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budget 2021 och plan 2022-2023 

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 

 

                 Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2022  

 

Nystarts överskottsmål på 2 procent ligger fast  

PANDEMI-BIDRAG SKA ANVÄNDAS 
Oansvarigt att kräva besparingar och lägga statens pengar på hög 

                                       Nystart satsar 

 6 mkr mot långtidsarbetslöshet i Coronas kölvatten 

 5 mkr för mer heltid och återhämtning inom omsorgen 

 Två nya tjänster för arbete mot våld i nära relationer    

  

       

 

 Delaktigheten ska öka - inte minska 
  

Förslag 

Det är dags att kommunen tar ansvar  
och renoverar campingen i Bredsand!  

Värna våra kultur- 
          fastigheter!  
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Nystart Enköping om  

Ekonomisk hållbarhet 

Trygga 
verksamheten 

Under pandemin skjuter 

staten till resurser så att 

Enköping för 2022 får 

skatteintäkter och 

statsbidrag som ökar med  

4,6 procent jämfört med 

förväntade 3,4 procent.      

Kostnader bör inte få växa 

med 4,6 procent permanent, 

men det är vanskligt att 

genomföra omfattande 

effektiviseringar i en 

organisation som vacklar 

under arbetsbelastningen 

från pandemin. Risken är 

uppenbar att det inte leder 

till några reella besparingar.      

Extra Covid-19-pengar från 

staten behöver komma ut i 

verksamheterna!  

Resultatet ska därför 
vara minst 

2 procent 
av skatteintäkter och 

generella bidrag år 2022 

                   

Omsorgen och 
skolan får full 

uppräkning 
Vård- och omsorgsnämnden, 

Socialnämnden samt 

Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden har 

drabbats hårt av pandemin.  

Dessa verksamheter behöver 

arbetsro för att hitta tillbaka till 

ett normalläge innan det är 

rimligt att ge uppdrag om mer 

omfattande reformeringar och 

besparingar.  

Därför får de nämnderna full 

kostnadskompensation samt 

extra satsningar i årets budget.   

Covid-pengarna 
är tillfälliga! 
Vi ger samtliga nämnder ett 
uppdrag om att ta fram extra 
besparingsåtgärder för tiden 
efter pandemin, som 
sammantaget omfattar 34 
miljoner för att hantera 
situationen när pandemi-
pengarna försvinner. 

   

Skuldsättning i 
perspektiv  

Ökad skuldsättning är ett 

tilltagande problem för 

Enköpings kommun, men det 

är vanskligt att bara titta på 

skuldnivå per innevånare 

och jämföra mellan 

kommunkoncerner.   

Två tredjedelar av Enköpings 

skuldsättning ligger idag i de 

kommunala bolagen som 

driver kommersiell 

verksamhet. Bolagen ska 

samtidigt ge intäkter för 

verksamheten som täcker 

lånekostnaden. Många 

kommuner har en helt annan 

lånemix mellan kommunen 

och olika bolag i koncernen.  

I de senaste officiella 

siffrorna från Kommuninvest 

för år 2019 hade över 100 

kommuner en skatte- 

finansierad verksamhet som 

var mer belånad per 

invånare än Enköping.  

Ansvarsfulla investeringar 

kräver bättre jämförelser!  
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Förord Den styrande minoritetskoalitionens förslag till verksamhetsplan med budget för 

2022 saknar även den här gången i stort sett politisk vilja. Beskrivningen av nämndernas 

arbete och mål är så allmängiltig att vi inte upprepar den i år heller. I det fall Nystart 

Enköpings förslag vinner fullmäktiges gehör, kompletterar kommunledningsförvaltningen 

förslaget med beskrivande text och lagstadgad formalia i samråd med Nystart.                                                                                                                                                          

 
                

Nystart Enköping föreslår oförändrad kommunal skattesats: 21,34  

Nystart Enköpings förslag på 

Budget 2022 

Kommunstyrelsen - sid 3                       Tekniska nämnden – sid 10  
Socialnämnden - sid 5                       Upplevelsenämnden – sid 12 
Utbildnings- & arb.nämnden - sid 7        Vård- & oms.nämnden – sid 14 
Miljö- & byggnadsnämnden - sid 9          
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Mindre administration ger mer pengar till välfärd 
De flesta vill att kommunens begränsade resurser ska användas där de gör mest nytta för våra 

medborgare. Vi säger att vi inte bara ska göra saker rätt, utan även göra rätt saker. Ett område som 

ofta ifrågasätts är administrationen. Samtidigt som den är välbehövlig, får den inte växa okontrollerat. 

