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Budgetförslaget	för	2023	är	framtaget	av	Socialdemokraterna.		
Ta	gärna	kontakt	med	oss	om	du	har	frågor,	idéer	eller	synpunkter.	Följ	oss	
gärna	i	sociala	medier	genom	att	skanna	QR-koden	med	din	mobil.		
	
	
	
Kontaktuppgifter:		
Jesper	Englundh	(S),	kommunalråd	i	opposition		
Jesper.englundh@politiker.enkoping.se	
	
	
	



 

Välfärden	först	i	hela	Enköpings	kommun!	
Kriser	 som	 följt	 av	 Rysslands	 angreppskrig	mot	 Ukraina	 och	 pandemins	 påverkan	 på	
samhället	har	gjort	att	Enköpings	kommun,	likt	resten	av	vår	omvärld,	går	en	period	av	
ekonomisk	 nedgång	 till	 mötes	 under	 2023.	 Utöver	 svåra	 ekonomiska	 tider	 så	 möter	
kommunen	 fortsatt	 stora	 problem	 med	 rekrytering	 av	 personal	 inom	 breda	
yrkesgrupper.	 Att	 prioritera	 välfärden	 och	 samtidigt	 möta	 dessa	 utmaningar	 är	
Enköpings	kommuns	främsta	uppgift.	

Socialdemokraterna	i	Enköping	vill	därför	med	budget	2023	säkerställa	att	välfärden	får	
de	 resurser	 som	 krävs.	 I	 tider	 av	 kris	 och	 ekonomisk	 nedgång	 behöver	 politiken	
prioritera.	Därför	kommer	denna	budget	tydlig	präglas	av	prioriteringar	på	välfärden.	

För	 Socialdemokraterna	 är	 det	 avgörande	 att	 skolan,	 omsorgen	 och	 föreningslivet	
fungerar.	Vi	räknar	det	som	ett	grundläggande	välfärdsuppdrag	för	kommunen.	Om	dessa	
tre	delar	fungerar	skapar	vi	ett	jämlikt,	livskraftigt	och	hållbart	samhälle	idag	likväl	som	
imorgon.		

För	att	lyckas	hålla	prioriteringarna	under	mer	osäkra	tider	måste	fler	ges	inflytande	över	
hur	 vi	 gemensamt	 utvecklar	 hela	 vår	 kommun.	 Det	 gäller	 kommunmedlemmar,	
tjänstepersoner	 och	 förtroendevalda,	 människor	 verksamma	 inom	 näringslivet	 och	
ideella	organisationer.	

	
Socialdemokraternas	prioriteringar	i	budget	2023:	

• Skolan	är	vår	främsta	prioritering	och	ges	därför	störst	resurstilldelning		
	

• Träffpunkterna	på	våra	omsorgsboenden	återöppnas	
	

• Arbetsskor	får	status	som	skyddskläder	och	erbjuds	all	personal	inom	förskola,	
LSS,	hemtjänst	och	äldreomsorg	

	
• Kvinnojouren,	RIA	Hela	Människan,	Brottsofferjouren	och	Lokalen	på	

Kärrhöksgränd	stärks	igenom	en	tryggad	budget		
	

• Kommunens	första	Föreningarnas	hus	öppnar	
	

• 1	timme	avgiftsfri	parkering	införs	i	centrala	Enköping	
	

• Bättre	arbetsvillkor	för	personal	inom	välfärden	
	
	

	

	



 

En	skola	för	kunskap	
Socialdemokraterna	är	övertygade	om	att	alla	elever	lyckas	i	skolan	om	de	får	chansen	att	
visa	sin	fulla	potential.	Skolans	viktigaste	uppdrag	är	att	eleven	når	kunskapsmålen	och	
dessutom	stärks	i	självförtroende	och	framtidstro.	En	likvärdig	skola,	i	staden	likväl	som	
på	landsbygden,	innebär	också	en	jämlik	och	jämställd	skola.	

Förskolan	 får	 under	 perioden	 nya	
uppdrag	 vad	 gäller	 språk	 och	
uppsökande	 verksamhet	 med	 så	 kallad	
direktinskrivning.	 Dessa	 uppdrag	 ska	
införas	 i	 verksamheten	 på	 ett	 sätt	 som	
stärker	 likvärdigheten.	 För	 detta	
behöver	 resurser	 omfördelas	 till	
förskolorna	 för	 att	 även	 få	 mindre	
barngrupper.	 	 Öppna	 förskolan	 är	 ett	
viktigt	 komplement	 och	 skapar	 stort	
värde	för	barn	och	familjer.	

