokus på det
systematiska arbetet. Inom vissa områden såsom exempelvis entreprenadjuridik har riktade
utbildningsinsatser gjorts om risker och hur man hanterar situationer som kan vara föremål
för muta, jäv eller bestickning. Utökade kontrollattestfunktioner och eskaleringsprocesser
finns för fakturor. Betalplaner upprättas vid entreprenadprojekt som utgår från vad som är
upphandlat för att kunna stämma av att betalning endast sker på det som avtalats. Det finns
också en övergripande systematisk och noggrann uppföljning på alla betalningar som berör
stora projekt.

- Miljö- och byggnadsförvaltningen: flera system finns för riskminimering kring mutor och
korruption, bl.a. ett etablerat kontroll- och granskningssystem kopplat till myndighetsutövning
som är grundläggande för rättssäkerheten. Kontroll- och granskningssystem finns i flera
nivåer för inköp och fakturahantering och står under ständig bevakning och utveckling.
Samsynsmöten genomförs för att löpande lyfta svåra frågor. Vidare kompletterar
internkontrollplanen med ytterligare riskminimering.

- Utbildningsförvaltningen: alla kommunens riktlinjer och policys som tas i nämnd gås
igenom på utbildningsförvaltningens kontorsmöte dagen efter nämndsammanträdet. Ingen
särskild uppföljning kring efterlevnad av riktlinjer om mutor och korruption görs förutom att
bisysslor tas upp vid årliga medarbetarsamtal.

- Socialförvaltningen: uppföljning sker i dialog mellan chef och medarbetare vid årliga
utvecklingssamtal. Direktupphandlingar undviks och i de fall de genomförs görs det av
certifierade direktupphandlare med tillhörande kontroller av inköpsavdelningen.

- Vård- och omsorgsförvaltningen: uppföljning sker i dialog mellan chef och medarbetare
vid årliga utvecklingssamtal. Förvaltningen har en rutin för hantering av kunders privata
medel där ansvaret ligger på resultatenhetschefen att löpande uppföljning sker kring
tillämpningen av regelverket på förvaltningen. Någon annan uppföljande kontroll sker inte i
dagsläget.

- Upplevelseförvaltningen: uppföljning sker dels på årliga utvecklingssamtal för de anställda
som har detta inom ramen för sin anställning, inhyrda konsulter eller timanställda omfattas
inte av denna uppföljning men genomgår en introduktionsutbildning där ämnet mutor och
korruption berörs. På arbetsplatsträffar och månadsmöten finns en stående punkt där ett
styrdokument tas upp för information/diskussion.

Iakttagelser bolagen

Den huvudsakliga uppföljningen av riktlinjernas efterlevnad sker för EHB som en del av
internrevision och ISO-revision utöver granskningen som sker av lekmanna- och externa
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revisorer. Enligt EHBs VD är en central punkt för de årliga ISO-revisionerna lagefterlevnad av
samtliga lagar och andra styrande instruktioner som EHB omfattas av. Detta granskas av externa
ISO-revisorer som utöver dokumentationskontroll intervjuar urval av medarbetare och chefer för
att säkerställa praktisk efterlevnad av styrande dokument och rutiner.

Vid de årliga utvecklingssamtalen ska frågor tas upp om bolagets värdegrund, bisyssla och regler
mot korruption. Kontrollmoment för att stävja oegentligheter sker bl.a. genom 2-parts attester av
fakturor samt att insyn sker av flera personer i större projekt. VD för bolaget framförde att det
inom ramen för ISO-revisionen, som är den primära uppföljningen bolaget gör, inte lyfts upp
specifikt kring mutor och korruption.

EHB håller diskussioner delvis kopplat till mutor och korruption levande via gruppövningar om
olika “dilemman”, hur man ska agera och varför, kring bisysslor, vilka bolaget finns till för, varför
de ska vara sparsamma med medel m.m och för att påverka beteenden.