Tvärtom bör den kunna minska med digitalisering, samarbete och nya rutiner.  

Nystart ställer sig också frågande till alla omfattande policy- och strategidokument som ständigt tas 

fram, trots att det inom många områden finns lagar som reglerar vad som är kommunernas ansvar. 

 

Demokrati kräver mer insyn – inte mindre!  
Minoritetskoalitionen M+C+L+KD+MP röstade nyligen med stöd av SD för att såväl Enköpingsborna 

som medierna ska stängas ute från valda delar av kommunstyrelsens möten. Nystart Enköping anser 

att det strider mot fullmäktiges mål om att skapa förutsättningar för delaktighet i samhälls-

utvecklingen och tilltro till demokratin.    

 

Nystart Enköping om  

Kommunstyrelsen 

För att vi ska kunna bedöma potentialen i besparing på administrationen, 
riktar Nystart Enköping följande uppdrag till kommunstyrelsen:   

 Följ upp vilka förvaltningar som har fler administrativt anställda än jämförbara kommuner 

och föreslå åtgärder för att uppnå en bättre balans mellan administration och de 

medborgarnära verksamheterna 

 Säkerställ och redovisa att digitala satsningar resulterar i större effektivitet 

 

Nystart Enköping om  

Kommunstyrelsen 

För att framhålla vikten av delaktighet och transparens, riktar Nystart 
Enköping följande uppdrag till kommunstyrelsen:  

 Öka fokuseringen på demokratimålen i fullmäktiges långsiktiga plan, och föreslå 

fullmäktige ett uttalande som stöder nämndernas arbete med öppna nämndsmöten. 
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Tillgängliggör KF-sändningarna på webben 

Ny lagstiftning för tillgängligheten till bland annat kommuners service på internet har inneburit 

inskränkningar på sändningarna från kommunfullmäktige på Enköpings kommuns hemsida. Att inte 

visa sändningarna i samma utsträckning som tidigare går stick i stäv med kommunens demokratimål.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

”Kommunstyrelsen har en administrativtung förvaltning, där möjligheterna att 
effektivisera just administrationen är störst. Förvaltningen är även motorn i den 
digitala utvecklingen, och bör därför lättast kunna se digitaliseringens effekter.  

 

 

 

 

Nystart Enköping om Kommunstyrelsen, forts. 

I enlighet med kommunens mål och demokrati och delaktighet, riktar 
Nystart Enköping följande uppdrag till kommunstyrelsen:  

 Redovisa arbetet med att utöka servicen med sändningar på kommunens hemsida från 

kommunfullmäktiges sammanträden, utifrån ny lagstiftning om tillgänglighet 

 

 

Budgetkommentar 

Kommunstyrelsen 
Nystart Enköping: 173,5 mkr 

Minoritetsstyrets förslag: 175,5 mkr 
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Bekämpa brottslig användning av offentliga medel 
Välfärdens kärna är att den som behöver hjälp av samhället ska få ett effektivt stöd. Den rätten får 

inte fuskas bort. Vi har inga indikationer på att Enköping är mer utsatt för brottslighet i välfärds-

systemen än andra kommuner, men det är rimligt att tro att det förekommer även här.  

 

 

Prioritera arbetet mot våld och arbetslöshet 
Våld i nära relationer är ett område där anmälningarna ökat drastiskt de senaste åren. 

Trygghetsarbetet som är avgörande i ett skyddsperspektiv är kostsamt.  2018 var kostnaden 2,4 mkr 

och 2020 hade den ökat till 7,4 mkr. Det finns inga tendenser i samhället som tyder på att arbetets 

omfattning ska generera mindre behov av insatser med tiden. Pandemins utveckling, som innebär att 

familjer blir isolerade i det egna hemmet, visar tyvärr på en tendens åt det motsatta hållet.  

Pandemin riskerar också att öka arbetslösheten, bland annat för dem som står allra längst ifrån 

arbetsmarknaden. Socialnämnden kan via Jobbcenter och Kompetensmagasinet motverka det.    

