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Yrkanden finansiella mål 
- Följande finansiella mål antas: 

o Kommunen ska uppvisa ett positivt resultat under planperioden 

o Enköpings kommun ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad. 

Självfinansieringsgraden för olika investeringsprojekt ska ta hänsyn till välfärdens 

behov, för att undvika att onödiga kostnader som följd av social ojämlikhet uppstår. 

o Arbetet med sociala investeringar intensifieras, för att minska kommunens och det 

övriga samhällets framtida ekonomiska åtaganden. 

Yrkanden budget 2022 
o Kommunfullmäktiga uppdrar till berörda nämnder att förverkliga vad som i 

fortsättningen av detta dokument anges. 

o Kommunstyrelsen uppdras att inte fatta några beslut om markanvisning för privata 

skolor förrän Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett sådant uppdrag. 

 

  



Budget 2022 

Verksamhet 
Budget 
2021 

Alliansen 2022 V 2022 

KF o revision -9 -9,1 -9,1 

KS -171,2 -175,5 -173,4 
Räddningstjänst -43,5 -44,4 -44,4 
Överförmyndare -4,7 -4,8 -4,8 
Miljö- och Byggnadsnämnd -20,9 -24,4 -24,4 

Socialnämnd -214,2 -232,9 -235 

Teknisk nämnd -115,8 -133 -132,1 
Upplevelsenämnd -152,3 -152,9 -157 

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnd -1224,9 -1273,6 -1292 
Valnämnd -0,3 -1 -1 

Vård- och Omsorgsnämnd -867,9 -889,4 -912 
TOTALT -2624,7 -2941 -2985,2 

Centrala poster 17,9 15,2 15,2 

Reavinster 0 0 0 
Nettokostnad -2824,7 -2925,9 -2970 

  0 0   
Skatteintäkter 2167 2286,3 2286,3 

Generella statsbidrag 691 724 724 
Finansiella poster -11,3 -9,2 -9,2 

Resultat 39,9 75,2 31,1 

Resultat %  2,50% 1,00% 

 
 

 

  



Politiska satsningar 
I det här avsnittet beskriver vi vilka satsningar vi vill göra i verksamheterna. Många av förslagen är 

långsiktigt bra för kommunens ekonomi, andra är kostnadsdrivande. Vissa förändringar är sådana att 

de behöver tid för beslut och igångsättning medan andra är sådana som kan genomföras genast. 

Exakt hur eller i vilken takt förslagen ska genomföras är en fråga för de politiska nämnder som 

ansvarar för respektive verksamhetsområde. 

I några fall skiljer sig Vänsterpartiets budget från Alliansens budget utan att vi lägger ut texten kring 

politiska satsningar. I de fallen har vi gjort bedömningen att verksamheterna behöver en större 

budget för att genomföra den verksamhet de är ålagda med så hög kvalité som Kommunfullmäktige 

kräver. 

Jämställdhet 
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det genomsyrar vårt politiska arbete. Tyvärr har det inte 

genomsyrat Enköpings kommun. Jämställdhetsarbetet har varit mycket styvmoderligt behandlat. 

Arbetet har bedrivits minst sagt lågintensivt och saknat politisk styrning under många år.  

För att sätta större politisk fokus på arbetet och för att öka systematiken i arbetet föreslår vi att ett 

politiskt jämställdhetsutskott skapas i kommunen. Utskottet ska ansvara för den politiska styrningen 

av jämställdhetsarbetet i kommunen. Jämställdhetsutskottet inrättas från och med 1 januari 2022 

och Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021 ta fram riktlinjer för ett sådant utskott. Om 

jämställdhetsutskottet ska vara ett utskott under Kommunstyrelsen, eller om det ska lyda direkt 

under Kommunfullmäktige (och i sådant fall vara en beredning) är en av många saker som 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå för Kommunfullmäktige. Gränsdragning, mandat och 

resurser för jämställdhetsutskottet är andra frågor som Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå. 

Vänsterpartiet anser att kommunens stöd till Kvinnojouren behöver öka. Kvinnojouren utför ett för 

många kvinnor livsviktigt arbete och de behöver ekonomiska förutsättningar för att kunna utföra sitt 

arbete på ett säkert och professionellt sätt. Därför vill vi att Socialnämnden får i uppdrag att hantera 

bidraget till Kvinnojouren ur ett för Kvinnojouren mer långsiktigt perspektiv.  

