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Valplattform för Vänsterpartiet i Enköping 2014 

Vänsterpartiet gör med den här valplattformen en tydlig prioritering: Efter flera års ned-

skärningar som framförallt har drabbat barnen i Enköping är det dags för en barnvänlig 

politik. Valplattformen innehåller våra mest prioriterade frågor. Det är alltså inte något helt 

program över Vänsterpartiets kommunpolitik. Har du frågor om andra politikområden, 

som vi inte berör i valplattformen—tveka inte att höra av dig till oss! 

Vänsterpartiet gör skillnad 

Vänsterpartiet är med och styr ganska många kommuner i Sverige. Det märks. I Västerås 

uppmärksammades kommunen från Majblommekommittén, efter att Vänsterpartiet drivit 

igenom en genomtänkt politik mot barnfattigdom. I en rad kommuner har Vänsterpartiet 

drivit igenom rätten till heltidsanställningar, barnomsorg på obekväm arbetstid, arbets-

tidsförkortning inom hemtjänsten. Listan kan göras lång.  

Även här i Enköping har Vänsterpartiet påverkat politiken, men från en roll som opposit-

ionsparti. Vi har genom opinionsbildning och hårt arbete hjälpt till att stoppa nedlägg-

ningen av S:t Ilianskolan, vi har som enda parti tagit ställning för simning i Enköping me-

dan nya simhallen byggs och övertygat övriga partier.  

Nu ser vi fram emot att ingå i en styrande majoritet i Enköping och genomföra mer av vår 

politik. 

 

Barnomsorg—barnens rätt till bra förskola och fritids 

Vänsterpartiet har under flera mandatperioder uppmärksammat barnomsorgen—både för-

skolor, fritids och öppna förskolor—genom en rad förslag. Vi kommer att fortsätta arbeta 

för en bättre, mer tillgänglig barnomsorg i Enköping. För oss är trygga barn ett viktigare 

mål än en låg kommunalskatt.  

Mindre barngrupper 

Framförallt de senaste åren har barngrupperna i både förskolor och på fritids blivit större och 

större utan att antalet anställda har ökat. Det skapar både stress för personalen och otrygghet för 

många av barnen. Därför kommer vi att fortsätta kämpa emot nedskärningar i barnomsorgen och 

fortsätta budgetera för mindre barngrupper.  

30 timmar förskola till alla 

I Enköping har alla barn rätt till 15 timmar förskola i veckan. Förskolans pedagogik är viktig för 

barns utveckling. Därför vill vi ge alla barn rätt till 30 timmar förskola, även barn till föräldralediga 

och arbetslösa. Vi har i en motion föreslagit det, men tyvärr har Alliansen i Enköping röstat ned 

vårt förslag. Andra kommuner, exempelvis moderatstyrda Uppsala kommun, har genomfört 

samma förändring. Vi tycker att det är synd att inte Moderaterna i Enköping har tagit intryck av 

sina partikamrater i Uppsala. Om vi får förtroende att vara med och styra Enköping efter valet 

kommer vi att genomföra rätt till 30 timmar barnomsorg per vecka för alla barn, till och med för-

skoleklass. 

Lägre avgifter för låginkomsttagare 

Vänsterpartiet vill sänka barnomsorgsavgifterna för låginkomsttagare. Idag betalar alla familjer 



lika stor andel av sin inkomst, upp till en sammanlagd inkomst om 42.000 kronor per månad. Vi 

vill att familjer med låga inkomster ska betala en mindre andel av sin inkomst i avgift.  

Med vårt förslag skulle en ensamstående förälder med två barn få sänkt avgift med ungefär 500 

kronor per månad.  