Nystart Enköping om  

Socialnämnden 

För att resurserna i välfärden ska gå till dem som behöver dem bäst, riktar 
Nystart Enköping följande uppdrag till Socialnämnden:  

 Bedöm omfattningen av brottslighet och fusk inom nämndens välfärdssystem, redovisa för 
nämnden hur det kan stävjas och rapportera vidtagna åtgärder till fullmäktige.  
 

 

 

Nystart Enköping öronmärker medel för arbetet mot våld i nära relationer 
och mot arbetslöshet i pandemins kölvatten, och riktar följande uppdrag till 
Socialnämnden:  

 Redovisa i delårsrapporterna till fullmäktige hur arbetet mot våld i nära relationer 
fortskrider, samt samarbeta med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden via 
Jobbcentrum och Kompetensmagasinet i arbetet mot arbetslöshet i pandemins kölvatten.   
 

 

 



6 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Socialnämnden får i Nystarts budgetförslag en uppräkning med 1,2 mkr, 
motsvarande två årsanställda, för arbetet mot våld i nära relationer. Medlen 
går till förvaltningens pågående implementering i syfte att handläggning av 
våld ska ingå i det ordinarie arbetet, enligt rekommendation av socialstyrelsen.  

Nystart beviljar också 2 mkr för att stärka nämndens arbete mot ökad 
arbetslöshet i pandemins kölvatten. Ytterligare 4 mkr avsätter Nystart i 
budgeten för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, med uppdraget att de 
två nämnderna samarbetar via Jobbcenter och Kompetensmagasinet.  

 

 

Nystart Enköping om Socialnämnden, forts. 

Budgetkommentar 

Socialnämnden 
Nystart Enköping: 235 mkr 

Minoritetsstyrets förslag: 232,9 mkr 
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Öka rätten till förskola till 25 timmar i veckan 
Alla barn mellan tre och fem års ålder har rätt till avgiftsfri allmän förskola som omfattar 15 timmar 

per vecka. I Enköping erbjuds dessutom barn till föräldralediga och arbetslösa ytterligare 5 timmar 

per vecka. Det finansieras av avgifter från familjen och via skattemedel. Nystart Enköping vill se att 

den gränsen höjs ytterligare 5 timmar eftersom förskolan är ytterst viktig i barnens språkutveckling.  

Enköping har formulerat strategiska mål för kommunen där mål nummer 4 är ”Alla elever i 

grundskolan går ut 9:e klass med gymnasiebehörighet”. Menar vi allvar med detta mål kan vi inte ha 

en situation där barn med småsyskon eller en arbetslös förälder får sämre förutsättningar.  

Mediantiden för vad som erbjuds av kommuner i Stockholm är exempelvis 30 timmar. Utifrån ett 

barnperspektiv kan vi inte se att det är rimligt att Enköpings barn får så mycket färre timmar med 

pedagoger som det är i dag. Enköping gör stora satsningar på att öka kapaciteten på förskolorna. Att 

använda det som byggs för att förbättra möjligheterna att uppnå mål nummer 4 är god ekonomisk 

hushållning. Detta gäller både att erbjuda fler timmar på förskolan samt att ha öppen förskola för att 

stimulera fler föräldrar att placera barnen i förskolan.  

 

Satsning mot arbetslöshet i pandemins kölvatten  
Pandemin har slagit hårt mot många som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden har ett särskilt ansvar via Jobbcentrum och Kompetensmagasinet för att 

utveckla nya arbetsmetoder och ny samordning med andra aktörer, inklusive Socialnämnden.  

Nystart Enköping om  

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

I enlighet med kommunens strategiska mål för skolan, riktar Nystart 
Enköping följande uppdrag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram ekonomiska och andra 
konsekvenser av en ökning till 25 timmars förskola för barn med föräldralediga eller 
arbetssökande föräldrar - baserat på erfarenheterna av när gränsen höjdes från 15 till 20 
timmar – inför beslutsförslag om införande  

 Gränsen ska under budgetåret inte sänkas till under 20 timmar   
 

 

 



8 
 

 

 

 

”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med 
förvaltningen de senaste åren sett över kostnadssidan, och bedömer att det är 
svårt att effektivisera ytterligare om kommunens mål för skolan ska uppnås.  

En viktig pusselbit för att uppfylla målen är att fortsätta med den lokala 
skolkommissionen, som nu skulle ha tagit slut men som vi förlänger. Vi ger 
ytterligare ett mindre tillskott för att lindra pandemins effekter.  