ENA Energi har förmedlat att uppföljning primärt sker genom 2-parts attester av fakturor,
månadsvis uppföljning av kostnader och projekt, avtalstecknande får endast göras av VD eller
avdelningschef. Vidare sker uppföljning varje kvartal över lista på leverantörer då kontroll sker av
eventuella verksamhetsfrämmande belopp. Inköp uppges ha koll på om det skulle finnas relation
mellan anställd och leverantör, att de är verksamhetsnära, direktupphandlade på korrekt sätt etc.

Ingen speciell uppföljning sker att de anställda tagit del av kommunens riktlinjer mot mutor och
korruption som bolaget tillämpat och vår uppfattning är att detsamma gäller för övriga av bolagets
styrdokument utan det hänvisas till att styrdokumenten finns tillgängliga på intranätet.

EMAB har som tidigare nämnt inga anställda och inga egna riktlinjer utan VD, ledamöter och
tjänstepersoner omfattas av samma uppföljning som inom kommunen.

Bedömning för kommunen och bolagen

Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att det inom kommunen finns en rad olika moment
för uppföljning kring efterlevnad av riktlinjerna såsom information vid nyanställning, årliga
utvecklingssamtal, genomgång av styrdokument på arbetsplatsträffar, interna kontrollplaner,
utbildning av certifierade direktupphandlare samt olika system och metoder för att identifiera
eventuella felaktigheter eller oegentligheter. Pågående arbeten sker även med att stärka
inköpsorganisationen och tillhörande processer för uppföljning vilket vi ser som positivt. Även
inom de kommunala bolagen finns ett antal uppföljningskontroller, revisioner och
diskussionsforum kopplat till etik, mutor och korruption.

Vår bedömning är att graden av uppföljning varierar mellan de olika förvaltningarna och även
mellan bolagen och att uppföljningsarbetet skulle kunna stärkas genom att genomgående arbeta
mer systematiskt och formaliserat kring uppföljningen. Ett avsnitt om uppföljning skulle med
fördel kunna inkluderas i respektive riktlinje för att tydliggöra hur detta skall ske. En årlig enkät
skulle även kunna införas för att följa upp de förtroendevaldas, chefernas och tjänstemännens
kunskap inom områdena mutor och korruption.

Sammantaget är vår bedömning att kommunens och bolagens uppföljning av riktlinjernas
efterlevnad delvis sker i tillräcklig omfattning och frekvens avseende mutor och korruption.

26



4. Finns det en tydlig och ändamålsenlig kanal för lämnande av information (tex.
visselblåsarfunktion) kring misstänkt muta eller korruption för anställda och politiker?

Iakttagelser

I dagsläget finns ingen visselblåsarfunktion upprättad inom Enköpings kommun, man hade
tidigare en externt anlitad sådan som sades upp då det inte inkom några anmälningar. Som
nämnts tidigare finns den nuvarande processen kring hur man anmäler oegentligheter beskriven i
Regler mot korruption, mutor och jäv. Det anges där att en anställd i första hand anmäler till sin
chef, och om man inte vill rapportera till chefen kan man istället ska vända sig till
HR-avdelningen. För de som är förtroendevalda ska anmälan ske till gruppledare eller polisen.
Det förtydligas att såväl förtroendevalda som anställda alltid har möjlighet att vända sig till polis.

Om man vill göra en anonym anmälan uppmanas man göra detta via brev som skickas till
Kommunledningsförvaltningen diarium, och det understryks att man då inte ska lämna några
kontaktuppgifter såsom namn, adress eller telefonnummer.

I intervjuer med förvaltningarna anges även andra rapporteringskanaler som kan användas i
detta syfte, såsom incidentrapportering via Invite/Flexite, klagomålshanteringen, skyddsombud
och Kontaktcenter. I sammanhanget har det belysts att medarbetare vid Kontaktcenter inte har
någon särskild utbildning eller rutin kring hur man skulle hantera ett eventuellt ärende som berör
mutor och korruption.

