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Att blunda för höga kostnader leder inte till förbättring.
Rapporten visar på att Örebro kommun har en hög nettokostnad i jämförelse med andra
kommuner. Med en kostnadsutveckling som inte balanseras med skatteunderlaget måste vi
utreda hur brett och djupt välfärdsuppdraget ska vara. Det är oansvarigt att inom detta område
låtsas som om vi inte behöver ändra modellen. Vi behöver gemensamt ta ansvar för varandra
och komma överens om vad välfärdsuppdraget ska innehålla.
Bland annat lyfter rapporten fram att Örebro kommun har en hög ambitionsnivå på det
förebyggande arbetet i jämförelse med andra kommuner. En kostnad som mycket väl kan vara
en rätt prioritering men samtidigt ska den ses tillsammans med kostnader i hemtjänsten och
antal personer med beviljade insatser. Rapporten föreslår att detta ska utredas under 2022.
Dock kan det finnas motivering att göra detta redan under 2021.
Utredningens genomlysningen visar på att beläggningen på vårdboende kan förbättras och ge
en ekonomisk vinst med ca 15 miljoner kronor. Dock kan vi inte se att detta lett till några
konkreta förslag eller fortsatt utredning. Vidare så behöver det tas fram en strategi för hur
kommunen ska arbeta med att minska ytter-fallen i hemvården, en kartläggning av nattinsatser
men eventuella åtgärder finnas med.
De styrdokument som förvaltningen arbetar med att se över och revidera bör i möjligast
utsträckning ta hänsyn till de åtgärdsförslag som rapporten påvisar, i syfte att komma till rätta
med kostnadsutvecklingen.
För Socialnämnden tas bland annat familjecentraler upp och behovet av att politiska beslut
fattas för en eventuell högre ambitionsnivå. Det saknas också en tydlighet i vilka beslut som
har tagits och vad dessa beslut har lett till för förändringar i verksamheten och vilket det
ekonomiska utfallet är. Även om 2020 års siffor ej är tillgänglig först tidigast till midsommar
behöver en komplettering göras där åtgärder kopplas samman med förändrade
kostnadsutveckling.

Med detta som bakgrund yrkar Liberalerna och Moderaterna på

att programnämnd Social välfärd ger programdirektören uppdrag att
komplettera utredningen med en tydlig struktur för tagna åtgärderseffekt samt
förslag på åtgärder.

Johanna Reimfelt, Liberalerna.

Emelie Jaxell, Moderaterna
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7. Förstudie – upphandling av verksamhetssystem - Beslut
Vänsterpartiet inser vikten av att Örebro kommun använder sig av
verksamhetssystem som tillgodoser både organisationens och
medborgarnas krav och behov på kort och lång sikt. IT-utvecklingen sker
exponentiellt, vilket innebär att tidigare IT-system snabbt upplevs som
föråldrade och har svårt att samverka med andra system. Upphandlingar
av IT-system är därför en komplex fråga som kräver noggrann
utvärdering av nuläget samt förmåga att blicka framåt. Skulle någon av
dessa delar misslyckas riskerar kommunen att lägga stora summor på
IT-system som varken uppfyller nutidens behov eller fungerar på ett
önskvärt sätt efter bara några år.
Örebros medborgare är med och betalar för dessa system via skatten,
det är därför viktigt att de får bästa möjliga valuta för pengarna. Samtidigt
går det att läsa i ärendet att: ”Införandet av LOV har inneburit svårigheter

att skapa lösningar som blir både administrativt, ekonomiskt och
rättssäkert hållbara.”
Återigen ser vi hur återkommande privatiseringar inom välfärden driver
upp kommunens kostnader och hur Örebroarna får betala.
Vänsterpartiet anser därför att det är fel att privata företag inom
välfärden ska ta del av kommunens verksamhetssystem utan att bidra
ekonomiskt, detta samtidigt som de plockar ut miljardvinster som skulle
kunna gå till barn, gamla och sjuka. Om styrande partier S, C och KD
avser att fortsätta med privata aktörer i välfärden förväntar vi oss att de
privata utförarna är med och betalar för den kostnadsökning som de
bidrar till.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla punkt 1-4.

Att

privata utförare själva betalar för de merkostnader som
kommunen nu tvingas betala avseende administration, ekonomi
och rättssäkerhet.

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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18. Ledamotsinitiativ – Genomlysning av korttidsplatser
Vänsterpartiet välkomnar Liberalernas ledamotinitiativ om att se över
behovet av korttidsplatser. Att personer, efter sjukhusvistelse eller i
väntan på LSS-beslut, blir kvar på kommunens korttidsavdelningar under
en lång tid kan orsaka lidande och innebär en extra kostnad för
kommunen. Samtidigt innebär det en minskad tillgång till korttidsplatser
för de som verkligen behöver det.
Vi är dock kritiska till att kommunen skulle upphandla korttidsplatser via
en privat aktör. Det har gång på gång visat sig att privata aktörer inom
välfärden gravt misskött sitt uppdrag, vilket orsakat stort lidande för
personer i behov av vård. Utöver detta så kommer kontinuerliga
rapporter om usla arbetsvillkor för personalen samt att privata aktörer i
välfärden pressar upp kommunens kostnader. Ett eventuellt utökande av
korttidsplatser bör därför ske inom den egna organisationen.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:
Att

bifalla punkt 1-2.

Att

avslå punkt 3.

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

Martha Wicklund
Vänsterpartiet
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