Nystart ger även nämnden 4 mkr för arbetet mot ökad arbetslöshet. 
Tillsammans med de 2 mkr som Nystart avsätter i Socialnämndens budget är 
Nystarts extrasatsning mot arbetslöshet sammanlagt 6 mkr. 

Dessutom beviljar Nystart nämnden 1,4 mkr i kompensation för ökade 
hyreskostnader i samband med etableringen av nya Kompetensmagasinet. 
Nämndens grundresurser ska gå till eleverna, inte till ökade hyreskostnader!  

   

 

Nystart om Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, forts  

Nystart Enköping öronmärker medel för arbetet mot arbetslöshet i 
pandemins kölvatten, och riktar följande uppdrag till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden:   

 Redovisa i delårsrapporterna till fullmäktige hur arbetet mot arbetslöshet i pandemins 
kölvatten fortskrider i samarbete med Socialnämnden, via Jobbcenter och 
Kompetensmagasinet.    
 

 

 

 Budgetkommentar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Nystart Enköping: 1280 mkr 

Minoritetsstyrets förslag: 1273,6 mkr   
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Ytterligare medel till arbetet för högre kundnöjdhet… 
 

Miljö- och byggnadsnämnden har en viktig roll när det gäller medborgarnas och företagens syn på 

kommunens service och tillgänglighet. Vi ser att förvaltningen är på god väg i sitt arbete för ökat 

Kund Nöjd- Index (NKI). Miljö- och byggnadsnämnden har fortfarande en bit kvar för att nå sina mål. 

Nystart önskar dem lycka till i det arbetet.     

 

För att stärka nämndens möjligheter att ytterligare motsvara näringslivets och medborgarnas 

förväntningar avsätter Nystart medel motsvarande en helårstjänst för Miljö- och byggnadsnämnden. 

Medlen fördelas av nämnden mellan miljö- resp bygglovsavdelningen där behovet anses vara störst.  

Till skillnad från den styrande minoritetskoalitionen tillför Nystart inga medel till nämnden för 

äskandet om administrativa tjänster för ”processutveckling”.  

 

 

…och till visualisering av Enköpings utvecklingsarbete 

 

Även i Nystarts budgetförslag finns medel avsatta för utveckling av digitalt stöd för att bättre kunna 

visualisera kommunens utvecklingsarbete, exempelvis 3D-lösningar för geodata och visualisering av 

planer och befintlig geografi. Arbetet under år 2022 får utvisa omfattningen av fortsatt behov. .  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet finansieras till betydande del av 
de avgifter som faktureras medborgare och företag för utfört arbete. Nystart 
Enköping tillför medel för de satsningar som nämns ovan.   

Nystart Enköping om  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Budgetkommentar 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Nystart Enköping: 24,4 mkr  

Minoritetsstyrets förslag: 24,4 mkr 

 



10 
 

Renovera Bredsand och våra kulturfastigheter!  
 
Tekniska nämnden är även kommunens fastighetsnämnd. Därmed har nämnden ett särskilt ansvar 
för de byggnader som många Enköpingsbor anser kännetecknar vår kommun. Det handlar bland 
annat om Bredsands bad- och campingområde.  
 
Det pågår nu en diskussion om vem som ska ansvara för driften av Bredsands camping. Nystart anser 
att det behövs ett omtag i hela den frågan, som förutsättningslöst behöver ses över. Vi ser stora 
risker med den tomträttslösning som nu är aktuell. Oavsett hur den frågan landar, anser Nystart att 
kommunen behöver ta sitt ansvar och rusta upp de fastigheter på campingen som kommunen 
fortfarande äger. Ett första steg är att tekniska nämnden tar fram ett genomarbetat underlag som 
visar vilken upprustning som behövs.  
 

Även kulturskolan/tingshuset behöver fortsatt underhållas. Också för de byggnaderna pågår det en 

politisk diskussion, där det i skrivande stund inte är avgjort vilken verksamhet som ska bedrivas i dem. 

Nystart Enköping anser att nuvarande verksamheter ska vara kvar i dessa hus, och avsätter – till 

skillnad mot minoritetsstyret – medel för att rusta upp kulturskolan/tingshuset.  

 

 
Trafiken måste minska förbi våra nya stoltheter 

 
Pepparrotsbadet är nu i drift och när den nya gymnasieskolan om några år står klar kommer 
Inte minst många barn och ungdomar att röra sig i trafikmiljöerna längs Torgatans infart från 
Boglösavägen. Tung trafik till Ena Energi går också förbi badet, Idrottshuset och gymnasiet.  

