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Inledning 

Liksom inför 2013 är planeringsförutsättningarna för de kommande 

åren oklara. Inför 2015 än mer än tidigare, med tanke på det stundande 

valet. Med en fortsatt alliansregering tyder det mesta på fortsatt sänkning 

av statsbidragen, medan de rödgröna partierna alla tycks planera för 

höjningar av statsbidragen, om än av skiftande storlek. En försiktigt 

optimistisk spaning från Vänsterpartiets sida är att statsbidragen för 2015 

åtminstone är återställda på 2013 års nivå – cirka åtta miljoner kronor 

mer än prognostiserat för 2014. Därför lägger vi fram ett budgetförslag 

som för 2014 innebär ett negativt resultat med åtta miljoner kronor, med 

tron och förhoppningen att den regering som lägger fram statsbudget 

inför 2015 återställer statsbidragen till kommunsektorn. 

 

För åren 2015 och 2016 är det enligt vår mening inte meningsfullt att 

lägga fram ett budgetförslag. Både osäkerheten i Sveriges ekonomiska 

utveckling, storleken på framtida statsbidrag och övervältringar av 

kostnader från staten till kommunerna gör att felmarginalerna blir för 

stora. 

 

Den politiska majoriteten i Enköping har under en rad år haft två 

huvudinriktningar. 

1. Hålla skatten på en sådan nivå att långsiktiga investeringar i 

välfärd, fastigheter och infrastruktur bromsats. 

2. Att privatisera de bäst fungerande delarna av den kommunala 

välfärden. 

 

Vänsterpartiet tycker att Enköping förtjänar något bättre. 

Privatiseringar och vinstexperiment hör inte hemma i den gemensamma 

sektorn. Äldreomsorg, gruppboenden, familjerådgivning etc ska drivas 

med enköpingsbornas bästa som enda drivkraft. Vinstintressen hör inte 

hemma i den gemensamma välfärden. 

 

Att hålla nere skattesatsen samtidigt som allt högre krav ställs på den 

kommunala välfärden är en omöjlig ekvation. Därför föreslår vi en 

justering av skattesatsen med 45 öre. Det innebär att kommunalskatten 

blir den 105 lägsta i landet istället för den 69 lägsta i landet. En mer 

rättvisande jämförelse är kommunalskatt + landstingsskatt, eftersom 

ansvarsområden skatteväxlats olika i Sveriges län. Vid en sådan 

jämförelse blir skattesatsen den 128 lägsta i landet, istället för den 82 

lägsta med Vänsterpartiets förslag till budget. 

 

I övrigt gäller fortfarande vad vi skrev i vår budgetreservation inför 

2013: 

- Ett förebyggande synsätt behöver genomsyra verksamheterna i 

Enköping. 



 

- Ett seriöst jämställdhetsarbete ska bedrivas, ur både 

arbetsgivarperspektiv och invånarperspektiv. 

- Att utreda resultatet av den förra och förrförra utredningens resultat 

för inte kommunen framåt. Någon gång måste långsiktiga beslut 

fattas. Att vänta på ”det perfekta beslutsunderlaget” gör att alla 

beslut skjuts på obestämd framtid. Det är inte seriöst och det har 

försatt Enköping i en svår situation med stora investeringsbehov. 

 

Kommunövergripande 

Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara en så bra arbetsgivare att 

människor väljer att bli kommunanställda och att vår personal vill vara 

ambassadörer för kommunen. Det finns helt klart förbättringsområden 

inom kommunens personalpolitik. En generell rätt till 

heltidsanställningar, med möjlighet att arbeta deltid för den som vill 

skulle vara ett steg på vägen. Ett systematiskt jämställdhetsarbete ett 

annat. Framförallt handlar det om att Kommunstyrelsen på allvar tar sig 

an arbetsgivarrollen, med mätbara och meningsfulla mål för att bli en 

bättre arbetsgivare. 

