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Inledning 
Vänsterpartiet lägger fram ett budgetalternativ för 2013. Eftersom 

planeringsförutsättningarna för 2014 och framförallt 2015 är så osäkra är det 

orealistiskt göra en budget för de olika verksamheterna för dessa år. Vi vet inte 

om kommunens majoritet kan hantera de ganska stora byggprojekt som planeras 

och därför vet vi inte hur driftkostnader för exempelvis Idrottshuset, kommunens 

skolfastigheter, Kulturhuset Joar Blå etc påverkas under planperioden. 

 

Övergripande 
Vänsterpartiet vill prioritera välfärden i Enköping. Vi vill att ett förebyggande 

synsätt ska genomsyra all verksamhet, både genom att seriöst och systematiskt 

arbeta med sociala investeringar och genom ett mer långsiktigt perspektiv i alla 

verksamheter. Vi vill att kommunen arbetar mer strukturerat med jämställdhet, 

både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett invånarperspektiv.  

Många enköpingsbor tror idag inte på politikens möjlighet att styra Enköping. 

Istället för att sätta ned foten och fatta beslut i viktiga frågor har majoriteten år 

efter år slösat både tid och pengar på utredning efter utredning. Fastigheter har 

försatts i så dåligt skick att den förra, förrförra och förrförrförra utredningens 

slutsatser inte längre kan användas. Då har majoriteten startat ännu en 

utredning, medan verksamheten fått fortsätta i allt mindre ändamålsenliga 

lokaler. 

De senaste mandatperioderna har präglats av privatiseringar i Enköping. 

Vänsterpartiet vill stoppa privatiseringen av välfärdens kärnverksamhet. Dels för 

att skattepengarna ska stanna i välfärden, inte gå till aktieutdelningar. Men också 

för att privatiseringarna får en negativ effekt på kommunens egna verksamheter. 

När småbarnsföräldrar och vårdtagare blir kunder i konkurrensutsatt välfärd 

prioriteras annat än brukarnas behov och verksamhetens kvalité. Resurser 

används till marknadsföring för att behålla ”kunderna”, istället för till själva 

verksamheten. Verksamheten ”slimmas” för att kunna konkurrera, med resultatet 

att mindre resurser används för att möta brukarnas behov. Privatiseringen har helt 

enkelt inte lett till en konkurrens om kvalité. Därför vill vi till att börja med 

avskaffa LOV inom hemtjänsten och i förlängningen återta upphandlad 

verksamhet i kommunal regi. 

 
Skolnämnden 
Vänsterpartiet har länge arbetat för att avgifterna till förskolor och 

skolbarnomsorg görs progressiva, så att föräldrar med låga inkomster betalar en 

lägre andel av sin inkomst för barnomsorg. En sådan förändring skulle göra 

konkret skillnad i plånboken för föräldrar med knappa marginaler. 

Förskolan är viktig för många barn. Både för att barnen där får träffa jämnåriga 

kompisar att leka med, men också för att förskolan på ett positivt sätt bidrar till 

barnets utveckling. Det som händer i förskolan är för många barn 

grundläggande för en lyckad skolgång.
1
 Vårt förslag att införa progressiv taxa 

inom barnomsorgen ska också ses ur det perspektivet. Om avgiften för förskola 

eller barnomsorg är för hög ökar risken att just de föräldrar vars barn har störst 

nytta och glädje av förskolans verksamhet väljer att avstå sin förskoleplats. 

Att starkt begränsa, eller aktivt styra från barnomsorg permanentar 

klasskillnader. Därför bör kommunen göra mer för att barn ska få del av en 

kvalitetssäkrad barnomsorg, exempelvis genom att sänka avgifterna och genom 

att ge alla barn rätt till 25 timmar förskola per vecka. 

Majoriteten har valt en helt annan väg. De röstade ner Vänsterpartiets motion 

om ökning av antalet timmar och har valt att införa vårdnadsbidrag. Majoriteten 

i Enköping har inte visat något intresse av att följa upp hur vårdnadsbidragets 

införande påverkat olika gruppers avstånd till arbetsmarknaden och hur barnen 

lyckas i skolan. Men i andra kommuner där sådana uppföljningar genomförs 

kan man konstatera att föräldrar med utländsk bakgrund i mycket högre 

                                                 
1 Esping-Andersen, ”Att investera i barn och utjämna livschanser” 



utsträckning än föräldrar med svensk bakgrund ansöker om vårdnadsbidrag. 

Därför vill Vänsterpartiet avskaffa vårdnadsbidraget i Enköping. 

Vi vill ge fler barn möjligheten att utveckla sitt allra bästa Jag. Därför gör vi i 

vårt budgetalternativ en resursförstärkning till Skolnämnden, där den största 

delen av ökningen ska användas för barn med behov av särskilt stöd. 

Under 2013 måste långsiktiga och förankrade beslut om Munksundsskolan 

fattas och byggprojekt startas. Med alla de utredningar som genomförts måste 

det finnas tillräckligt beslutsunderlag för att sätta spaden i marken. 