 

Utbildning 
Under pandemiåren 2020 och 2021 har många elever halkat efter. Därför behöver framförallt 

gymnasieskolan ett extra tillskott för att klara av att hjälpa de elever som efter pandemin behöver 

extra stöd. 

Isoleringen som pandemin inneburit för många ungdomar, som annars haft skolan som ett 

andningshål kommer också kräva en bättre rustad elevhälsa. 

I Enköpings kommun har flera folkbibliotek lagts ner. Det har indirekt drabbat skolbiblioteken, 

eftersom folkbiblioteken utnyttjats av skolorna, samt media-budgeten på folkbibliotek har gagnat de 

närliggande skolorna. Därför innehåller Vänsterpartiets budget en statsning på skolbibliotek, för att 

kompensera skolorna för den indirekta minskning av tillgången till bibliotek som skolorna under flera 

år drabbats av. 

Vi vill se över barnomsorgsavgifterna så att familjer med låga inkomster betalar en lägre avgift. 

Slutligen anser vi att kommunen ska bygga en ny kommunal skola för att ersätta den gamla 

Västerledsskolan, samt för att svara upp för nuvarande och kommande kapacitetsbehov som finns i 



upptagningsområdet. Om en privat aktör visar intresse för att etablera sig i området så får 

kommunen ta ställning till en sådan ansökan. Det är inte kommunens uppgift att locka till sig privata 

skolor. 

Vänsterpartiet har noterat att kommunala handlingar allt oftare refererar till ”Väster”, som om det 

vore en stadsdel i Enköping. Vi tycker att det vore mer lämpligt att använda de namn som redan finns 

på stadsdelarna i Enköping, Lillsidan och Galgvreten som exempel. 

 

Socialnämnden 
Vi vill slå vakt om Socialnämndens förebyggande arbete. Varför det är en god idé behöver inte 

ytterligare utvecklas. Socialnämnden har sedan mitten av 2016 ansvaret för bidrag till Kvinnojouren, 

Tjejjouren och Brottsofferjouren. Vänsterpartiet har i olika sammanhang uppmärksammat att 

framförallt Kvinnojouren, som utför ett för utsatta kvinnor bokstavligt talat livsviktigt arbete, har 

mycket svårt att klara sin uppgift med nuvarande nivå på det kommunala bidraget och därför anser vi 

att det bör öka, så att personalbemanningen på Kvinnojouren kan möta det stora behovet av deras 

hjälp. Pandemin har inte minskat behovet av en väl fungerande Kvinnojour. 

Vi vill också slå vakt om det viktiga arbete som Hela Människan utför i vår kommun. Ett arbete som 

avlastar Socialnämndens arbete.  

 

Vård- och Omsorgsnämnden 
Vård- och Omsorgsnämnden är en av kommunens största arbetsgivare, med brukare som har de allra 

svagaste rösterna med de allra största behoven.  

Med den nedskärningspolitik som genomsyrat Vård- och Omsorgsnämndens arbete denna 

mandatperiod riskerar det förebyggande arbetet inom nämnden att helt slås i spillror. 

Personalen inom Vård- och Omsorgsnämnden behöver tid för återhämtning. 

Vi önskar att vårt budgetförslag hade räckt till ny, nyttig och spännande verksamhet inom Vård- och 

Omsorgsnämndens område. Men Vänsterpartiets budgetförslag är framförallt en satsning på 

personalen. Personalen ska inte behöva springa dubbelt så fort för att få tiden att räcka till. De 

behöver fler kollegor att dela sitt viktiga arbete med. 

 

Upplevelsenämnden 
Vänsterpartiet slår vakt om kulturen. Sedan sammanslagningen och Kulturnämnden och 

Fritidsnämnden har kulturen varit den stora förloraren, ekonomiskt. Medan investeringar för fritid 

och idrott har förverkligats har Kulturhus Joar Blå fortsatt vara en pappersprodukt. När det nu ser ut 

som att vi närmar oss ett beslut tycks resonemanget från Alliansen vara att kulturen måste betala för 

kulturens ökade kostnader, bland annat genom att museet och kulturhusen i kyrkbackens fortsatta 

användning ifrågasätts. En kommun som växer måste låta kulturen ta större plats. 