Vi vill under 2014 utbilda kommunens personal och förtroendevalda i 

skillnaden mellan privat arbetsliv och offentlig anställning, framförallt 

om meddelarfrihet och offentlighetsprincipen. 

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. Vårt förslag att 

införa progressiv taxa inom barnomsorgen ska också ses ur det 

perspektivet. Om avgiften för barnomsorg är för hög är risken att just de 

föräldrar vars barn har störst glädje och nytta av förskolans viktiga 

verksamhet avstår 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 förskola 25 timmar per vecka. 

Majoriteten har valt en annan väg. Vänsterpartiets förslag att öka 

antalet timmar i förskolan röstades ner med hänvisning till kostnaden. 

Men vårdnadsbidraget, som aktivt styr från barnomsorg till ökat 

utanförskap, behåller den borgerliga majoriteten, trots att 



 

vårdnadsbidraget kostar mer än en ökning från 15 timmar till 25 timmar 

garanterad förskola. 

Vänsterpartiet vill göra en kvalitetssatsning på fritids i Enköping. Vi 

avsätter en miljon kronor som fritidshemmen kan söka för 

kvalitetshöjande insatser. 

Vänsterpartiet föreslår en uppräkning för Skolnämnden som är något 

högre än en ren kompensation för ökade löner och andra kostnader. Det 

mesta av det ökade utrymmet vill vi använda för att komma närmare 

målet att alla elever som lämnar grundskolan ska göra det med 

fullständiga betyg. 

Vänsterpartiet vill att grundskolorna ska uppfylla skollagens krav om 

förebyggande elevvårdsarbete. Elevvårdspersonal ska lägga större delen 

av sin tid på förebyggande arbete. Även det kräver en resursförstärkning. 

HBT-certifiering 

Vänsterpartiet vill HBT-certifiera kommunens grundskolor. Vi har 

lämnat in en motion om det, men vill även i budgeten peka ut det som ett 

viktigt förbättringsområde. 

Munksundsskolan 

Vänsterpartiet har under våren, sommaren och hösten diskuterat 

Munksundsskolan, Enöglaskolan och Västerledsskolan. Friskolereformen 

har gjort att kommunens möjlighet att motverka segregation i skolorna är 

begränsad. Men vi vill ändå göra vad vi kan för att skolorna på ett bättre 

sätt än idag representerar ett tvärsnitt av befolkningen i Enköping. Vi vill 

också slå vakt om närhet till skolorna och småskalighet för framförallt de 

lägre årskurserna. Våra förslag är därför: 

- Bygg en ny skola på Munksundsområdet, antingen på samma plats 

som dagens Munksundsskolan, eller i närheten. Skolan ska 

användas för årskurserna 1-6 samt förskoleklass. 

- Bygg om Västerledsskolan (alternativt bygg en ny skola på dess 

tomt, beroende på vilket alternativ som ur pedagogisk och 

långsiktigt ekonomisk synpunkt är mest fördelaktigt). Skolan ska 

användas för årskurserna 1-6 samt förskoleklass. Om 

Västerledsskolan byggs om för ändamålet frigörs troligen stora 

ytor. Det vill vi använda för att förverkliga idén om ett riktigt 

Familjecentrum, genom att låta Familjens Hus flytta in i för 

ändamålet anpassade lokaler på Västerledsskolan, tillsammans med 

Öppna Förskolan och Blomstra Föräldrastöd. Den nya skolan är 

också en viktig del i Cultural Planning för området. Eller enklare 

uttryckt – byggnaden ska användas för fler ändamål än skola och 

Familjecentrum.  

- Eftersom Haga troligen växer och bostadsområden kring ån 

planeras framöver kommer troligen elevunderlaget för framförallt 

Munksundsskolan att öka. Vår förhoppning är att den nya 



 

bebyggelsen är mer blandad, med en stor andel hyresrätter. Vi vill 

göra en ändring i ”upptagningsområden” för dessa två skolor. 