Avskaffa vårdnadsbidraget 

Enköpings kommun införde 2007 vårdnadsbidrag. Föräldrar som inte utnyttjar barnomsorg får ett 

skattefritt bidrag på 3.000 kronor per månad—pengar som tas direkt från förskolorna. Andra kom-

muner har studerat vilka effekter vårdnadsbidraget har och det är framförallt två grupper som ut-

nyttjar vårdnadsbidrag. Dels de familjer som är välbärgade—de som har råd att avstå från en för-

älders (oftast en mammas) lön. Men också familjer där ena eller båda föräldrarna är långtidsar-

betslösa, ofta utrikes födda, som använder vårdnadsbidraget. Många av de barn som allra mest 

skulle behöva förskolans pedagogik, inte minst för sin språkutveckling, får inte gå i förskola. 

Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för att avskaffa vårdnadsbidraget. De pengar som idag 

används till vårdnadsbidraget vill vi istället använda för mer personal i barnomsorgen. 

Mer personal på fritids 

Skolan släpar efter i utvecklingen och ingenstans är detta tydligare än i situationen för fritidshem-

men. Fritids är en viktig del av många barns skoldag och Skollagen slår fast att fritidshemmen 

ska erbjuda en meningsfull fritid samt stimulera barns lärande. Därför är Skolverkets statistik oro-

väckande. Gruppstorlekarna har sedan 1990 mer än fördubblats i riket. Trots personalen bästa 

ansträngningar finns det en risk för att fritids handlar mer om förvaring än lärande. Enköpings fri-

tidshem har haft mindre barngrupper än genomsnittet i Sverige under många år, men de senaste 

årens nedskärningar har gjort att barngruppernas storlek vuxit snabbare än resten av landet. 

Vänsterpartiet har som nationellt mål grupper om 20 barn med två pedagoger. Idag har Enköping 

mycket större grupper, hela 44,7 barn per avdelning i genomsnitt! Här krävs rejäla krafttag för att 

få en bra arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vi vill också utöka möjligheterna för alla barn att få 

vistas på fritids oavsett om föräldrarna blir arbetslösa eller är föräldralediga. 

 

Skola—alla barns rätt att utveckla sitt bästa jag 

Vänsterpartiet har tydligt tagit ställning för skolan på många sätt under mandatperioden 

som varit.  

Vi stod som enda parti upp för att S:t Ilianskolan skulle finnas kvar, när alla andra partier 

var överens om nedläggning. Tillsammans med elever, lärare och föräldrar fick vi de andra 

partierna att ändra sig. Vi kämpade för att Munksundsskolan och Enöglaskolan ska finnas 

kvar istället för att slås ihop till en ny storskola. Vi har tillsammans med föräldrar och per-

sonal ordnat demonstrationer mot nedskärningar inom både barnomsorgen och skolan. Vi 

har i våra budgetförslag för kommunen varit det parti som prioriterat skolan allra mest. Vi 

har lagt realistiska budgetförslag istället för att låtsas-satsa och sen bli förvånade när 

pengarna inte räcker till. 

Stoppa nedskärningarna 

Allra viktigast direkt efter valet är att stoppa nedskärningar som planerats och genomförts i Enkö-

pings skolor. Rektorerna har gjort vad de kunnat för att få en för liten budget att räcka till, men det 

har inte gått. På i stort sett varje skola i kommunen har lärartjänster och andra tjänster försvunnit. 

Vi accepterar inte det. Enköpings politiker säger ofta att alla barn ska ha rätt att utveckla sitt allra 



bästa jag. För oss är det mer än bara floskler. Vi har alltid och kommer alltid att sätta barnens be-

hov framför skattesänkningar. Vi hoppas självklart att ingå i den majoritet som styr Enköping efter 

valet. Men vi kommer aldrig att ingå i en majoritet som skär ned på Enköpingsbarnens skolor. 

En skola för alla 

Alla undersökningar visar att skolan blivit sämre på att ge alla samma chans att lyckas. Ju större 

segregationen blir, desto svårare blir det att nå bra resultat på vissa skolor. Vi måste se till att re-

surser riktas mot de barn som är i mest behov av hjälp. 

