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Förord – Vi tar ner politiken på jorden igen!
Sverige är på väg mot en lågkonjunktur. Kommun efter kommun och region efter region brakar
successivt samman, ofta som ett direkt resultat av att politikereliten i Stockholm avlastat de statliga
finanserna genom att förlägga utgiftsområden på lokal och regional nivå. Hela konstruktionen är
ohållbar och kommer inom några år att krackelera. Denna grundproblematik underlättas inte direkt
av att flertalet kommuner styrs av verklighetsfrånvända politiker som på egen hand väljer att
prioritera på ett sätt som förvärrar den redan allvarliga situationen.
Örebro är en av de mest skuldsatta kommunerna i Sverige – enbart sett till kommunskulden. Det
beror inte på slumpen. Det beror på den förda politiken. Utöver den kommunala skuldsättningen är
dessutom svenskarna som folk otroligt skuldsatta. Den privata skuldsättningen är, även den, enorm.
Trots det öser man miljardbelopp på onödiga skrytbyggen istället för att bygga en långsiktigt hållbar
kärnverksamhet. Som om det inte vore nog har politikerna, på både lokal och statlig nivå, dessutom
beställt in en rejält stor plusmeny av stadigt eskalerande problem i form av den förda
migrationspolitiken.
Var det här kommer sluta förstår de flesta i vårt land. Inklusive ansvariga politiker, men trots det
förhåller man sig cyniskt till situationen. Cyniskt och dekadent. Istället för att strypa de planerade
investeringarna, stoppa Kulturkvarteret eller omfördela från onödiga utgiftsposter till akuta behov
inom välfärden så ångar man på precis som förut, men med en ironisk självdistans som skydd.
Man ”workshoppar” om hur Örebro kommun ska kunna bli ett föredöme i att implementera FN:s
klimatmål Agenda 2030, samtidigt som man ointresserat och irriterat viftar bort det faktum att man
inte ens kan få äldreomsorgen eller skolan på benen.
Samtidigt som våra anställda i hemvården bränner ut sig och vädjar om att kunna få gå på toaletten
under arbetstid istället för att behöva uträtta sina behov i buskar mellan brukarna så sitter våra
politiker och vräker i sig skattefinansierad gräddtårta. Man bränner örebroarnas pengar på ren skit
och sen upprörs man över mitt språkbruk och att jag inte ”håller god ton” i debatterna.
De kommande åren kommer vi se hur motsättningen mellan kommuner och stat kommer att
skärpas. Vi kommer se hur nedskärningarna kommer hagla mot välfärden när politikereliten och dess
hantlangare måste hitta nya sätt att finansiera sina höga lönenivåer och bibehålla sina möjligheter att
resa monument till sin egen ära. Allt kommer bli värre, mycket värre!
Örebropartiet har till uppgift att slå vakt om folkflertalets intressen. Vi kommer göra allt vi kan för att
se till så att välfärdens kärnområden förblir intakta. Våra effektiviseringar kommer rikta sig mot de
mindre vitala delarna av den kommunala verksamheten istället för att slå mot dess kärna. Vi har
ingen partiledning i Stockholm att vara lojala mot, vi kommer i varje givet tillfälle att prioritera
örebroarna även om det så innebär direkt konflikt med statlig nivå. Vi är partiet nära dig!
.Inför denna budget har jag flera gånger uttryckt en frustration över
att jag, efter ett år i fullmäktige, inte har full koll på vart varje
skattekrona i den nio miljarder stora budgeten går. Jag har då fått
till svars från såväl andra partiers politiker som från ekonomer att
”det vet ingen”.
Det gör mig inte lugnare.
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Markus Allard, partiledare och
kommunalråd för Örebropartiet

Örebropartiets andra skuggbudget
Det här är Örebropartiets förslag till skuggbudget år 2019 avseende år 2020 med plan för 2021 och
2022.
En skuggbudget är en teoretisk budget som läggs fram av ett oppositionsparti som ett alternativt
förslag till de styrande partiernas budget. Denna budget är således konstruerad utifrån styrets
budget ”Övergripande strategier och budget för 2020” (hädanefter förkortad ÖSB) men modifierad
utifrån Örebropartiets politiska prioriteringar.
Syftet är att visa alternativ till de styrandes politik, samt hur dessa alternativ kan finansieras.
Detta är Örebropartiets andra kommunala skuggbudget någonsin. I likhet med fjolårets skuggbudget
bör även denna budget förstås som en del i partiets process av att successivt lära sig det
kommunpolitiska hantverket.
Eftersom budgeten läggs i relation till de styrande partiernas budget är den också konstruerad efter
samma finansiella modell med tillhörande programområden.
I Örebro kommun har vi en modell där driftsnämnder är underordnade så kallade
”programnämnder”. Detta gör att de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige inte direkt
administrerar driftsnämnderna, istället ger man en så kallad ”ram” till respektive programområde
som i sin tur fördelar pengarna till de driftsnämnder som man har under sig.

Denna ordning har kritiserats för att bryta mot kommunallagen. Men det är trots allt den ordningen
som de styrande har och som vi som oppositionsparti än så länge får förhålla oss till i arbetet med att
bygga en skuggbudget.
Vi i Örebropartiet vill dock se en högre grad av transparens gällande vad vi faktiskt lägger alla pengar
på. Detta döljs nu lättare genom strukturen med programområden.
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Den politiska riktningen
Örebropartiet hänvisar, även i denna skuggbudget, till vårt valprogram för den som vill förstå i vilken
politisk riktning vi vill föra kommunen.
I korthet kan man uttrycka det som att politiken har svävat iväg och Örebropartiet vill ta ner den på
jorden igen. Vi måste upphöra med att strössla medborgarnas pengar på saker vi faktiskt inte
behöver. Vi måste skala ner vårt politiska fokus till det som är vårt kärnuppdrag. Därför är vi det parti
som satsar mest på välfärden och minst på onödigt dravel. Vi är partiet nära dig!