Kommunen har beslutat att återigen införa en visselblåsarfunktion i samband med att
Visselblåsardirektivet införs i Sverige och är i dagsläget i slutfasen med att formulera
förfrågningsunderlag för upphandling av visselblåsarfunktion. I Motion - Inrätta en
visselblåsarfunktion från 2021-01-24 lyfts erfarenheter från andra kommuner vilka har
rekommenderat att införa visselblåsarfunktionen som en extern inrapporteringsväg men att man
även har tillsatt en intern grupp som har beredskap att hantera de frågor som inkommer via den
externa funktionen. Den interna mottagar/utredningsgruppen föreslås samordnas av utsedda
personer inom kommunledningsförvaltningen exempelvis stabschef, kansli- och utredningschef
alternativt kommunjurist. Angelägna kompetenser inom den interna utredningsgruppen anges i
dagsläget vara HR, ekonomi/finans, jurist samt kansli.

I motionen anges vidare att kommunledningsförvaltningen inte bara behöver upphandla en
extern mottagarfunktion utan även inkludera en option på utredningstjänster i vissa fall. Generellt
sett pekar man ut behov av extern utredning vid misstanke om allvarliga oegentligheter och
intern utredning vid misstanke om mindre missförhållanden.

För bolagen finns i dagsläget ingen upprättad visselblåsarfunktion, och inte heller någon skriftlig
rutin för hur oegentligheter ska rapporteras. I likhet med kommunen uppges att personer som vill
uppmärksamma någon avvikelse eller oegentlighet generellt vänder sig till chefsleden. I
intervjuer med bolagen, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen har vi fått olika
uppgifter om huruvida bolagen informerats om den kommande upphandlingen av
visselblåsarfunktionen och om de erbjudits delta i upphandlingen.

Bedömning

I dagsläget finns ingen utpekad rapporteringskanal för anmälan av oegentligheter, utan
medarbetare och politiker inom Enköpings kommun kan använda flera olika rapporteringsvägar.
Det kan konstateras att flertalet förvaltningar nämner andra rapporteringskanaler än de som
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specificerats i kommunens Regler mot korruption, mutor och jäv, och även om det är positivt att
det finns flera ställen att vända sig till kan det vara problematiskt att information kan hamna hos
mottagare som inte vet hur man ska hantera den. Nuvarande rapporteringsvägar möjliggör inte
heller för att man på ett enkelt sätt ska kunna delge information anonymt. Vidare finns inga
skriftliga rutiner för hur visselblåsarärenden ska hanteras, vilket också kan påverka
ändamålsenligheten avseende exempelvis hur snabbt ett ärende utreds, återkoppling till
anmälare m.m.

Upplägget kring den kommande visselblåsarfunktionen som har varit uppe för beslut i
kommunfullmäktige föreslår en intern utredningsgrupp bestående av ett antal personer med olika
kompetenser, vilket ses som positivt då det medger att inte bara en persons integritet påverkar
bedömningen och hanteringen av ärendet.

Vidare ses det som positivt att man avser inkludera en option på extern utredning i de fall
inrapporterade ärenden rör personer i ledande ställning i kommunen och / eller är av allvarlig
karaktär, så man kan garantera att utredning sker av en oberoende funktion med lämplig
kompetens.

Det kan vara lämpligt för ett kommande system för visselblåsning att det tillåter möjlighet till
anonym rapportering eftersom det kan bidra till en ökad anmälningsvilja, samt att det inkluderar
möjlighet att kunna återrapportera till tipsaren.

Vidare föreligger behov av dialog med de kommunala bolagen för att klargöra vilka krav som
ställs på dem utifrån Visselblåsardirektivet samt huruvida de kan och bör ansluta sig till
kommunens visselblåsarsystem.

Vår sammantagna bedömning givet nuläget är att det delvis finns en tydlig och ändamålsenlig
kanal för lämnande av information kring mutor och korruption för kommunen. Det faktum att
kommunen är i stånd att införa en visselblåsarfunktion medger dock att rapporteringskanalerna
framgent bedöms kunna bli ändamålsenliga.

Gällande bolagen är vår sammantagna bedömning att det för närvarande inte finns en tydlig och
ändamålsenlig kanal för lämnande av information kring mutor och korruption.