Vi vill dessutom att barn får delta i skolornas aktiviteter på lika villkor, det innebär bland annat att 

alla dolda avgifter och krav på att ta med egna matsäckar ska bort. Skolorna ska erbjuda alla 

barn frukt till fruktstunden. På andra ställen i landet har försök gjorts enligt “totalskola” modellen 

där alla barn erbjuds frukost på morgonen. Dessa försök har haft mycket gott resultat och lik-

nande försök bör göras i Enköping. 

Enköpings skolor ska vara avgiftsfria. Det ska inte finnas några undantag från den regeln. Ingen 

skola ska förutsätta att elever köper eller hyr egen skidutrustning till vinterutflykten. Samma sak 

gäller för skolmåltider och mellanmål. I skolan ska alla barn ges samma möjligheter. Det får aldrig 

vara föräldrarnas inkomster som styr elevernas val av skolaktiviteter. 

Halv-klass undervisning 

Vi vill att eleverna ska kunna få undervisning i mindre grupper i vissa ämnen, exempelvis musik, 

bild och idrott, för att elevernas kreativitet och nyfikenhet ska kunna får utlopp och för att läraren 

ska ha tid och möjlighet att se och handleda varje elev. 

Skolbibliotek 

Tillgången till skolbibliotek ser olika ut i kommunens skolor. I några skolor finns bibliotekarie på 

plats så sällan som fyra timmar per vecka. Det tycker vi är synd. Biblioteken och bibliotekarierna 

kan vara en oerhörd tillgång i skolan, bland annat genom att inspirera till ökad läsning och hjälpa 

till med informationssökning och källkritik. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att alla elever får 

tillgång till ett skolbibliotek som är öppet och bemannat med utbildade bibliotekarier.   

Speciallärare 

Elever med särskilda behov, t ex elever med läs- och skrivsvårigheter ska få tillgång till speciallä-

rare och assistenter i tid. 

Läxhjälp i skolan 

Många lärare och forskare håller med Vänsterpartiet om att läxor riskerar att öka skillnaderna 

mellan barn med högutbildade föräldrar och de med föräldrar som har kort eller ingen utbildning 

alls. Vi bör därför se till att de skolor som har läxor är medvetna om detta och erbjuder läxhjälp 

med pedagogiskt utbildad personal 

Bättre lokaler och utforskande miljöer 

Gifter kan finnas i många av de leksaker eller annat material som används i kommunens skolor 

och förskolor. Kommunen behöver jobba aktivt med att få bort gifter och kemikalier från våra för-

skolor och skolor. Städningen i skollokalerna ska förbättras. 

Både inomhus- och utomhusmiljön ska vara anpassad till en utforskande pedagogik. 

Behåll programmen på gymnasiet 

Alliansen har lagt ner Barn– och Fritidsprogrammet och det estetiska musikprogrammet på gym-



nasiet. Det är kortsiktiga, desperata nedskärningar som gör att ungdomar i värsta fall väljer bort 

att gå i gymnasiet. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för att de två programmet startar 

igen.  

Barnens rättigheter 

Organisationer som till exempel Tjejjouren, RFSU och Rädda barnen kan göra viktiga insatser på 

våra skolor för att informera barn om deras rättigheter och vart man kan vända sig med frågor. Vi 

vill se ett långsiktigt samarbete för att möjliggöra att fler kan ta del av deras expertis. 

Vi tror att barn och ungdomar klarar att ta ett större ansvar för sin skola. Därför vill vi ge eleverna 

mer inflytande över skolans planering. Vi vill att det sker genom ett bättre stöd till och mer infly-

tande för elevråden. 

Den psykiska arbetsmiljön är ett stort arbetsområde. Mobbning förekommer på alla skolor och 

kommunen måste hela tiden utvärdera om det görs tillräckligt. Vuxennärvaro på rasterna och mer 

att göra på de gemensamma ytorna minskar risken att mobbning kan pågå oupptäckt. 

Satsa på elevhälsan 

Vi vill bidra till att elevernas hälsa förbättras. Det vill vi göra genom ett målmedvetet och struktu-

rerat folkhälsoarbete i skolan och genom att förbättra elevhälsovården. 