Prognoser och förutsättningar
Örebro kommuns totala skattekraft sägs utgöra ca 33,5 miljarder kronor. Det innebär dock inte att
politiken kan nyttja dessa pengar hur som helst. Rent formellt har en kommun nästintill obegränsad
beskattningsrätt, varmed det offentliga Sveriges komponenter är en mycket attraktiv kund på den
internationella lånemarknaden – just eftersom borgenärerna vet att det i slutändan är det svenska
folket som utgör garanten för att lånen ska kunna betalas.
”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, som den gamla socialdemokraten Gustav Möller
uttryckte det. Det är sant, rätt och riktigt, men det stannar inte där. Varje skattekrona påverkar
dessutom de ekonomiska förutsättningarna. Man kan inte höja skatten hur mycket som helst utan
att det kommer påverka förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten, som i sin tur ligger till
grund för skatteuttag och reformutrymmen.
Man måste således vara väldigt, väldigt, försiktig med skattesatsen då det inte bara handlar om
folkets pengar, det handlar även om ekonomins förutsättningar.
Örebropartiet gick till val på att inte höja eller sänka skatten. Vi utgår därför från samma skattesats
som ÖSB, 21,35 kronor. Det vi vill göra är att omfördela i de pengar kommunen redan har och skapa
en långsiktigt hållbar verksamhet som ska kunna klara sig år framöver utan hjälp av en extra
skattehöjning.
Kommunens skuldsättning är, i likhet med den privata skuldsättningen, enorm. Örebro tillhör en av
de mest skuldsatta kommunerna i landet. Vår kommunala skuldsättning uppgår till ca 15,5 miljarder.
Här brukar ansvariga politiker för denna skuld försvara sig med att vi har ”tillgångar till ett värde över
40 miljarder”. Dessa tillgångars värde utgår från nuvarande hyresnivåer och består bland annat av
våra kommunala skolor, äldreboenden och bostäder. Att säga att det är lugnt att belåna sig upp över
öronen, med hänvisning till ens tillgångar är ungefär som att belåna familjens hus och bil för att man
ska kunna konsumera sprit eller godis till ett värde av flera miljoner, ”det är lugnt älskling,
tillgångarna är större än skulden”.
Det krävs att någon är villig att köpa de där tillgångarna också, men inte bara det, det krävs att någon
är villig att köpa tillgångarna till just det påstådda värde som man vill göra gällande. Köpare finns till
viss del, vi politiker får inte sällan mejl från rika företagare som vill förmå oss att sälja ut det vi äger
offentligt. Dessa gnider just nu sina händer inför kommande lågkonjunktur, men de kommer inte
betala det pris som kommunens politiker tror sig kunna sälja för. Med andra ord är de där
tillgångarna inte en så stor säkerhet mot den ansvarslösa belåningen som de styrande vill göra
gällande. Dessutom utgör mycket av våra tillgångar, som vårt kommunala bostadsbestånd,
intäktskällor till kommunen. Att sälja dessa är att sälja framtida inkomstkällor.
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Den interna skattekraften finansierar endast ca 78 procent av verksamheten. Det innebär att mer än
en femtedel av den kommunala verksamheten är beroende av ekonomiskt bistånd från staten och
andra kommuner via utjämningssystemet.
Örebro kommun har således riktigt dåliga förutsättningar inför vad som komma skall.

Kommentar till befolkningsprognosen
De styrandes budget, ÖSB, baserar sig på en befolkningsprognos som man köpt in från Statisticon.
I likhet med föregående år är även denna befolkningsprognos exceptionellt bristfällig sett till vilken
information som torde vara relevant för någon som vill få en fullständig bild av våra ekonomiska (och
politiska) förutsättningar.
Befolkningsprognosen opererar i princip enbart med kvantitativa enheter, antal personer och åldrar.
Det räcker inte att veta hur många som flyttar ut eller in i en kommun. Örebropartiet vill också veta
VEM eller VILKA det är. Rör det sig om arbetslösa analfabeter eller högutbildade höginkomsttagare?
Kommunens klasskomposition spelar roll för kommunens ekonomiska förutsättningar. En rik person
betalar mycket mer i skatt till kommunkassan än en fattig person. Därför blir en prognos som inte tar
hänsyn till respektive individs kvalitativa egenskaper, ett alldeles för osäkert underlag att kunna
bygga något så viktigt som en budget på. Detta är så allmänt vedertaget och självklart att tom
företaget som gjort prognosen formulerar följande, på sidan 19:
”Vilka flyttar till kommunen?
Hur många som flyttar till respektive från kommunen i olika åldrar visas i
diagrammet till vänster. Även om lika många flyttar in som ut ur kommunen i en
viss åldersgrupp så betyder detta inte att kommunens förutsättningar är
oförändrade. Det kan finnas en stor skillnad på in- och utflyttarna avseende socioekonomiska faktorer såsom utbildning, inkomst eller arbetsmarknadsstatus. Det
är därför viktigt att göra kompletterande analyser av flyttströmmarna för att få
en så heltäckande bild som möjligt.”
Örebropartiet vill veta mer om våra förutsättningar än vad vi nu vet. Detta är viktigt att ha i åtanke
när man läser denna skuggbudget, den är inte bara byggd utifrån styrets budget. Styrets budget är
dessutom baserad på en prognos som är alldeles för otillräcklig.