 

 

Nystart Enköping om  

Tekniska nämnden 

För att ta ett fortsatt ansvar för kommunens högt profilerade fastigheter, 
riktar Nystart Enköping följande uppdrag till Tekniska nämnden:  

 Ta fram ett underlag som visar renoveringsbehovet på kommunens fastigheter vid 
Bredsands camping, och föreslå kommunstyrelsen hur det kan finansieras i 
kommunens investeringsbudget. Detsamma gäller kulturskolan/tingshuset.  
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”Tekniska nämndens verksamheter finansieras till allra största delen av att 
andra förvaltningar köper dess tjänster. Nystart Enköping har samma 
ramtilldelning till Tekniska nämnden som den styrande minoritetskoalitionen, 
med ett undantag: 
 
Nystart tillför inte medel till en tjänst som ursprungligen äskades av 
förvaltningen som ”programledare/projektsamordnare”, och senare ändrades 
till ”controller”. Om den administrativa funktionen anses behövas förutsätter 
Nystart Enköping att den kan tillsättas genom omfördelning inom ram.  
 
 
 
 

Nystart Enköping om tekniska nämnden, forts. 

Nystart påminner om det uppdrag som Tekniska nämnden fick redan i 2019 
års verksamhetsplan. Därför riktar vi återigen följande uppdrag till Tekniska 
nämnden:    

 Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda planeringen för Ågatans förlängning till den nya 
rondellen utanför Pepparrotsbadet för att minska trafiken mot centrum från Boglösavägen 
och Bredsand, samt att redovisa hur projektet påverkar kommunens investeringsbudget.  
 

 

 

Budgetkommentar 

Tekniska nämnden  
Nystart Enköping: 132,1 mkr 

Minoritetsstyrets förslag: 133 mkr 
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Nystart slår fast att nästa konstgräsplan anläggs 2022 
 

Minoritetsstyret i Upplevelsenämnden beslutade under våren 2021, även denna gång med stöd av SD, 

att inte bygga ännu en konstgräsplan i kommunen – trots att nämnden fått medel beviljat för det av 

kommunfullmäktige. Det är ett högst ovanligt grepp av en facknämnd att inte vilja utveckla 

verksamheter inom dess ansvarsområde, som fullmäktige dessutom avsatt medel för!  

 

Nystart Enköping avsätter därför återigen medel i investeringsbudgeten för en konstgräsplan under 

2022, och därmed även i driftsbudgeten för nämnden 2022. Nystart uppmanar nämnden att särskilt 

beakta behovet av en konstgräsplan i någon av kransorterna under antingen 2022 eller när nästa 

konstgräsplan enligt planeringen ska byggas 2025.  

 

 

 

Nystart värnar om våra kulturfastigheter 
 

Som vi nämnt i avsnittet under Tekniska nämnden är det i skrivande stund inte klarlagt hur 

Upplevelsenämnden kommer att ställa sig i frågan om verksamheterna i våra kulturfastigheter. 

Nystart markerar därför även här att vi förordar att nuvarande verksamheter ska vara kvar i såväl 

tingshuset som i museets och kulturskolans lokaler.  

 

Vi noterar att den styrande minoriteten valt att inte avsätta medel i deras budgetförslag för 

investeringar i kyrkbackens kulturfastigheter. I enlighet med Nystarts åsikt i frågan tillför vi nämnden 

dessa kapitaltjänstkostnader i Nystarts budgetförslag.  

 

 

Nystart Enköping om  

Upplevelsenämnden 

För att markera att det tidigare beslutet om ännu en konstgräsplan i 
kommunen ska gälla, riktar Nystart Enköping följande uppdrag till 
Upplevelsenämnden:     

 Följ denna gång fullmäktiges beslut om att anlägga en konstgräsplan under år 2022, och 
utvärdera tillsammans med föreningslivet om den bör placeras i någon av kransorterna.  
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”Upplevelsenämnden är inne i en resa där samarbetet med föreningslivet 
utvecklas. Det finns positiva tecken som visar att man är på rätt väg, samtidigt 
som det kan konstateras att det fortfarande återstår en del 
förtroendeskapande arbete. Nystart hoppas att återställande av beslutet om 
nästa konstgräsplan kan vara ett steg på vägen, och tillför nämnden 1 mkr som 
behövs för den kapitaltjänstkostnaden.  
 