Förskolan	 såväl	 som	 grundskolans	 förutsättningar	 för	 att	 ge	 alla	 barn	
gymnasiebehörighet	är	av	yttersta	vikt.	Till	dess	hjälp	finns	personal,	skolbibliotek	och	
studie-	 och	 yrkesvägledare	 men	 för	 att	 klara	 uppdraget	 behöver	 resurser	 ytterligare	
fokuseras	 och	 prioriteras.	 Det	 gäller	 också	 elevernas	 möjlighet	 att	 erhålla	
gymnasieexamen.	Kommunens	skolverksamhet	har	under	den	senaste	mandatperioden	
tyngts	av	ökande	administration,	enkäter	och	indikatorer.	Socialdemokraterna	avser	att	
förenkla	och	 ifrågasätta	krav	på	 återrapportering	 från	 förskolor	och	 skolor	 så	 att	mer	
resurser	kan	användas	i	verksamheten.	

	

Socialdemokraternas	prioriteringar:		
• Utbildnings-	 och	 arbetsmarknadsnämnden	 ges	 en	 förstärkt	 budget	 med	 totalt	

1	375	miljoner	kronor	vilket	är	26	miljoner	mer	än	det	blågröna	styret.		
	

• Utbildning-	och	arbetsmarknadsnämnden	får	i	uppdrag	att	leda	genomförandet	av	
planeringen	för	ytterligare	en	grundskola.	
	

• Förskolans	barngrupper	ska	bli	mindre.		
	

• Minska	 den	 tid	 som	 går	 åt	 till	 återrapportering,	 enkäter	 och	 indikatorer	 för	
rektorer	och	pedagogisk	personal.	

	 	



 

En	respektfull	omsorg	med	meningsfullhet	och	
inflytande	
Sverige	har	ett	av	världens	bästa	välfärdssystem	och	det	märks	även	 i	Enköping.	Vi	är	
friskare	och	starkare	längre	upp	i	åren.	Trots	detta	kan	hälsoförutsättningar	under	våra	
liv	begränsa	oss	och	förhindra	vår	frihet.	Att	kunna	känna	trygghet	och	meningsfullhet	i	
vardagen	även	när	man	blir	äldre,	sjuk	eller	har	ett	funktionshinder	är	en	självklarhet.		
	
Ett	utvecklat	förebyggande	arbete	är	en	viktig	del	så	att	alla	känner	att	det	i	Enköping	är	
möjligt	att	”leva	till	dess	man	dör”.	Träffpunkter	och	trygghetsboenden	är	goda	exempel	
på	förebyggande	arbete.	Idag	har	kommunen	en	stor	utmaning	när	det	gäller	att	rekrytera	
och	att	behålla	befintlig	omvårdnadspersonal.	Att	 förbättra	arbetsvillkoren	genom	 fler	
arbetskamrater,	färre	delade	turer	och	en	lön	som	går	att	leva	på,	kräver	ökade	resurser.	
 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
Socialdemokraternas	prioriteringar:		

• Vård-	 och	 omsorgsnämnden	 ges	 en	 förstärkt	 budget	 med	 totalt	 985	 miljoner	
kronor	vilket	är	17	miljoner	kronor	mer	än	de	blågröna.	Pengarna	tilldelas	för	att	
förbättra	personalens	arbetsvillkor.	
	

• Arbetsskor	får	status	som	skyddskläder	och	erbjuds	all	personal	inom	förskola,	
LSS,	hemtjänst	och	äldreomsorg.	
	

• Återöppna	träffpunkterna	på	våra	boenden.		

	 	



 

Ett	livsviktigt	föreningsliv	
Ett	aktivt	föreningsliv	har	positiva	effekter.	Socialdemokraterna	är	övertygade	om	att	ett	
livskraftigt	föreningsliv	ger	barn	och	unga	en	meningsfull	fritid	och	är	bra	för	äldres	hälsa	
och	trivsel.	En	kommunal	krona	satsad	på̊	föreningslivet	återbetalas	mångdubbelt	genom	
det	ideella	arbete	som	kommer	oss	alla	till	del.		