Färre kommer behöva försörja fler
Det svenska välfärdssystemet är byggt utifrån idén om att alla – verkligen alla – som kan arbeta också
arbetar. Hela vårt samhälle är tänkt att operera efter idén att varje individ ska kunna bära mer än sin
egna vikt i ekonomin.
Om vi får fler gamla eller unga kommer vi ha färre som arbetar och fler som ska försörjas. Om vi
dessutom tar in enorma mängder migranter som saknar de kunskaper som efterfrågas i ekonomin,
varmed de inte är tillräckligt konkurrenskraftiga, kommer ännu färre att behöva försörja ännu fler.
Det borde ligga i varje politikers intresse att minimera antalet som ska försörjas och göra allt i sin
makt för att så många som möjligt ska kunna bära mer än sin egna vikt i ekonomin.
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Att jobba för våra äldre eller våra barn är inte kontroversiellt i Sverige, men att försörja en allt större
grupp av utländska individer som livnär sig via transfereringar från det offentliga, är ”konstigt nog”
inte så populärt, eller hållbart.
Hur detta förhållande – dvs hur få som ska försörja hur många och hur mycket - egentligen ser ut, vet
vi ännu inte, då man valt att inte ta fram den typen av uppgifter. Man nöjer sig med att skylla den
ökade försörjningsbördan på svenska pensionärer, i hopp om att man som politiker ska slippa stå till
svars för den migrationspolitik som kraftigt påverkar försörjningskvotens förhållande.
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Resultatbudget
Örebropartiet anger samma finansiella mål som styret gör i sin budget men ser behovet av att justera
dessa över tid i syfte att uppnå en mer försiktig styrning av den kommunala ekonomin.
Dessa mål anges i ÖSB på sidan 27:
Mål för årets resultat
- Över nästkommande treårsperiod ska verksamhetens resultat inklusive utdelning
från bolagen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag.
Mål för kommunala investeringar
- Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar för skattefinansierad
verksamhet ska vara lägst 70 procent.
Mål för kommunens soliditet
- Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska som lägst uppgå till 50 procent.
Internbankens påverkan på balansräkningen är exkluderad i målet.
Utifrån våra prioriteringar uppfyller vi dessa mål och vi gör det dessutom med större marginal än
styret, trots att vi satsar hundratals miljoner mer på välfärdens kärnområden.

Den som är observant kommer även se att vi justerat investeringsprogrammets omfattning vilket
genererar mer pengar till verksamheterna 2021 och 2022.
Vi har minskat graden av effektiviseringar under 2020 för att slå vakt om välfärden, men vi har låtit
effektiviseringarna för 2021 och 2022 ligga kvar. Det handlar om att vi vet för lite om de planerade
effektiviseringarna samt hur dessa kommer fördela sig. Vi är inte främmande för att effektivisera,
vilket framgår av det reformutrymme på 218 miljoner vi redogör för längre fram, men vi är starka
motståndare till att bara dra en sk ”osthyvel” över en nämnds budget hur som helst. När vi
effektiviserar vill vi göra det på poster som inte slår mot välfärdens kärnområden. Detta är en central
skillnad mellan oss och de styrande partierna.
Under ”direktiv till bolagen” kommenterar vi graden av utdelning och vad vi har för strategi gällande
våra bolag.
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Örebropartiets prioriteringar – Folket först!
Nedan redogör vi för utvalda omprioriteringar jämfört med styret. Vi visar att det går att värna
välfärdens kärnområden utan att höja skatten.
Vi har opererat med ett reformutrymme motsvarande 218 848 151 kronor som vi omfördelar enligt
diagrammen nedan.

Reformutrymme

Andel

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Direktörer och chefer

Invandring

Kommunikatörer

Konferenser

Konst och kultur

Konsulter

Lokaler

Politiker

Politikerprojekt

Örebrokompaniet

90%

100%

90%

100%

Reformförslag

Andel

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Skola

Äldreomsorg

Barn och ungas fritid

Extrasatsning LSS

Bevarad färdtjänst

Bostadsförmedling

Brottsbekämpning

E-demokrati

Till kommunresultatet

I diagrammet för reformutrymmet ser vi vilka områden vi genomför besparingar på.
I diagrammet för reformförslag ser vi vilka områden vi genomför satsningar på.
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Reformutrymme
Nedan listas posterna som finansierar våra reformförslag. Därefter följer en redogörelse för varje
post.
Reformutrymme

Besparing

Slopa politikerprojektet "topp 25"
Hemspråksundervisning

28 000 000
8 132 000

Minskat bidrag länsmusiken
Minskat bidrag länsteatern

6 000 000
1 200 000

Omprövning Örebrokompaniet
Besparing migrantboenden

4 000 000
4 000 000

Minskning av konsultkostnader
Halvering av kommunalrådsarvoden
effekt av ovanstående avseende nämndarvoden
effekt av ovanstående avseende styrelsearvoden
Politikers gratisfika
Oförutsedda kostnader KS
Oförutsedda kostnader KSU
Slopa enprocentregeln
Utförsäljning av konst
Sänkning av de högst avlönade chefernas löner

15 000 000
5 557 192
3 885 196
1 226 880
300 000
12 000 000
1 600 000
4 000 000
40 000 000
15 800 000

Justering av chefstjänsters löneökningstakt
Minskade lokalhyror/samnyttjande av lokaler

4 417 883
5 000 000

Tolktjänster
Konferens och representation

3 000 000
3 000 000

Besparing kommunikatörer
Besparing på värdegrundsdiplom och ideologipräster

15 000 000
1 500 000

Extra besparing Open art
Effektivisering allmänkulturenheten

3 000 000
5 200 000

Sänkta bidrag segregerande föreningar
Slopa bidragen till partiernas ungdomsförbund

1 564 000
465 000

Socialfilial Vivalla
Riktad besparing migranter, Vuxam
Örebronormen
Justering av partistöd
Totalt:

2 000 000
16 000 000
4 000 000
4 000 000
218 848 151

Vissa av ovanstående förslag återfinns även i andra partiers budgetar. Bland annat har vi, i likhet med
V, också budgeterat för att kunna genomföra 6h arbetsdag på en enhet inom äldreomsorgen, på
prov. Vi lägger även flera identiska förslag med Sverigedemokraterna. Ett bra förslag är ett bra
förslag, oavsett vilket parti det kommer ifrån.
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Politikerprojektet ”Topp 25 2025”
Ett prestigeprojekt som de styrande politikerna bedriver inom skolområdet i syfte att få fina
utmärkelser. Ett projekt som är onödigt och vars finansiering bör slopas till förmån för skolans
kärnverksamhet.