Större kunskap om genus och HBT-frågor 

Idag lyckas tjejer bättre än killar i alla ämnen. Samtidigt mår unga tjejer mycket sämre än jämnå-

riga killar. För att förändra detta krävs större kunskap om könsroller. Vi anser därför att skolor och 

förskolor behöver stöd av särskilt utbildade genuspedagoger. 

Kunskapen om Homo-, Bi– och Transpersoners (HBT) verklighet är alldeles för liten i skolorna. 

Vänsterpartiet har förslagit att skolorna ska HBT-certifieras, alltså att alla anställda i Enköpings 

skolor får gå en HBT-utbildning. Alliansen har tillsammans med Sverigedemokraterna röstat ner 

förslaget, men vi kommer att fortsätta kämpa för alla elevers rätt att vara sig själva, utan att drab-

bas av mobbning och kränkande oförståelse i skolan. 

 

Kultur och Fritid—åtaganden att ta på allvar 

Upplevelsenämnden, som ansvarar för Kultur– och Fritidsverksamhet i Enköping har se-

dan den bildades 2011 förknippats med nedskärningar. Viktiga verksamheter som Konsu-

mentvägledningen och Boken Kommer (en tjänst för äldre och människor med funktions-

nedsättning som har svårt att komma till biblioteket) har tagits bort, nedskärningar har ge-

nomförts på bibliotek, Kulturskolan och Simhallen. Därför kommer vi att göra allt vi kan 

för att återställa alla de nedskärningar som Alliansen har genomfört under de senaste 

åren. 

Kulturskolan 

Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar i Enköping. Det ska vara intresse, 

inte plånboken som avgör om ett barn kan spela ett instrument, sjunga i kör, dansa eller spela 

teater. Vänsterpartiet arbetar på riksnivå för att avgifterna till kommunala kulturskolor ska vara 

högst 300 kronor per termin. För att genomföra en sådan sänkning av avgifterna i Enköping krävs 

att staten skjuter till pengar. Men med eller utan särskilda statliga medel vill vi att avgifterna 

sänks och att syskonrabatten höjs till 50% istället för dagens 33%. 



Simhallen 

När Kommunfullmäktige beslutade att bygga en ny simhall var inriktningen att den nuvarande 

hallen ska rivas och att enköpingsborna skulle stå utan simhall i två år, medan den nya byggs. 

Det skulle försämra simundervisningen för skolorna och slå sönder förutsättningarna för det före-

ningsliv som idag frodas i simhallen. Vänsterpartiet tog tidigt ställning, tillsammans med Simklub-

ben Ena, för att skolor och föreningar skulle kunna fortsätta sin verksamhet medan den nya sim-

hallen byggs. Till slut gav även övriga partier med sig.  

När Simhallen står färdig vill vi att alla familjer ska ha råd att nyttja den. Kalkylen för Simhallen 

bygger på en fördubbling av avgifterna. Det går vi inte med på. En ny simhall, som byggs med 

enköpingsbornas gemensamma skattemedel ska kunna nyttjas av alla enköpingsbor. 

Badvakter 

Det ska vara säkert att bada i Enköpings simhall och vid Fjärdhundrabadet. För oss är det själv-

klart att det ska finnas utbildade badvakter, som med ett tränat öga kan upptäcka livsfara i bas-

sängerna. Badvakter fyller också funktionen att motverka mobbning och sexuella trakasserier. Vi 

kommer att se till att badvakterna återinförs om vi är med och styr Enköping efter valet. 

Bowlinghallen 

Vänsterpartiet vill att en bowlinghall ska finnas i Idrottshuset. Det har varit vår inriktning hela ti-

den. Vi hade kunnat gå med på bowlinghall någon annanstans, om det varit ekonomiskt motive-

rat. Men vår inställning har hela tiden varit att idrott och alkohol inte går ihop. Därför har vi varit 

skeptiska till idén att låta en krögare driva bowlinghallen i samma lokaler som restaurang- och 

pubverksamhet. 

