
Omsorgsnämnden 20 juni 2017

Under vårens 2017 har det ekonomiska läget för omsorgsnämnden berörts flera gånger, ofta i form 
av muntliga dragningar. I mars var läget gott, ett överskott förutspåddes. I april hade detta dock 
förbytts till ett underskott efter propåer att göra en revidering av årets budget. Det är  möjligt att 
förvaltningen, enligt nuvarande plan, klarar att med schematekniska lösningar skrapa ihop ett 10-
tals miljoner för att få ihop årets reviderade budget. Sett till nämndens budget är det små summor 
det handlar om, 1-2% av nämndens totala budget.  
Men vi  ser med oro på  nämndens och kommunens utmaningar i ett längre perspektiv med tanke på
att andelen äldre Uppsalabor i förhållande till andelen som arbetar kommer att öka, vilket innebär 
att våra skattepengar ska komma in från färre, men räcka till flera, samtidigt som nettokostnaden 
stiger, istället för att i enlighet med kommunens mål minska. Fler äldre invånare innebär också 
möjligen en större arbetsmarknad för de medarbetare som arbetar inom omsorgsnämndens område,  
något som ökar risken för att det framöver kan bli brist på kompetent arbetskraft för nämndens 
verksamheter. 

Enligt studier gjorda av Svensk Kommunrating, vilka bekräftas i en jämförelse med R9-
kommunerna, skulle Uppsala kommun kunna ge samma service till medborgarna till betydligt lägre 
kostnader än idag, utan försämrad kvalitet.Vi kan och behöver alltså använda pengarna smartare än 
vi gör idag. Delar av denna effektivisering kan säkerligen göras inom omsorgsnämndens område. 
Vissa förändringar kan säkert genomföras likt åtgärderna som nu görs, efter beslut om 
ombudgetering, genom schematekniska förändringar medan andra förändringar kan kräva en längre 
tid att implementera. 

Alliansen yrkar därför att omsorgsnämnden beslutar att: 
* att jämföra nämndens verksamhet mot liknande inom kommunen 
* att jämföra nämndens verksamhet mot andra kommuner, till exempel R9-kommunerna
* att undersöka om vissa verksamheter kan bedrivas i samverkan med andra nämnder, föreningar 
och företag för att uppnå samordningsvinster
* att undersöka om det går att utveckla det förebyggande arbetet för att minska behovet av stöd och 
omsorg 
* att jämföra mot andra kommuner den kommungemensamma kostnaden för nämnden
* att  uppdra till förvaltningen att göra en prognos för kommande behov av ny verksamhet och var i 
kommunen behoven är som störst
* att inleda ett arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen på sikt
* att arbetet redovisas i oktober/november  2017
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