Hemspråksundervisning
Örebropartiet väljer, i enlighet med sitt valprogram, att omprioritera resurser från
hemspråksundervisning till förmån för mer nödvändig verksamhet.
Örebro är en brutalt segregerad stad. Örebropartiet förespråkar en assimileringspolitik. Vill föräldrar
att deras barn ska lära sig föräldrarnas hemspråk så kan de bekosta det på egen hand. Det är inget vi
tycker att Örebroarna ska betala.
Dessvärre tvingar statliga lagar och direktiv kommuner att tillhandahålla hemspråksundervisning men
det är en post vi väljer att skära ner på.
Problemet idag är inte att barn till invandrare inte lär sig sina föräldrars språk, det är att man inte gör
sitt yttersta för att dessa barn ska införlivas i det svenska samhället och lära sig svenska.

Minskat bidrag till länsmusiken och länsteatern
Örebropartiet prioriterar välfärden framför teater och orkestrar, varmed vi omfördelar från orkestrar
och teatrar till den hårt ansatta välfärdskärnan.

Omprövning Örebrokompaniet
Vi minskar finansieringen av Örebrokompaniet med 4 miljoner, dessa miljoner ska till välfärden.

Besparing migrantboenden
Vi lägger en riktad besparing på migrantboenden på 4 miljoner. Vår skyldighet är att hjälpa vårt eget
folk i första hand, varmed det är motiverat att hitta skattemässigt billigare lösningar gällande
husering av migranter.

Minskning av konsultkostnader
Vi uppdrar åt kommunen att minska konsulttjänster. I vissa fall skulle kommunen kunnat hantera
arbetet på egen hand men man väljer ändå att ta in konsulter. Det kan vara allt från vilken typ av
lokaler man håller sina konferenser i, kommunen har högklassiga möteslokaler och dessa bör nyttjas
istället för att finansiera privata konkurrenter. Detsamma gäller flera uppdrag som genomförts under
året, bland annat den totalt onödiga uppdateringen av ”överenskommelsen mellan kommunen och
det civila samhället”, vars faktiska funktion ingen politiker kan redogöra för.
Vi lägger en besparing här på 15 miljoner kronor.

Halvering av politikerlöner
Örebropartiet är som bekant det enda partiet i kommunen som vill halvera politikerlönerna, något
som samtliga partier röstade emot i januari då vi försökte genomföra flera sänkningar.
Effekterna av en halvering spiller över även på nämnder och kommunala bolagsstyrelser eftersom
arvoden för nämndordföranden m.m utgår från nivån på kommunalrådsarvoden.
Här finns dock ytterligare pengar att hämta, något vi kommer titta närmare på inför nästa
budgetprocess.
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Inget gratisfika för politiker
Samtidigt som Örebros kommunpolitiker riktar enorma sparkrav på välfärdens kärnområden sitter de
och vräker i sig skattefinansierad gräddtårta under sammanträdena.
Den sammanlagda summan för politikernas fika uppgår till minst 300 000 kronor per år. En summa
som skattebetalarna får stå för.
Örebropartiet har lagt en motion om att politiker hädanefter ska betala sitt fika för egna pengar,
något det raljeras friskt om i de andra partierna.
Detta sker samtidigt som anställda inom hemtjänsten vittnar om att de bokstavligt talat inte ens har
en potta att pissa i under arbetstid, varmed vissa anställda får utföra sina behov i skogspartier mellan
brukarna. Andra anställda inom Örebros hemtjänst väljer att hålla sig vilket orsakar fysiska besvär.
Fikakostnaderna är inte stora i relation till hela kommunbudgeten, men det handlar inte om pengar,
det handlar om principer. Vår princip är glasklar: Folket först. Därför kallas vi populister av de andra
partierna.

Oförutsedda kostnader för Kommunstyrelsen och dess utskott
Vi drar in på oförutsedda kostnader, delvis eftersom man inte nyttjar denna pott för just oförutsedda
kostnader. Ett exempel här är när Örebropartiet kom in i kommunfullmäktige och därefter erhöll en
kommunalrådstjänst. Då betalades inget kommunalrådsarvode ut till Örebropartiet med argumentet
”vi hade inte budgeterat för att väljarna skulle rösta in ett till parti”. Detta trots att man hade flera
miljoner i potten rubricerad ”oförutsedda kostnader”. Om ett annat valresultat än det man
budgeterat och hoppats för inte räknas som just ”oförutsett” är frågan vad som gör det.

Slopa enprocentregeln
Medan äldre vanvårdas på kommunala äldreboenden och politiker riktar nedskärningar på skolan så
köper kommunen in konstverk för flertalet miljoner varje år.
Man har bestämt att 1 procent av ett investerat belopp i en byggnad ska gå till konst. Det är inte bara
idiotiskt och korkat, det är direkt fientligt agerat av den politiska eliten gentemot det folk som varje
dag sliter för att vi överhuvudtaget ska ha några slantar att budgetera med. Örebroarna betalar skatt
med förhoppningen om att det ska komma dem till del. Då är det fullständigt orimligt att vi slösar
bort deras pengar på konst.
Därför vill vi slopa enprocentregeln. Det är talande för de andra partierna att denna regel fortfarande
finns inom kommunen.