Munksundsskolans ”upptagningsområde” skulle med vårt förslag 

vara dagens ”upptagningsområde”, exklusive Lillsidan. Elever från 

Lillsidan ingår i den nya Västerledsskolans ”upptagningsområde”, 

tillsammans med de områden som hör till Enöglaskolans 

”upptagningsområde”. 

Utbildningsnämnden 

Elevantalet på Westerlundska gymnasiet minskar, men inte i sådan 

omfattning att det motiverar en neddragning av Utbildningsnämndens 

resurser som majoriteten föreslår. Dessutom ökar elevantalet nyanlända 

elever och inom gymnasiesärskolan, vilket kräver ökade resurser. Vi 

föreslår en uppräkning som ligger något högre än förväntade löne- och 

andra kostnadsökningar. 

Som vi påpekat i tidigare budgetförslag är resurserna till 

skolbiblioteket på Westerlundska gymnasiet och resurserna till elevvård 

betydligt lägre än vad som är rimligt för en så stor skola. Det vill vi ändra 

på. Även på gymnasieskolan vill vi att elevvården ska uppfylla 

skollagens krav om förebyggande insatser. 

Vi vill införa en sommarjobbsgaranti för alla gymnasieelever. Under 

gymnasietiden ska varje elev som vill erbjudas sommarjobb med hjälp av 

kommunen vid minst ett tillfälle. Att sommarjobba är ett första steg ut i 

arbetslivet. Det steget vill vi göra tillgängligt för alla elever, även de vars 

föräldrar saknar ”de rätta kontakterna”. 

Vi vill att Westerlundska gymnasiet och Komvux HBT-certifieras, i 

enlighet med den motion vi lämnat in. 

Slutligen vill vi att Westerlundskas introduktionsprogram förstärks. Vi 

motsatte oss majoritetens nedläggning av Röda Villan. Det är cyniskt att 

göra nedskärningar för just de elever som är i störst behov av skolans 

resurser. En verksamhet liknande Röda Villan bör startas så snart som 

möjligt, senast till terminsstarten HT2014. 

 

Upplevelsenämnden 

Om Upplevelsenämnden finns egentligen åtskilligt att säga. Om bristen 

på planering och uppföljning, om omorganisationer och ofinansierat 

införande av nya tjänster och om nedskärningar i kärnverksamheten. 

Mycket av detta är redan sagt. Vänsterpartiet står fast vid att 

Upplevelsenämnden borde upplösas och ansvaret för verksamheten föras 

över till Kommunstyrelsen. Det är ett ovanligt förslag, men när en nämnd 

så desperat skär i verksamheten att inte ens säkerheten i Simhallen kan 

prioriteras behövs okonventionella åtgärder. 

Vårt budgetförslag innehåller förstärkningar som innebär att de 

nedskärningar som genomförts under 2013, på bland annat badvakter, 



 

Boken kommer, Konsumentvägledning och Kulturskolan kan dras 

tillbaka. Vi vill också se över organisationen på Upplevelseförvaltningen, 

så att en större andel av resurserna används till kärnverksamheten. 

Under 2014 vill vi att byggandet av en ny träningshall för isidrotterna 

kommer igång. Hallen ska stå färdig tills simhallen rivs, för att under 

byggtiden i nya simhallen användas som tillfällig simhall och som 

omklädning till Idrottshuset (eftersom Idrottshusets omklädningsrum 

också tycks bli föremål för rivning i och med bygget av ny simhall). När 

nya simhallen är färdig kan de inhyrda bassängerna avvecklas och hallen 

användas för isidrotterna. 

Vänsterpartiet har i Kommunstyrelsen lagt förslag om både 

Upplevelsenämndens upplösande och om bygget av en ny träningshall. 

Dessa förslag har ”beretts” länge och väl på Kommunstyrelsekontoret, 

varför vi ser fram emot väl genomarbetade svar. Kanske har majoriteten 

för avsikt att till och med besvara förslagen innan kommunalvalet 2014? 