 

Utbildningsnämnden 
Majoriteten föreslår en minskning av Utbildningsnämndens resurser. Inte i 

kronor och ören, men den uteblivna uppräkningen kommer att innebära 

neddragningar av resurser i skolan. Vi vill istället räkna upp 

Utbildningsnämndens budget, för att kunna behålla personalen även med 

minskande elevkullar. Det är ett sätt att höja kvalitén i gymnasieskolan. 

Vi motsatte oss majoritetens nedläggning av Röda Villan, eftersom Röda Villan 

är ett kostnadseffektivt medel för att ge barn en andra chans. Erfarenheterna av 

nedläggningen har inte fått oss att ändra uppfattning. 

 
Upplevelsenämnden 
Sedan Kulturnämnden och Fritidsnämnden slogs ihop till Upplevelsenämnden 

och dessutom tog över ansvaret för turism-frågor har mycket handlat om 

nedskärningar i verksamheten. Vi vill återställa resurser till 

Upplevelsenämndens verksamheter och dessutom genomföra en utökning av 

fritidsgårdarnas verksamhet. Under 2013 bör en seriös översyn av taxor och 

avgifter för Upplevelsenämnden göras. Vilken effekt har avgifterna för olika 

familjers möjligheter att nyttja kultur- och fritidsutbudet i kommunen? 

Under 2013 måste också byggandet av ny simhall påbörjas. En uppfräschning 

och utökning av omklädningsmöjligheterna samt bygga tak över uterinken i 

ishallen är också nödvändigt. Kulturhuset Joar Blå har utretts både fram- och 

baklänges. Nu är det dags att något händer i verkligheten också. Vi kan inte 

vänta på ytterligare en segdragen utredning av (tidigare utredda) möjligheter att 

bygga ett kulturhus i hamnen. Dessa tre byggprojekt kommer att påverka 

framtida driftskostnad. Därför passar en seriös översyn av taxorna under 2013 

bra, för att vi ska få en uppfattning om hur stora resursökningar 

Upplevelsenämnden kommer att behöva för att inte taxorna ska leda till ännu 

större social snedvridning. 

 

Vård- och Omsorgsnämnden 
Vänsterpartiet vill införa ”guldkantstimmar” inom äldreomsorgen. Det innebär 

att brukare ska få fritt disponera en tid i veckan till något de har lust med. Det 

kan handla om att få hjälp att åka ”på stan” och dricka kaffe, att få hjälp att se 

barnbarnen spela en fotbollsmatch, att gå på konsert eller kanske bara åka ut i 

skogen för att lyssna på tystnaden. 

 
Socialnämnden 
Socialnämnden får i majoritetens budgetförslag en uppräkning med 1,1 miljoner 

kronor. Prognosen för 2012 är att Socialnämnden gör ett underskott i 

storleksordningen 3,5 miljoner kronor. Därför skiljer sig Vänsterpartiets 

budgetförslag för Socialnämnden ganska mycket från majoritetens. Detta för att 

kunna upprätthålla kvalitén i det arbete som redan utförs. Vi vill också utöka 

socialtjänstens fältarbete. Det är den typen av långsiktigt arbete som vi tror 

behövs för att hindra och lindra ett framtida utanförskap. 

 
Yrkanden 

− Skattesatsen fastställs för 2013 till 21:14 

− Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning 2013: Det 

finansiella resultatet ska vara 1% av skatteintäkter och generella 

statsbidrag under en konjunkturcykel. 



− Internräntan fastställs till 4% för 2013. 

− Driftsbudget för verksamheterna fastställs enligt nedan fördelning: 

  

  V 2013 

Skillnad mot 

Alliansen SEK 

KF 7,1 0,0 

Kommungemensamt 4,0 0,0 

KS 69,3 0,0 

Räddningstjänsten 30,1 0,0 

Miljö- och Bygg 15,2 0,0 

Skolnämnd 707,0 12,0 

Socialnämnd 130,0 4,5 

Teknisk nämnd 52,5 0,0 

Upplevelsenämnd 103,0 3,5 

Utbildningsnämnd 205,0 6,9 

Valnämnd 0,1 0,0 

Vård- och Omsorgsnämnd 612,0 5,4 

Överförmyndarnämnd 2,8 0,0 

Vatten o Avfall 0,0 0,0 

Summa 1938,1 32,3 

Centrala poster -40,1 -4,3 

Nettokostnad 1898,0 28,0 

Skatteintäkter 1601,2 22,7 

Resultat 19,4 -5,3 

Resultat % 1,009%   
 

− Kommunstyrelsen uppdras att senast november månad återkomma till 

Kommunfullmäktige med ett förslag på progressiv taxa för förskola och 

skolbarnomsorg., med syfte att minska avgifterna för familjer med låga 

inkomster. För ändamålet reserveras 1,5 miljoner kronor i Skolnämndens 

budget. 

− Vårdnadsbidraget avskaffas. 

− Alla barn i förskoleålder erbjuds förskoleplats minst 25 timmar per 

vecka. 

− Ombyggnationen av Kulturcentrum Joar Blå påbörjas under 2013. 

− LOV inom hemtjänsten avskaffas. 

 