Sälj ut konsten!
Som en naturlig följd av att politikerna varje år köper konst för skattebetalarnas pengar har
kommunen konst till ett bokfört värde på över 40 miljoner kronor.
Detta har vi då alltså samtidigt som man riktar besparingar mot det som borde vara vårt främsta
uppdrag att värna; välfärden.
Örebropartiet vill sälja av konst till ett värde av 40 miljoner kronor.
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Sänkning av direktörers och de högst avlönande chefernas löner
Örebropartiet vill sänka lönerna för kommunens direktörer och de högst avlönade cheferna.
Kommunen har över 12 000 anställda, av dessa är 516 att betraktas som chefer (exklusive bolagen).
Dessa 516 individer kostar årligen 427 miljoner kronor. Det motsvarar 5,9 procent av vår egna
skattekraft och 8 procent av den årliga personalkostnaden för samtliga 12 000-talet anställda.
Bland dessa 516 chefer finns 71 chefer och direktörer som vi vill justera lönenivåerna för. Vi vill
omfördela till mer nödvändiga poster inom budgeten. Det är hårda tider för kommunen nu och det
är viktigt att effektivisera. Det som skiljer ut Örebropartiet från övriga partier här, är att vi väljer att
genomföra dessa effektiviseringar från toppen och ner snarare än från botten och upp.
Dessa chefer kommer fortsatt ha höga löner, vissa i nivå med kommunstyrelsens ordförande, på
närmare 75 000 kronor. Det är alltså fullt möjligt att bibehålla en hög lönenivå men ändå frigöra
resurser som kan nyttjas för att antingen höja löner för andra kommunarbetare eller för att anställa
fler kollegor i kärnverksamheten.
Vår lönejustering för dessa 71 individer skulle rendera 15,8 miljoner men ändå bibehålla en mycket
hög lönestandard.
Det här är ett område som det kommer bli än mer aktuellt att titta vidare på för framtiden.

Justering av chefers löneökningstakt
Det går även att bromsa löneökningarna för chefer och direktör utan att för den delen understiga
den årliga inflationstakten. Genom att bromsa in takten på vissa löneökningar kan vi skapa ett
utrymme om 4,4 miljoner.

Minskade lokalhyror/samnyttjande av lokaler
Kommunen har under de senaste åren byggt onödigt dyra lokaler för sin kommunala verksamhet,
något som renderat högre hyror vilket såklart äter upp driftbudgetarna varmed utrymmet för
personalkostnader minskar.
Trots att vi har åtskilliga superfräscha och toppmoderna lokaler för alla möjliga ändamål gapar dessa
lokaler tomma merparten av dygnets alla timmar.
Istället för att slösa närmare 700–750 miljoner av örebroarnas pengar på ett Kulturkvarter, med det
otroliga argumentet ”Kulturskolan måste ha bättre lokaler”, kan man, enligt oss i Örebropartiet, titta
på några av de musik- eller slöjdsalar som återfinns på flera av våra kommunala skolor.
Här kan såväl kulturskolor som studieförbund eller idrottsföreningar nyttja lokaler till sina respektive
ändamål.
Som vår närkingska föregångare Kajsa Warg så fint ska ha uttryckt det: ”Man tager vad man haver”.
Det här är ett område som kommunen MÅSTE bli bättre på. Att använda det vi redan har. Här kan
det finnas stora möjligheter att spara väldigt mycket av örebroarnas pengar. Vi har budgeterat in en
besparing på 5 miljoner, det är verkligen i underkant.

Tolktjänster
Huvudregeln ska vara att man efter tre år i Sverige ska kunna tala språket så att man inte längre ska
vara i behov av tolk. Att dra in offentligfinansierad språktolk för personer som vistats längre än tre år
i landet är en fråga som vi har i vårt valprogram. Vi har budgeterat för en besparing på åtminstone
tre miljoner på detta område.
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Observera att vi skriver huvudregel. Undantag kan göras från regeln om synnerliga skäl föreligger,
exempelvis att man är väldigt gammal eller att man kanske har någon form av handikapp som
försvårar språkinlärningen. Men regeln är tänkt att dels spara pengar men också utgöra ett starkt
incitament för migranter att lära sig språket, varmed man får bättre möjligheter att införlivas i det
svenska samhället.

Konferens och representation
Örebropartiet vill spara in på konferenskostnader. Vi ser ett utrymme för en besparing på minst tre
miljoner kronor.

Kommunikatörer
Att göra smileyemojis och twittra samt förmå sina före detta kollegor inom de lokala medierna att
skriva fint om styret i Örebro är inget vi vill finansiera med skattemedel.
Kommunen spenderar för mycket på kommunikatörer sett till vilka andra behov vi har att fylla. Vi
genomför därför en rationalisering på detta område i syfte att värna välfärden.

Besparing på värdegrundsdiplom och ideologipräster
Vi har tidigare skrivit att vi vill att kommunen ska dra ner på onödiga konsulttjänster. Hit räknas bland
annat det nya skrå av ideologipräster som kommit att söka sig till offentlig sektor – eftersom ingen
annan än Sveriges ”kompetenta” politiker är särskilt villig att betala för de tjänster som erbjuds.
Ideologiprästerna är en modern form av kvacksalvare som säljer värdegrund och tar betalt i
skattepengar. Örebro kommun är inte fri från den här typen av galenskap. Bland annat har man
HBTQ-certifierat detaljplaneenheten och har även planer på att HBTQ-certifiera hela gymnasium
samtidigt som man genomför besparingar vars effekter blir att man måste säga upp skolpersonal.
Så sjuk är den förda politiken i Örebro.
Inget blir bättre av ett sk HBTQ-certifkat. Det är bara ett värdegrundsdiplom som man ska ha att vifta
med som något slags alibi utifall man skulle få kritik för att diskriminera människor med en viss form
av sexuell läggning. I Sverige är vi toleranta mot varandra oavsett sexuell läggning. Det är inget vi ska
lägga skattemedel på att visa upp. Det är en självklarhet och den självklarheten kostar inte
skattebetalarna någonting.
Örebropartiet har lagt en motion om att stoppa samtliga pågående och planerade HBTQcertifieringar.