 

Vård- och Omsorgsnämnden 

Vänsterpartiet vill införa ”guldkantstimmar” inom äldreomsorgen. Det 

innebär att brukare ska fritt få 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 gå ut i skogen för att lyssna på tystnaden. 

Vi vill också minska stressen i arbetet för vård- och 

omsorgsförvaltningens personal. För det krävs fler händer i vården, fler 

anställda som hjälps åt att göra jobbet. 

 

Socialnämnden 

I majoritetens budgetförslag görs en bra redovisning av 

Socialnämndens utmaningar 2014. Tyvärr saknas medel i majoritetens 

budgetförslag för att möta dessa utmaningar. Vänsterpartiets 

budgetförslag innebär en större möjlighet att genomföra 

kvalitetsförbättringar och anpassningar till tillsynsmyndigheternas/statens 

ändrade krav utan att behöva skära ned på förebyggande 

öppenvårdsinsatser. 

 

Miljö- och Byggnadsnämnden 

Vi vill återinföra de kostnadsfria vattenprover som erbjöds familjer 

som väntar barn alternativt har nyfödda barn och som hämtar vatten ur 

egen brunn. Vi vill också göra en förstärkning för att nämnden bättre ska 

klara av att hantera de ibland orimligt långa väntetiderna för bygglov. 

Bygglovshanteringen måste också vara både rättvis och förutsägbar. Det 



 

är inte OK att handläggningstiderna varierar så kraftigt mellan olika 

ansökningar. 

 

Verksamheternas nettokostnader 2014 

 

Verksamhet Bokslut 

2012 

Budget 

2013 

Budget 

2014 

Justeringar Budget 

2014 efter 

justeringar 

KF o revisionen 6,4 7,5 7,6  7,6 

Kommungemensamt 4,1 4 4,3  4,3 

KS 63,6 55,2 52,5 -0,6 51,9 

Räddningstjänsten 29,5 30,1 32,6  32,6 

Miljö- och 

Byggnadsnämnden 

13,5 15 16,5 -0,2 16,3 

Skolnämnden 683,2 704,7 735 -30,7 704,3 

Socialnämnden 124,2 124,6 130 -0,2 129,8 

Tekniska nämnden 50,2 65,3 73,1 -0,5 72,6 

Upplevelsenämnden 102,1 87,4 94,5 -5,7 88,8 

Utbildningsnämnden 199,9 200 206,7 -4,8 201,9 

Valnämnden 0 0,1 1,2  1,2 

Vård- och 

Omsorgsnämnden 

579 609 688 -0,2 687,8 

Överförmyndarnämnden 2,4 2,9 3  3 

Summa 

skattefinansierat 

1 858,1 1 905,8 2 045 -42,9 2 002,1 

VA -1,5 0 0  0 

Summa styrelser och 

nämnder 

1 859,6 1 905,8 2 045 -42,9 2 002,1 

Internränta -52,5 -61,7 -53,3 12,2 -42,1 

Justering 

redovisningsprincip för 

planerat underhåll VO. 

   -3,7 -3,7 

PO-pålägg 14,8 20,9 12,4  12,4 

Reavinster -7,4 -5 -5,5  -5,5 

Återbetalning AFA -31,5     

Reserv 1,4 10 4  4 

Summa 

kommungemensamma 

poster 

-75,2 -35,8 -43,4 8,5 -34,9 

Nettokostnader 1 784,4 1 870 2 001,6 -34,4 1 967,2 



 

Resultaträkning 

 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 

Netto ex avskrivningar -1713,4 -1794,9 -1890,2 

Avskrivningar -71 -75,1 -77 

Netto -1784,4 -1870 -1967,2 

Skatteintäkter 1517,5 1578,5 1665,7 

Statsbidrag 312,8 323,3 301,1 

Finansiella intäkter 6,4 6,3 5,7 

Finansiella kostnader -5,9 -13,4 -13,3 

Resultat 46,4 24,7 -8 

 