För den renovering som nämnts av kulturfastigheterna i kyrkbacken tillförs 
nämnden 0,2 mkr i kapitaltjänstkostnad.  
 
I Nystart Enköpings budgetförslag ingår även medel för de omdiskuterade 
omklädningsrummen mm på Korsängsfältet, som ifrågasattes våren 2021.  

 

 

Nystart Enköping värnar om kulturfastigheterna i kyrkbacken, och riktar 
därför följande uppdrag till Upplevelsenämnden:    

 Säkerställ tillsammans med tekniska nämnden att fastigheterna i kyrkbacken underhålls 
och renoveras så att nuvarande verksamheter kan utvecklas vidare i dessa lokaler.  
 

 

 

Nystart Enköping om Upplevelsenämnden, forts. 

Budgetkommentar 

Upplevelsenämnden  
Nystart Enköping: 155 mkr 

Minoritetsstyrets förslag: 152,9 mkr 
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Omsorgen måste gå stärkt ur pandemin… 
 

Redan i Nystarts förra budgetförslag stod att läsa: Vård- och omsorgsnämndens personal har under 

den rådande pandemin verkligen fått bekänna färg. Sällan har väl så många haft så många att tacka 

för så mycket!  De orden gäller verkligen fortfarande!  

 

Nu när vi förhoppningsvis närmar oss slutet av den här pandemin behöver vi låta det goda arbetet 

fortsätta. Dels behöver omsorgspersonalen återhämta sig efter en tung arbetsperiod, dels behöver 

det finnas resurser för fortsatt utveckling av verksamheterna. Tack vare de statliga stöden kan vi nu 

fokusera på både återhämtning och utveckling, som gör omsorgen mindre sårbar nästa gång en 

pandemi eller andra påfrestningar slår till. De statliga pengarna ska inte ligga overksamma på hög!  

 

..så Nystart satsar på heltidsresan & färre delade turer 

 

Kommunal och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om att heltid ska vara 

norm och att fler personer ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen 

medarbetare som arbetar heltid ska öka. När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid 

utan delade turer eftersträvas. Sammanhållen arbetstid var också ett av kommunfullmäktiges 

uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden redan i ”Samhällsbygget Enköping – plan och budget 2018”.  

Möjligheten att arbeta heltid är också ett sätt att göra omsorgsyrkena mer attraktiva, vilket kommer 

att behövas när fler händer behövs inom omsorgen i en kommun som växer i Enköpings höga takt.   

 

 

 

Nystart Enköping om  

Vård- och omsorgsnämnden 

För att säkra omsorgens utveckling så att Enköping står ännu bättre rustat 
inför kommande påfrestningar, riktar Nystart Enköping följande uppdrag till 
Vård- och omsorgsnämnden:    

 Växla upp tempot i den så kallade heltidsresan, och utveckla ett samarbete över 
förvaltningsgränserna för att möjliggöra placering av medarbetare på fler arbetsplatser. En 
medarbetare kan då komma att arbeta på fler än en förvaltning.   

 Ta fram en arbetstidsmodell med tydliga villkor och förutsättningar samt beslutsstöd för att 
skapa optimala förutsättningar för heltid som norm. 

 Utarbeta nya riktlinjer för tjänstledighet med tydliga villkor och beslutsstöd, så att personer 
som inte vill/kan arbeta heltid kan ansöka om nedsättning i tid. 
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”Vård- och omsorgsnämnden får tack vare statliga extrapengar till Enköpings 
kommun full uppräkning av budgeten enligt kommunens resursfördelnings-
modell.  
 
Nystart avsätter dessutom 5 mkr till den så kallade heltidsresan, som inleddes 
redan under den förra mandatperioden, i förhoppning att stärka yrkets 
attraktionskraft samt för att underlätta för återhämtning efter en tung 
arbetsperiod. Färre delade turer är ett av delmålen i arbetet.  
 
I Nystarts budgetram för Vård- och omsorgsnämnden ingår också 11 mkr  
för utökade lagkrav när det gäller nattbemanning på omsorgsboenden.  
 
 

Budgetkommentar 

Vård- och omsorgsnämnden  
Nystart Enköping: 897 mkr 

Minoritetsstyrets förslag: 889,4 mkr 

 

Nystart Enköping om Vård- och omsorgsnämnden, forts. 

 

                    SLUT 

 



 Rapport 13 (13) 

Välj datum. 
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