Extra besparing på Open art samt effektivisering av allmänkulturenheten
Vi sparar in ytterligare tre miljoner på Open art. Vi behöver inte lägga ner utställningen, men man
behöver hitta billigare former för den, dessutom är konst svårt att värdesätta då upplevelsen är
subjektiv varmed det är ganska onödigt att kasta mångmiljonbelopp på den.
Utöver det genomför vi också en besparing på den sk ”allmänkulturenheten”.

Sänkta bidrag segregerande föreningar
Örebropartiet driver frågan om att dra in bidrag från föreningar som bedriver en verksamhet som
segregerar på etnisk eller religiös grund.

Slopa bidragen till ungdomsförbunden
Vi slopar bidragen till de politiska ungdomsförbunden. Det är upp till respektive parti att avgöra om
och hur de ska stödja sina ungdomsförbund. Det är inte kommunens sak att lösa.
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Socialfilial Vivalla
Vi genomför en besparing på socialfilialen i Vivalla motsvarande 2 miljoner kronor. Vi är inte
övertygade om att denna socialfilial genererar ett mervärde för kommunen.

Slopad Örebronorm och riktad besparing migranter – Vuxam
För att kunna finansiera våra välfärdssatsningar vill vi se över flera poster som ligger under
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ”Vuxam”. Primärt handlar det om
försörjningsstödet.
Allt för många migranter som kommit till Sverige lever på försörjningsstöd. Utöver detta har vi starka
misstankar om att det förekommer ett utbrett bidragsfusk inom dessa områden.
Här vill vi genomföra riktade åtgärder och besparingar, exempelvis justering av migranters
försörjningsstöd samt att försörjningsstöd och andra former av ekonomiska bistånd villkoras med
godkända SFI- och samhällsorienteringskurser.
Vi vill slopa Örebronormen då den utgör en slags plusmeny på det ordinarie försörjningsstödet.

Justering av partistöd
Vi sänker partistödspotten med fyra miljoner kronor. Vi tycker att idén med partistöd är god, men
det är alldeles för högt idag. Det kan således sänkas.
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Reformförslag
Örebropartiets politiska mål summeras i vårt valprogram som finns publicerat på vår hemsida. Vi
behöver således inte fylla ut budgeten mer än vad som är nödvändigt.
Nedan listar vi de reformförslag som vi ämnar finansiera med tidigare nämnda besparingar/åtgärder,
därefter följer en redogörelse för varje förslag.
Reformförslag

Kostnad

Resursförstärkning skolans kärnverksamhet
Riktad satsning förbättrad skolskjuts

59 400 000
2 000 000

Slopat effektiviseringskrav barn och utbildning
Satsning e-demokrati

25 600 000
25 000

Övervakningskameror
Extrasatsning ordningsvakter

300 000
3 000 000

Bostadsförmedling
Resursanslag Örebropartiets fritidsaktivitetssubvention för barn och
unga
Social hemtjänst

1 200 000

Stavgångsprojekt för pensionärer
Husdjur på äldreboenden på prov
6h arb.dag på prov inom äldreomsorg, 1 enh
Skynda på process: omvandla deltid till heltid, äldreomsorg

10 000 000
5 000 000
300 000
50 000
1 500 000
3 000 000

Måltidssatsningar äldreomsorg (billigare och bättre mat)
Riktad satsning mot hemlöshet

5 000 000
14 000 000

Resursförstärkning äldreomsorgens kärnverksamhet
Slopat effektiviseringskrav social välfärd

33 876 000
22 124 000

Extrasatsning LSS
Bevarande av färdtjänst
Totalt:
Över till kommunresultatet:

10 000 000
8 400 000
204 775 000
14 073 151

Skolan
Örebropartiet föreslår sammanlagt 87 miljoner extra till skolan, utöver anslaget på två miljoner för
förbättrad skolskjuts är det slopade effektiviseringskravet tillsammans med den allmäna
resursförstärkningen ämnad för skolans kärnverksamhet. Det är fullt möjligt att stärka finansieringen
av skolan, förutsatt att man prioriterar det.
Dessa pengar kan nyttjas till fler kollegor eller bättre löner/arbetsvillkor och ska fördelas efter behov
till respektive enhet inom programområde Barn och Utbildning.
Vi ser inte värdet i att lägga ett ospecificerat effektiviseringskrav inom skolområdet, däremot ser vi
tydliga behov av att genomföra omprioriteringar inom ramen för programområdet, i syfte att sätta
kärnverksamheten i första rummet.

Satsning e-demokrati
Vi budgeterar 25 000 kronor för att införa funktioner på kommunens hemsida i syfte att möjliggöra
för mer direktdemokratiska inslag i kommunpolitiken. Det behövs inte särskilt mycket mer för lägga
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till funktioner där medborgare kan starta namninsamlingar och dylikt i syfte att påverka politiken
direkt.
Örebropartiet är överlag positivt inställda till mer direktdemokratiska inslag i kommunpolitiken.

Ordningsvakter och övervakningskameror
Vi skjuter till 3,3 miljoner för extrasatsning på ordningsvakter och övervakningskameror. Dessa
satsningar är tänkta att komplettera polisen så att de kan fokusera på sina primära uppgifter
avseende brottsbekämpning. Patrullering och trygghetsskapande närvaro kan göras av
ordningsvakter så att polisen kan fokusera på att punktmarkera kriminella element.
Övervakningskameror underlättar mycket för polisens arbete varmed vi utökar satsningen på dessa.

Bostadsförmedling
Örebropartiet vill införa en bostadsförmedling för en snabbare och mer effektiv ruljangs på
bostadsmarknaden. Läs mer om det i vårt valprogram.