5. Sker det information och utbildning till tjänstepersoner, politiker och leverantörer
avseende mutor och korruption i tillräcklig omfattning och frekvens?

Iakttagelser kommunen

I kommunens checklista för nyanställda finns punkter bl.a. om att den nyanställde ska informeras
om kommunens policys, riktlinjer och rutiner, incidentrapportering samt att dessa finns tillgängliga
på intranätet. Information om värdegrund, bisysslor och regler mot mutor och korruption ska även
ges av chef på de olika förvaltningarna under de årliga utvecklingssamtalen. Enligt
kommundirektören förs dialog med HR om att mutor/korruption/jäv är än mera tydlig i
introduktionsutbildningen för alla chefer.

I samband med att en ny mandatperiod infaller och påbörjas genomförs utbildningar av
förtroendevalda om aktuella styrdokument. Baserat på intervjuer sker det i dagsläget inte någon
uppdaterad utbildning eller information under mandatperioden till de förtroendevalda politikerna
kring området mutor och korruption.
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Det har framförts av kommundirektören att behov finns att utveckla utbildningsinsatser för fler
inom tjänstemannaorganisationen då det inte bara är politiker som behöver utbildas utan alla
chefer och medarbetare som på något sätt har leverantörskontakter, köper/beställer saker eller är
involverade på något sätt i en upphandling som därmed kan bli utsatta för mutor/korruption. Som
en del av detta och som vi tidigare nämnt i denna rapport utbildar inköpsavdelningen de som är
utsedda av chefer ute i verksamheterna för att vara direktupphandlare. Dessa medarbetare får
efter utbildningen genomföra direktupphandlingar och efter utbildningen kallas medarbetarna för
certifierade direktupphandlare.

Vidare har kommundirektören förmedlat till oss att medarbetarna på inköpsavdelningen tidigare
har genomgått en extern föreläsning/utbildning av Institutet Mot Mutor.

Som en del av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2021 ska utbildningsinsatser för
nämndens politiker samt tjänstemän genomföras kring jäv, mutor och korruption, till följd av
Covid-19 har detta dock inte genomförts ännu men är något som planeras framöver.

När det gäller nämnderna och förvaltningarna har Miljö- och byggnadsnämnden haft en
utbildning i december 2020 kring jäv och otillbörlig påverkan. I övrigt har det under våra intervjuer
inte framkommit att det i närtid skett några specifika utbildningar inom ämnet mutor och
korruption inom nämnderna/förvaltningarna. Upplevelsenämnden planerar dock att genomföra en
utbildning under 2022 om mutor och korruption, något som låg i planen för 2021 men som inte
genomförts pga Covid-19. Löpande diskussioner och frågeställningar om ämnet sker även enligt
vissa förvaltningschefer inom ledningsgruppen vilket förmedlas till medarbetare via
avdelningsmöten och arbetsplatsträffar.

Via kommunens upphandlingschef har vi informerats att inköpsavdelningen inte ger någon
specifik information till leverantörer inom området mutor och korruption under upphandlingar.
Upphandlingschefen framförde även att det kan vara så att respektive verksamhet själva tar upp
detta med leverantörerna vid t ex avtalsteckning eller uppstartsmöte. Under våra intervjuer med
förvaltningarna har det inte framkommit information som tyder på att detta är något som
systematiskt sker.

Iakttagelser bolagen

Utbildning inom området mutor och korruption har inte genomförts för varken styrelsen eller
anställda inom EHB eller ENA Energi. Den utbildning som sker är i huvudsak vid nyanställning då
man informeras om de styrdokument som finns, i övrigt hänvisas de anställda vid eventuella
frågor till att information finns på intranätet. ENA Energis styrelse genomgår en utbildning vid
nyval av styrelsemedlemmar, mutor och korruption är dock inget som specifikt tas upp i dessa
forum.

Gällande information till leverantörer sker ingen specifik information kring ämnet mutor och
korruption annat än att bolagens förväntningar kring leverantörers uppförande sker vid
avtalstecknande samt vid uppstart av ramavtal. Vad denna information de facto består av har vi
inte närmare information kring. VD för ENA Energi framförde att de har ett begränsat umgänge
med leverantörer där representation, resor och liknande sker i mycket begränsad omfattning.