Samarbete	 mellan	 föreningslivet	 och	 kommunen	 behöver	 ständigt	 utvecklas	 och	
förbättras.	En	viktig	grund	för	att	föreningslivet	ska	kunna	verka	i	kommunen	är	tillgång	
till	lokaler.	Därför	öppnas	under	2023	det	första	av	kommunens	två	Föreningarnas	hus.		

	

	

	

	
	
	
 
 
 
 
 
	
Socialdemokraternas	prioriteringar:		

• Upplevelsenämnden	ges	en	förstärkt	budget	med	totalt	170	miljoner	kronor	vilket	
är	6	miljoner	kronor	mer	än	de	blågröna.	Pengarna	 tilldelas	 för	att	under	2023	
öppna	det	första	av	kommunens	två	Föreningarnas	hus.		
	

• Socialnämnden	ges	en	förstärkt	budget	med	totalt	284,5	miljoner	kronor	vilket	är	
8,5	miljoner	kronor	mer	än	de	blågröna.	Pengarna	ska	användas	för	att	stärka	det	
förebyggande	sociala	arbetet	och	för	att	skapa	långsiktighet	för	Kvinnojouren,	RIA	
Hela	människan,	Brottsofferjouren	samt	Lokalen	på	Kärrhöksgränd.		

	
	
	 	



 

Samhällsbygget	Enköping:		
Samhällsbyggnadsområdet	inom	Enköpings	kommun	är	fortsatt	under	hög	press	med	
anledning	av	kommunens	strategiska	läge	i	Mälardalen.	Vi	kan	däremot	konstatera	att	
tillväxten	minskar	och	det	ger	ett	efterfrågat	tidsspann	för	att	konsolidera	den	viktiga	
samhällsbyggnadsprocessen.		

Investeringar	 i	 förskolor,	 grundskolor,	 speakertorn	 med	 läktare	 på	 Korsängen	 samt	
Kulturhus	Joar	är	fortsatt	viktiga	prioriteringar.	Likaså	är	det	av	stor	vikt	att	kommunen	
aktivt	arbetar	för	en	attraktivare	stadskärna.	Ett	 första	steg	är	 införandet	av	en	timme	
avgiftsfri	 parkering,	 verkställande	 av	 beslutet	 om	 att	 anta	 en	 arkitekturpolicy	 som	
införlivas	i	översiktsplaneringen	(i	linje	med	kommunfullmäktigesbeslut	från	2018)	samt	
att	återinträda	som	medlem	i	Fairtrade.		

Socialdemokraterna	 kommer	 fortsätta	 att	 värna	 kulturfastigheterna	 i	 kyrkbacken,	
Westerlundska	gården,	Wallinska	gården,	Sommarro	samt	museet	i	Rådhuset.	Enköpings	
kommun	behöver	ge	dessa	fastigheter	med	tillhörande	verksamhet	långsiktighet.			

	
Socialdemokraternas	prioriteringar:		

• Kommunstyrelsen	får	i	uppdrag	att	under	första	
halvåret	2023	arbeta	fram	en	handlingsplan	för	en	
sammanhållen	samhällsbyggnadsprocess.	
Handlingsplanen	ska	syfta	till	minskad	administration,	
ökad	tillit	och	tydligare	politiska	prioriteringar.	
	

• Tekniska	nämndens	beslut	om	att	införa	1	timme	
avgiftsfri	parkering	i	centrala	Enköping	med	P-skiva	
verkställs.	Trafikstrategin	revideras	i	samma	riktning.		
	

• Enköping	återinträder	som	medlem	i	Fairtrade	city.			
	

• En	 arkitekturpolicy	 ska	 färdigställas	 och	 samordnas	
med	översiktsplanen.	
	
	 	



 

En	ansvarsfull	ekonomisk	politik	
Socialdemokraterna	prioriterar	välfärden	före	administrationen.	
De	ekonomiska	utmaningarna	för	Enköpings	kommun	kräver	att	
vi	förstår	innebörden	av	att	förvalta	våra	gemensamma	medel.	Det	
gäller	både	de	medel	som	går	till	genomförandet	av	välfärden	och	
de	medel	som	används	för	struktur	och	administration.		

En	 effektiv	 administration	 krävs	 för	 att	 hålla	 god	 ordning	 i	
ekonomin	 likväl	 som	 uppdaterad	 kunskap	 om	 olika	 avtal	 och	
lagkrav.	 Vi	 har	 dock	 kunnat	 konstatera	 ökade	 kostnader	 för	
administration	på	central	nivå	inom	kommunen	och	det	har	inte	
alltid	varit	uppenbart	hur	detta	gagnat	våra	kommunmedlemmar.		