Fritidsaktivitetssubvention till barn och unga
Örebropartiet anslår 10 miljoner till vårt förslag om att ge varje barn/ungdom i åldrarna 7-15 år en
subventionerad fritidsaktivitet till ett årligt belopp om 1000 kronor.
Den totala kostnaden ligger närmare 15 miljoner. Övriga 5 miljoner ska tas inom Kultur- och fritids
existerande ram. Förslagsvis kan anslagen till studieförbunden sänkas med motsvarande siffra.
Dessa pengar kommer dock komma föreningslivet till del då det är där som de flesta kultur och
idrottsaktiviteterna sker, varmed det är där som barn/ungdomar kommer välja att nyttja sin
subvention.
Att barn och ungdomar kommer i kontakt med idrott eller kultur i ett tidigt skede kommer stärka
dem som individer och bidra till att vitalisera föreningslivet.

Social hemtjänst
Örebropartiets förslag om att införa en social hemtjänst handlar om att motverka den ofrivilliga
ensamhet som många äldre förpassas till. Det finns ett samhälleligt egenvärde i att de som varit med
och byggt upp vårt land ska ha ett värdigt liv även efter pension.
En social hemtjänst är alltså en hemtjänst av direkt social karaktär, som ett komplement till
exempelvis hemvården.
Det kan handla om att ta med en pensionär på promenad, spela ett parti fia med knuff eller att gå på
konsert.

Stavgångsprojekt för pensionärer
Örebropartiet vill även införa ett stavgångsprojekt för pensionärer, först i liten skala för att utvärdera
projektet och sedan eventuellt bygga ut det om vi ser positiva effekter avseende att motverka
ofrivillig ensamhet samt psykisk och fysisk ohälsa bland äldre.

Husdjur på äldreboenden på prov
Örebropartiet vill införa husdjur på äldreboenden på prov för att se om det genererar positiva
effekter för de boende. Om så är fallet är vi villiga att implementera det i större skala.

6h arbetsdag på prov inom äldreomsorgen
Örebropartiet är inte främmande för att testa 6h arbetsdag inom en enhet inom äldreomsorgen. Vi
vill pröva en satsning för att se vad det kan få för effekt för såväl anställda som för brukare. Den här
17

typen av projekt borde kombineras inom ramen för de samarbeten som kommunen har med
universitetet.
Det är viktigt att projektet detaljstuderas för att kunna dra slutsatser kring huruvida man bör bygga
vidare på den typen av satsningar.

Skynda på process omvandla deltid till heltid
Vi skjuter till 3 miljoner extra i syfte att skynda på processen med att omvandla deltidstjänster till
heltidstjänster. Konceptet om ”delade turer” har i vissa fall inneburit att man kringgår 8harbetsdagen genom att förlägga turer på morgon och kväll. Ibland har det inneburit att anställda
tvingats jobba 12- eller 14h-arbetsdagar fast det schemaläggs som två separata arbetspass.
Örebropartiet vill att heltid ska vara norm inom vår kommunala äldreomsorg.

Måltidssatsningar för äldre
Vi avsätter fem miljoner för att förbättra måltiderna för de äldre. Här finns utrymme dels för
reducerat pris på matlådor, men även för att hålla restaurangen på Skepplandsgården igång.

Riktad satsning hemlöshet
Vi genomför en extra satsning riktad mot hemlöshet. Det ska vara möjligt att se till så att alla
åtminstone kan få ett tak över huvudet. Det har vi råd med.
På längre sikt måste kommunen aktivt arbeta med att avskaffa hemlöshet.
I de fall då det också handlar om psykisk ohälsa eller drogberoende krävs andra särskilda insatser.

Extrasatsning LSS
Örebropartiet genomför en extrasatsning på LSS motsvarande 10 miljoner kronor. Det är ett eftersatt
område och det behöver ses över och stärkas.

Bevarande av färdtjänst
Örebropartiet vill bevara färdtjänsten. Det är orimligt att färdtjänsten ska betala exempelvis höga
politikerarvoden snarare än tvärtom, som vi i ÖP vill; spara in på politiker så att vi kan bevara
färdtjänsten.

Resursförstärkning och slopat effektiviseringskrav inom social välfärd
Örebropartiet slopar effektiviseringskravet inom området Social välfärd, detta för att värna
äldreomsorgen och övrig kärnverksamhet inom programområdet.
Vi skjuter därefter till ytterligare 33,8 miljoner. Sammanlagt lägger vi 56 miljoner extra i en allmän
resursförstärkning jämfört med styret. Totalt satsar vi 101 250 000 kronor mer än styret på
programområde Social välfärd.
Varför? Det säger sig självt.

14 miljoner extra till kommunresultatet
Efter genomförda satsningar återstår 14 miljoner som vi väljer att tillföra det årliga resultatet.
Därmed satsar vi inte bara hundratals miljoner mer på välfärden än vad de styrande gör, vi gör det
dessutom samtidigt som vi går med högre vinst.
Politik handlar om prioriteringar. Örebropartiet prioriterar folket först!
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Örebropartiets ändringar i driftbudgetramar
Driftbudgetramar 2020
Driftnämnd/anslag, belopp i miljoner kronor
Summa nämnder
Programnämnd Barn- och utbildning
Programnämnd Social välfärd
Programnämnd Samhällsbyggnad
Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnd
Kommunledning
Kommunstyrelseförvaltning
Landsbygdsnämnd
Stadsrevision
Valnämnd

ÖSB
2019
8 246,8
3 542,9
3 084,1
641,6
543,8
39,2
384,8

ÖSB
2020

ÖP 2020 Differens
8578
73,6
8 504,4
50,9
3 711,0
3 762
101,2
3 175,8
3 277
1,0
665,9
667
-20,0
527,7
508
-14,9
39,2
24
-44,4
374,5
330

6,2
3,9
0,2

6,2
3,9
0,2

6,2
3,9
0,2

Utrymme för kommunstyrelsen
Oförutsedda behov – Kommunstyrelsen
Oförutsedda behov – KS utskott

351,2
13,0
1,6

359,8
13,0
1,6

302
1,0
0,0

Utrymme för överfört resultat
Utrymme för generella kostnadsökningar
Utrymme för kostnadsökningar investeringar ofördelat
Utrymme för kostnadsutjämningens effekter