 

 

 

 

Enköping—inte till salu 

Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Det är inte rimligt att vinstintresset ska få 

styra över skolor, äldreboenden och annan omsorg. Vi kommer att göra allt vi kan för att 

stoppa vinstintresset i Enköpings välfärd.  

Vart tar alla pengar vägen? 

Här berättar vi om två av de företag som har som affärsidé att omvandla enköpingsbornas skatte-

pengar till privata vinster. Vi hade kunnat lyfta fram mängder med fler exempel, men historierna 

är rätt så lika. Den gemensamma nämnaren är att det är du som skattebetalare som står för 

finansieringen och ägarna till de privata välfärdsbolagen som tar ut vinsterna. En annan gemen-

sam nämnare för de privata välfärdsbolagen är att de många gånger har lite väl täta kopplingar 

till borgerliga partier, framförallt till Moderaterna.’ 

Aleris 

Aleris är en sammanslagning av bolagen ISS Care och CarePartner. Fram till 2010 ägdes Aleris 

av riskkapitalbolaget EQT. EQT grundades av Investor, Wallenbergfamiljens ägarbolag. 2010 



såldes Aleris, från EQT till just Investor. Vinsten vid försäljningen var ungefär en miljard kronor. 

Aleris VD Stanley Brodén är gift med en av moderaternas riksdagsledamöter, Anne Marie 

Brodén, som särskilt engagerat sig i hälso– och sjukvårdsfrågor. 

I Enköping bedriver Aleris hemtjänst, via dotterbolaget Aleris Omsorg AB.  

Aleris Omsorg AB omsatte år 2012 971 miljoner kronor och gjorde en vinst på ungefär 50 miljo-

ner kronor (källa: www.allabolag.se). 

Attendo 

Attendo ägs av IK Investment Partner, ett riskkapitalbolag. 2013 bestämde sig ägarna i IK Invest-

ment partner för att plocka ut en miljard kronor ur Attendo. Det är pengar som borde gått till väl-

färden, men som istället gick rätt ner i fickan på ägarna i IK Investment Partner.  

En av Attendos tidigare ägare är Gustaf Douglas. Han har tjänat hundratals miljoner på privat väl-

färd. Han är också Alliansregeringens rådgivare i frågor om privat utförd välfärd och medlem i 

Moderaternas partistyrelse. 

Attendos VD heter Henrik Borelius. Han är bror till en tidigare minister i Alliansregeringen, mode-

raten Maria Borelius. 

I Enköping bedriver Attendo bland annat hemtjänst och demensboendet Rosengården.  

År 2012 var Attendos omsättning 3,5 miljarder kronor och vinsten 244 miljoner kronor (källa: 

www.allabolag.se). 

Vad vill Vänsterpartiet? 

Vi vill avskaffa kundvalssystemet i hemtjänsten i Enköping. Istället vill vi införa äkta valfrihet, där 

den som behöver hemtjänst ska ha makt över vilken hjälp som ska utföras. 

Vi vill också återta privatiserade omvårdnadsboenden, så att varenda skattekrona används till 

verksamheten istället för till vinster i privata vårdföretag. Vi är däremot inte emot alternativa drifts-

former. Vi välkomnar personalkooperativ och brukarkooperativ, så länge det är bra verksamhet 

och inte höga vinster som är målet. 

 

Hela Enköping ska leva! 

En av Vänsterpartiets prioriterade frågor i kommunvalet är att utveckla hela Enköpings 

kommun, inte bara staden. Tyvärr har vi sett att de allra flesta satsningarna i Enköpings 

kommun görs just i staden. Parker, kulturhus, nybyggnad eller totalrenovering av skolor, 

nya hyresrätter diskuteras och genomförs inne i Enköping, men orterna utanför Enköping 

glöms bort. Det här vill vi ändra på. De som bor på landet eller i tätorterna utanför staden 

betalar lika mycket skatt till gemensam, kommunal verksamhet och ska därför ha likvärdig 

tillgång till kommunal service. 

