
Till kommunstyrelsen i Enköpings kommun 

Ledamotsinitiativ – spara med omsorg 
Enköpings kommun har fastställt budget för år 2023. Det är en dyster läsning.  

Kommunens olika nämnder har räknat ut vilka resurser de skulle behöva år 2023 för att 
upprätthålla sina ambitionsnivåer. De resurser som nu läggs ut på nämnderna är 95 
miljoner mindre än det nämnderna räknat fram. 

Därtill kommer att fullmäktige beslutat om en sparpost, som ännu inte är fördelad på 
nämnder m.m., om 55,4 miljoner kronor. Om man förutsätter att nämnderna räknat rätt 
bör det således saknas cirka 150 miljoner kronor för att upprätthålla kvalitet och utbud 
i den kommunala verksamheten.  

För den orealiserade besparingen om 55,4 miljoner gäller enligt kommunfullmäktiges 
årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 följande:  

 ”Gör en verksamhetsöversyn på övergripande nivå. Föreslå samordning, 
effektivisering och verksamhetsutveckling. Effektiviseringen ska ge vinster som 
motsvarar det belopp som finns under centrala poster motsvarande 55,4 miljoner 
kronor. Vid behov fattas politiska beslut i respektive nämnd. Arbetet ska i ett 
första skede ge underlag för beslut om en ändringsbudget på 
fullmäktigesammanträdet senast i juni 2023. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens budget är undantagen för ytterligare effektivisering 
2023.” 

För övriga besparingar finns ingen instruktion i budgeten. 

När nu alla förvaltningar åläggs att spara och det därtill finns en stor besparingspost som 
vi ännu inte vet hur det slår är det viktigt att ange riktlinjer för besparingsarbetet. En 
viktig sak är att de olika kommunala beslutsfattarna vid alla besparingar alltid har i 
åtanke att enskilda personer ska drabbas så lite som möjligt. 

Förslag till beslut 

Jag yrkar att kommunstyrelsen lägger ett förslag i kommunfullmäktige med följande 
innehåll. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  

 att alla kommunala befattningshavare och beslutsfattare ska instrueras att vid alla 
besparingar göra dem med största möjliga omsorg om enskilda människor i 
kommunen. 

 

Sverker Scheutz 
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