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Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsens till dels för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:  

- Skrivelse till kommunstyrelsen, Prioritera rätt – välj välfärden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, Prioritera rätt – välj välfärden, 2022-01-21



Från:                                  "Maria Taxén" <thefialotta@gmail.com>
Skickat:                             Fri, 21 Jan 2022 11:35:38 +0100
Till:                                     "kommunen@enkoping.se" <kommunen@enkoping.se>
Ämne:                               Skrivelse till kommunstyrelsen

Skrivelse till kommunstyrelsen 

Prioritera rätt - välj välfärden 

Riksdagen har nyligen beslutat om budgeten för 2022. Med detta kommer det för 2022 tillföras 
stora resurser till landets kommuner. För kommunstyrelsen handlar det nu om att prioritera rätt 
och se till att pengarna gör nytta. 

De senaste åren har det också skjutits till avsevärda summor pengar till kommunerna. Men på 
alltför många håll används pengarna fel. 2020 gjorde alla Sveriges regioner och kommuner 
sammanlagt 50 miljarder i överskott. Detta i ett läge när personalen i välfärden har väldigt tuffa 
arbetsförhållanden. Tiden räcker inte till. Ofta ligger hårda besparingskrav på nämnderna. 
Resultatet: färre välfärdsarbetare ska göra mer jobb på mindre tid. Den utvecklingen är ohållbar. 
Så är det också i vår kommun. Det kräver bot och bättring från kommunens politiker. 

I och med den nu beslutade budgeten för 2022 finns nu en unik möjlighet för kommunstyrelsen 
att göra rätt. Prioritera välfärden genom att göra villkoren bättre för personalen. Här kommer en 
åtgärdsplan för kommunstyrelsen att ta ställning till: 

- Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och 
arbetskläder – är det redan beslutat ska det också fungera i praktiken. 
- Hållbar schemaläggning för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med 
familjeliv och fritid. 
- Rätt bemanning så att det blir en jämnar arbetsbelastning med hållbara scheman som ger 
utrymme för återhämtning och där fler får trygga anställningar.
- Stryka alla befintliga och/eller planerade besparingskrav/effektiviseringskrav på de nämnder 
som ansvarar för välfärden. Småaktighet som att ta bort gratis kaffe för personalen, slopa 
fruktkorgen, dra in gratis parkeringsplatser för personalen och så vidare måste helt enkelt 
upphöra. 

Prioritera rätt och genomföra detta. Det går inte att gömma sig bakom argument att pengar inte 
finns. Efter riksdagens beslut vet vi nämligen att det finns pengar. Det är nu upp till er i 
kommunstyrelsen att prioritera. 

Valdagen 2022 blir en utvärdering på hur väl ni har lyckats.  
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