Trygghetsboende 

Vänsterpartiet vill bygga ett trygghetsboende i Fjärdhundra, för att de äldre som idag inte längre 

orkar bo i eget hus, men som inte vill flytta in till Enköping ska kunna bo kvar i Fjärdhundra och få 

hjälp från hemtjänsten, tillgång till en gemensam matsal och sällskap av andra äldre människor.  

Öppna förskolan 

Inne i Enköping finns två kommunala öppna förskolor. I tätorterna utanför staden är det kyrkan 



som bedriver ”Öppnis”. Vi vill att kommunen tar sitt ansvar, även utanför Enköpings stad. Det kan 

kommunen göra genom att själva driva en öppen förskola, med öppet någon eller några dagar i 

veckan, eller genom ett samarbete med Svenska Kyrkans församlingar. 

Fritidsgårdar 

Vi vill att fritidsgårdarna ska hålla öppet när behoven är som störst—på helger och skollov. Verk-

samheten på kommunens alla fritidsgårdar ska utformas tillsammans med ungdomarna som be-

söker fritidsgården. Fritidsgårdarna ska också arbeta för ett nå en jämnare könsfördelning. Idag 

är det mest killar som besöker fritidsgårdarna. 

Badvakter 

Badvakter ska självklart finnas även på Fjärdhundrabadet! 

Allaktivitetshus 

I Örsundsbro och Grillby vill vi skapa allaktivitetshus, där både kommunal service och föreningsliv 

kan samlas. Där kan till exempel bibliotek, kontor och möteslokaler för föreningslivet och fritids-

gården finnas. Exakt vad som ska finnas i Allaktivitetshusen är förstås ingenting vi som parti  ska 

bestämma—det är sådant som Grillbybor och Örsundsbrobor ska ha ett stort inflytande över. 

Kollektivtrafik 

Vi kommer att arbeta för en mycket bättre kollektivtrafik mellan tätorterna i Enköping. Vi kommer 

också att fortsätta arbeta för att tåget ska stanna i Grillby, så att även boende i Grillby får tillgång 

till ett miljövänligt färdmedel. 

Bibliotek 

Biblioteksfilialerna i Lillkyrka och Hummelsta har lagts ned. Det tycker vi är synd—närheten till ett 

bibliotek är viktig, inte minst för barnens språkutveckling. Vi kommer att direkt efter valet ta ini-

tiativ till att öppna biblioteket i Hummelsta igen och förbättra öppettiderna för de övriga biblioteks-

filialerna.  

 

 

Även Romberga ska leva. 

Av stadsdelarna i Enköping är Romberga den som genomgått de kanske allra största för-

ändringarna, med byggandet av ett stort köpcenter, istället för grönområden och bollplan. 

Andra satsningar som vi vill göra, exempelvis mindre barngrupper i skolan och barnom-

sorgen gäller självklart även för Romberga. Men här vill vi lyfta fram några av de föränd-

ringar som vi vill se, som gäller särskilt för Romberga. 

Rombergagården 

Den här sommaren, precis som en rad tidigare somrar, stängdes Rombergagården, Rombergas 

fritidsgård. Vänsterpartiet har helt andra prioriteringar—fritidsgårdar ska vara öppna när barn och 

ungdomar behöver dem mest. Istället för låg kommunalskat vill vi ge barn och ungdomar i Rom-

berga en meningsfull fritid, bland annat genom att ge Rombergagården mer resurser, så att det 

kan finnas personal och vara öppet på helger och skollov. 

Bollplan och utemiljö 

När köpcentret i Romberga byggdes lovade Moderaterna att en ny bollplan skulle tas fram, ef-



tersom köpcentret byggdes på den gamla grusplanen. Någon sådan bollplan finns inte ännu och 

det vill vi ändra på efter valet. Vi tycker också att kommunen skulle kunna ta ett större ansvar för 

Rombergas utemiljö i stort. Det skulle både kunna ge fler mötesplatser för rombergaborna och en 

ökad trygghet. 