Under	perioden	2013–2020	växte	kommunens	befolkning	med	12	procent.	Under	samma	
tidsperiod	 ökade	 kommunens	 anställda	 med	 administrativa	 arbetsuppgifter	 med	 27	
procent.		Detta	innebär	att	ett	antal	strateger,	kommunikatörer	och	administratörer	har	
anställts.	Det	är	uppseendeväckande	då	den	 totala	personalökningen	 inom	kommunen	
under	samma	tidsperiod	var	enbart	14	procent.		På	så	sätt	har	pengar	omfördelats	från	
välfärden	till	administrativt	arbete.		

Mot	denna	bakgrund	ser	vi	ett	behov	av	en	kursändring	i	Enköpings	kommun.	Det	finns	
möjlighet	 för	 omfördelning	 från	 central	 administration	 till	 välfärdens	 verksamhet.	
Nämndernas	 budgetramar	 justeras	 därför	 för	 en	 minskad	 ambitionsnivå	 kring	
administration,	 utredning	 och	 övrig	 förvaltning.	Dessa	 verksamhetsöversyner	 ska	 inte	
leda	 till	 effektiviseringar	 som	 påverkar	 skolan,	 omsorgen	 och	 föreningslivets	

välfärdsuppdrag.	 Kommunstyrelsen	
kommer	 att	 agera	 som	 förebild	 i	 denna	
omställning.		

Socialdemokraterna	 kommer	 i	 arbetet	
med	 kommunfullmäktiges	 långsiktiga	
plan	 och	 kommande	 årsplaner	 för	
nämnderna	att	lägga	förslag	om	minskad	
användning	 av	 mätetal	 och	 indikatorer	
som	genererar	mer	kostnader	än	nytta	för	
medborgarna.		

Det	fortsatt	höga	trycket	på	investeringar	leder	till	högre	hyres-	och	driftskostnader.	Våra	
gemensamma	 resurser	 behöver	 därför	 hanteras	 mer	 omsorgsfullt	 för	 att	 bibehålla	
kvaliteten	i	de	kommunala	verksamheterna.	Därför	ska	inte	kommunen	experimentera	
med	 hyreslösningar	 av	 viktiga	 samhällsfastigheter.	 Det	 tar	 bort	 rådigheten	 ifrån	
medborgarna	och	är	ekonomiskt	skadligt.	

	

	

	



 

Förutsättningar	för	budget	2023	
Socialdemokraternas	 budget	 sätter	 resultatmålet	 för	 2023	 till	 0	 procent.	 Detta	 för	 att	
kunna	 ta	del	 av	den	 resultatutjämningsreserv	 som	kommunen	har	 att	 tillgodogöra	 sig	
under	svåra	ekonomiska	tider.	Budgeten	har	därför	ett	negativt	resultat	som	motsvarar	
resultatutjämningsreservens	storlek	om	30	miljoner	kronor.	Kommunalskatten	föreslås	
vara	oförändrad	för	år	2023	och	fastställs	till	21:34.		

	

Driftbudget	med	nämndernas	budgetramar	

	 Blågröna		 (S)	 	
Kommunstyrelsen	 178	 174	 -4	

Miljö-	och	byggnadsnämnd	 25	 25	 0	

Socialnämnd	 276	 284,5	 8,5	

Teknisk	nämnd	 147	 140	 -7	

Upplevelsenämnd	 164	 170	 6	
Utbildnings-	och	
arbetsmarknadsnämnd	 1	349	 1	375	 26	

Vård-	och	omsorgsnämnd	 968	 985	 17	

Kommunfullmäktige	och	revision	 13	 13	 0	

Valnämnd	 0,3	 0,3	 0	

Överförmyndarverksamhet	 5	 5	 0	

Räddningstjänst	 47	 47	 0	

Buffert	för	volymförändringar	 15	 15	 0	

	    
	

Resultat-	och	balansräkning	samt	kassaflöde	och	nyckeltal	
Kompletteras	tillsammans	med	plan	för	2024	och	2025	av	kommunledningsförvaltningen	i	
samarbete	med	Socialdemokraterna	under	förutsättning	att	detta	budgetalternativ	vinner	
kommunfullmäktiges	gillande.		
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