Bedömning

Vi konstaterar att information och utbildning till tjänstepersoner och förtroendevalda politiker
avseende mutor och korruption sker i varierande utsträckning. Avseende förtroendevalda
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politiker sker detta främst i samband med en ny mandatperiod och för tjänstepersoner främst vid
introduktion för nyanställda.

Vi bedömer att det finns ett behov av att genomföra kommungemensamma utbildningar inom
ramen för mutor och korruption för de förtroendevalda politikerna även under en mandatperiod.
För styrelse och tjänstemän, både inom kommunen och bolagen, bedömer vi att det finns behov
av att regelbundet informera om gällande regelverk samt hålla kommunens och bolagens
värdegrund levande genom workshops/ utbildningar/ information kring mutor och korruption.
Genom att använda informations- och utbildningsinsatser regelbundet kan organisationen få en
ökad medvetenhet och motståndskraft mot riskerna för mutor och korruption samt gynna en
rapportering av eventuella misstankar om mutor och korruption.

Vi ser vidare det som viktigt att det genomförs information till leverantörerna kring kommunens
förhållningssätt till mutor och korruption. Detta kan till exempel ske i samband med upphandling
och avtalsteckning. Även om mycket kan anses vara självklarheter genom gällande lagstiftning
ser vi det som viktigt att kommunen poängterar vikten av detta för leverantörerna.

Sammantaget är vår bedömning att det inom kommunen delvis sker information och utbildning
till tjänstepersoner, politiker och leverantörer avseende mot mutor och korruption i tillräcklig
omfattning och frekvens.

För bolagen är vår sammantagna bedömning att det inte sker information och utbildning till
tjänstepersoner och leverantörer i tillräcklig omfattning och frekvens.
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Kristian Damlin Caroline Larsson, Lisa Löfgren
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Enköpings kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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                    2022-05-1313:25:03
                    Lars Wistedt på Enköpings kommuns moderbolag Aktiebolag öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1313:25:30
                    Lars Wistedt på Enköpings kommuns moderbolag Aktiebolag signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1313:34:43
                    Peter Alm på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-1313:34:43
                    Alla undertecknare i Enköpings kommuns moderbolag Aktiebolag och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Hannu Högberg (6955358):
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SDO for Jesper Englundh (6955365):
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SDO for Ulrika Ornbrant (6955376):
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SDO for Jenny Gavelin (6955396):
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SDO for Matz Keijser (6955397):
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SDO for Anders Wikman (6955399):
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SDO for Lars Wistedt (6955411):
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SDO for Peter Alm (6955440):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3053190/6467b4ff40df538384db28a59e0b18854290086c/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-05-0312:43:36
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Tony Forsberg på Enköpings kommuns moderbolag AB som en undertecknare, Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommuns moderbolag AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0318:23:28
                    Tony Forsberg på Enköpings kommuns moderbolag AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0318:23:51
                    Tony Forsberg på Enköpings kommuns moderbolag AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:08:35
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommuns moderbolag AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:08:57
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommuns moderbolag AB gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46730619710


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 194309191452


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:09:15
                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommuns moderbolag AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-05-0809:09:15
                    Alla undertecknare i Enköpings kommuns moderbolag AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Tony Forsberg (6836335):
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SDO for Bengt-Åke Gelin (6836354):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3004498/d7519491c1171228c19f8ffc4c47d12899bbd617/?asset=verification.pdf
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Tony Forsberg på Enköpings kommun som en undertecknare, Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun som en undertecknare.
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                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun öppnade för första gången.
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                    Bengt-Åke Gelin på Enköpings kommun signerade.
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                    Tony Forsberg på Enköpings kommun öppnade för första gången.
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                    Tony Forsberg på Enköpings kommun signerade.
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                    Alla undertecknare i Enköpings kommun har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Tony Forsberg (5990955):
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SDO for Bengt-Åke Gelin (5990979):
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