Skolan och fritids 

Vänsterpartiet har under många år slagits för att mer resurser ska läggas på skolan, på försko-

lorna och på fritids. Barnen som finns på Rombergaskolan, på förskolorna och på fritids förtjänar 

både mindre grupper och mer personal. Under 2013 och 2014 har istället nedskärningar gjorts 

inom både barnomsorgen och skolan. Vänsterpartiet kommer aldrig att ställa upp på att barnen 

ska betala för en alldeles för låg kommunalskatt. 

 

En feministisk offensiv 

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det märks även i Enköping, där vi konsekvent arbe-

tar för mer jämställdhet i kommunpolitiken. 

Jämställdhetsutskott 

Vi vill inrätta ett jämställdhetsutskott i kommunen, som tar ansvar för kommunens jämställdhets-

arbete, exempelvis genom att ta fram relevant statistik som underlag för kommunala beslut, ge-

nom att granska nämnders, styrelsers och Kommunfullmäktiges arbete. 

En feministisk trafikplanering 

Vi vet via statistik från bland annat NTF att män kör mer än dubbelt så mycket bil som kvinnor. 

Kvinnor cyklar, går och åker kollektivt i mycket högre utsträckning än män. En trafik– och stads-

planering som använder biltrafiken som utgångspunkt kommer att vara ojämställd. Vi vill att jäm-

ställdhetsperspektivet ska genomsyra även trafik– och stadsplaneringen. Några exempel på jäm-

ställd stads– och trafikplanering är att cykelvägar och trottoarer prioriteras vid snöröjning, att 

busslinjer blir en självklar del av nya detaljplaner i tätorterna.  

HBT-certifierad kommun 

Vänsterpartiet föreslog under 2013 att Enköpings skolor ska HBT-certifieras. Det innebär att per-

sonalen på skolan får kontinuerlig utbildning om HBT-frågor 
1
. Tyvärr avslog Alliansen vårt för-

slag, men vid ett maktskifte i kommunen kommer vi att se till att HBT-certifiering av alla skolor 

påbörjas under mandatperioden. Vi vill även utöka HBT-certifiering till att omfatta alla verksam-

heter där kommunens personal möter familjer, barn och ungdomar, exempelvis på fritids, försko-

lor och socialtjänsten. 

1 HBT = Homo-, Bi– och Trans 

Jämställd idrott och fritid 

Idag är många fritidsaktiviteter så gott som ”enkönade”. Även om verksamheten i många fall bed-

rivs av ideella föreningar har kommunen en viktig roll. Idrottsanläggningarna ägs av kommunen, 

principer för uthyrning av anläggningarna beslutas av kommunen, föreningarna får bidrag från 

kommunen för att bedriva sin verksamhet. Vänsterpartiet vill att Upplevelseförvaltningen sätter 

upp jämställdhetsmål med idrotts– och fritidsverksamheten, både den som kommunen bedriver 

själva och ideell föreningsverksamhet som kommunen finansierar. 

Jämställd äldreomsorg 



Äldreomsorgen är inget undantag i ett ojämställt samhälle. Kvinnor och män får olika bemötande 

och behandlas olika vid bedömning av hemtjänstbehov och tilldelning av plats på omvårdnadsbo-

ende, äldre HBT-personer diskrimineras. Enköping är säkert inget undantag. Därför behöver 

även äldreomsorgen mål och strategier för en mer jämställd verksamhet.  

Våld mot kvinnor 

Vänsterpartiet vill stärka Kvinnojouren och Tjejjouren i Enköping. Det vill vi dels göra genom ett 

ytterligare utökat samarbete mellan socialtjänsten och jourerna, för att kunna ge ett bättre stöd till 

både kvinnor som utsätts för våld, men också till barn som bevittnar våld i hemmet.  Kommunen 

behöver också bli bättre på att hjälpa till med bostäder till de kvinnor som behöver gömma sig. 

Det kräver att kommunens egna bolag, Enköpings Hyresbostäder, tar ett större socialt ansvar 

och hjälper både Kvinnojouren och socialtjänsten med bostäder.   

 

Jämställdhet - även för kommunens anställda 

Kommunen som arbetsgivare har en viktig roll i jämställdhetsarbetet. Vi vill att den poli-

tiska nivån tar ansvar för sin roll som arbetsgivare.   

Heltid en rättighet, deltid en möjlighet 

För oss är det självklart att alla anställda i kommunen ska erbjudas heltidsanställningar.  Idag är 

det många kommunanställda som ofrivilligt arbetar deltid. Det gör det svårt att få ekonomin att gå 

ihop, inte bara idag utan även senare i livet eftersom även pensionen blir lägre. Den som själv 

väljer att arbeta deltid ska självklart få göra det, men alla anställda i Enköpings kommun ska er-

bjudas anställning på heltid, med möjlighet att själv välja att gå ner i tid. 

Slopa de delade turerna 

Många som jobbar inom kvinnodominerade yrken i Enköping tvingas jobba ”delade turer”. Det 

kan innebära att ett arbetspass pågår mellan klockan 7-11 och nästa arbetspass 15-19. Det är 

helt orimligt att kommunen på det viset gör det omöjligt för exempelvis småbarnsföräldrar att pla-

nera sin vardag. I Vänsterpartiets Enköping finns inga ”delade turer” i schemaläggningen.  

 

Lön att leva på 

Välfärden, även i Enköping, finansieras med låga löner för stora grupper, oftast kvinnor. Alla de 

som tar hand om barn, äldre och funktionsnedsatta i kommunen gör ett alltför viktigt jobb för att 

”belönas” med löner som knappt går att leva på.  

Mindre stress i arbetslivet 

Vänsterpartiet arbetar och kommer att fortsätta arbeta för ökad personaltäthet inom flera av kom-

munens verksamheter. Det gör vi eftersom barn i skolor och förskolor, äldre som är beroende av 

hemtjänst om omvårdnadsboenden ska få den uppmärksamhet och hjälp de förtjänar. Men vi gör 

det också för att skapa en mer dräglig arbetssituation. De anställda som jobbar i välfärden i En-

köping ska kunna jobba ett helt arbetsliv, inte slitas ut i förtid. 

Stoppa vinstintressena 

Vinstintresset i välfärden gör att skattepengar som borde gå till förbättringar av välfärden istället 

används till vinster och aktieutdelningar till de, oftast män, som äger stora riskkapitalbolag. Vi vill 

istället använda varje skattekrona till verksamheten, så att de anställda, oftast kvinnor, får en 



drägligare tillvaro på arbetet. 

Trygga anställningar 

Vänsterpartiet arbetar för tryggare anställningar för de som arbetar inom välfärden. Idag bärs 

mycket av verksamheten upp av vikarier som är beredda att hoppa in med mycket kort varsel när 

någon fast anställd blir sjuk. Vänsterpartiet vill att fler vikarier ska kunna erbjudas trygga, fasta 

anställningar, exempelvis genom att kommunen har vikariepooler med fast anställda. Vikariat och 

visstidsanställningar ska inte staplas ovanpå varandra år efter år. 



Magnus Ahlkvist  

38 år, IT-arkitekt 

Britta Dalved 

69 år, fd lärare 

Neil Ormerod, 39 år 

kursadministratör 

Sara Danielsson 

25 år, lärarstudent 

Per Markus Risman 

18 år, studerande 

Hilda Dahlsten, 33 år 

energisystemingenjör 

(V)i kandiderar för Vänsterpartiet i valet 

Vill du ha mer information om, eller bli medlem i Vänsterpartiet? 

Jag vill bli medlem i Vänsterpartiet      Jag vill ha mer information    

Ditt namn: _____________________________________  Födelseår: ________ 

Adress: ______________________________________________________________ 

Postnummer och ort: _______________________________________________ 
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