10,0
200,4
116,2
0,0

10,0
213,6
82,6
37,0

10,0
213,6
82,6
37,0

0,0
10,0

-4,0
6,0

-4,0
6,0

251,7
82,1
10,0
25,7

245,8
84,6
10,0
23,5

216
84,6
10,0
22,3

Länsmusiken
Örebro Läns Flygplats AB
Gemensamt
Örebrokompaniet

42,7
16,7
13,6
23,4

43,7
16,9
8,3
22,4

37,7
16,9
8,3
18,4

Facklig verksamhet
Utrymme för kompetensförsörjning

19,4
18,0

18,4
18,0

18,4
18,0

Kommungemensamma statsbidrag
Flyktingstatsbidrag
Maxtaxa BO

-141,4
-87,1
-54,3

-131,4
-82,1
-49,3

-131,4
-82,1
-49,3

Finansiering
Personalförsäkringsnetto
Pensionskostnader
Semesterlöneskuldförändringar

-205,4
-238,0
412,0
15,0

-196,8
-244,0
433,0
15,0

-196,8
-244,0
433,0
15,0

-304,6 -316,0
-20,0
-20,0
-70,0
-65,0
0,2
0,2
8 502,8 8 781,7

-316,0
-20,0
-65,0
0,2
8 767,5

Riktad omprövning hyra ofördelad
Politiskt utrymme ospecifiserat
Kommungemensamma verksamheter
Nerikes brandkår
Omställning och kompetens
Övrigt

Kapitalkostnader
Försäljning tomträtter
Exploateringsintäkter
Avskrivning lån
Driftbudget totalt
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-57,6
-12,0
-1,6

-30,2

-1,2
-6,0

-4,0

-14,2

Här följer respektive ändring gjord inom budgetram.
I flera fall har poster budgeterats inom ett område, poster som i själva verket påverkar flera eller
samtliga nämndområden. För dessa poster gäller regeln att den nämnd som posten budgeterats på
blir kompenserad av övriga nämnder.
Hit räknas exempelvis effekten av halverade kommunalrådsarvoden vilket renderar sänkta arvoden i
varje nämnd samt i varje bolagsstyrelse. Vi har valt att för enkelhetens skull redovisa detta på ett
ställe, under kommunledningens ram, istället för att dela upp det. Berörda nämnder/bolag
kompenserar således kommunledningen.

Programnämnd barn och utbildning
Ram 2019, belopp i tkr

3 694 314

Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019
Återföring tillfällig förstärkning 2019
Helårseffekt Modersmål
Volym förskola/skola

2 238
-25 000
6 814
60 000

Volym förskola/skola lokaler, inv. utrymme volym (5 000 tkr)
Reinv Stora Mellösa fsk, inv. utrymmevolym (641 tkr)
Idrottshall Brunnsskolan, anpassning, inv. utrymme volym (404 tkr)
Komp. hyror Futurum 2020, inv. utrymmevolym (4 000 tkr)
Hyreskostnad Korskyrkan idrottslokal - Brunnsskolan

667

Hyrestrappa Änglanda

600

Effektiviseringsuppdrag 2020

-25 600

Försvara kärnverksamheten, slopat effektiviseringskrav 2020

25 600

Riktad satsning förbättrad skolskjuts
Resursförstärkning skolans kärnverksamhet
Slopa politikerprojektet "Topp 25 2025"
Hemspråksundervisning

2 000
59 400
-28 000
-8 132

Riktat omprövningskrav inköp, preliminär

-15 277

Riktat omprövningskrav hyressänkning

-12 000

Riktat anslag Barn och utbildning

2 800

Friskoleersättning - överhäng löneöversyn 2019 (PO 40,55%)

3 472

Friskoleersättning, lönekompensation 2020 fördelas i april 2020
Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019

18 001

Löneöversyn 2020 fördelas i april 2020
Ram 2020
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3 761 897

Programnämnd social välfärd
Ram 2019, belopp i tkr

3 178 889

Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019

-1 168

Nyckelfri hemtjänst

-1 850

Volym LSS

23 700

Volym Socialtjänst

6 000

Brandskydd gruppboende (bostäder) inv. utrymme volym (700 tkr)
Brandskydd VoBo inv. utrymme volym (2 905 tkr)
Vård- och omsorgsboende inv. utrymme volym hyra (4 680 tkr)
Vård- och omsorgsboende inv. utrymme volym drift (6 515 tkr)
Karlslund våbo hyrestrappa 2020-2024

1 000

Social hemtjänst

5 000

Stavgångsprojekt för pensionärer
Husdjur på äldreboenden på prov

300
50

6h arb.dag på prov inom äldreomsorg, 1 enh

1 500

Skynda på process: omvandla deltid till heltid, äldreomsorg

3 000

Måltidssatsningar äldreomsorg (billigare och bättre mat)

5 000

Riktad satsning mot hemlöshet

14 000

Resursförstärkning äldreomsorgens kärnverksamhet

33 876

Slopat effektiviseringskrav social välfärd

22 124

Extrasatsning LSS

10 000

Bevarande av färdtjänst
Socialfilial Vivalla

8 400
-2 000

Effektiviseringsuppdrag 2020

-22 124

Riktat omprövningskrav inköp, preliminär

-13 202

Riktat omprövningskrav hyressänkning

-10 000

Riktat anslag, socialtjänst
Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 (PO 40,55%)

4 000
10 566

Löneöversyn 2020 fördelas i april 2020
Ram 2020

21

3 277 061

Programnämnd samhällsbyggnad
Ram 2019, belopp i tkr

673 552

Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019

-2 735

Open Art

-2 500

Open Art extra satsning

-2 000

Extra besparing Open art

-3000

Effektivisering allmänkulturenheten

-5200

Sänkta bidrag segregerande föreningar

-1564

Slopa bidragen till partiernas ungdomsförbund
Bostadsförmedling
Resursanslag Örebropartiets fritidsaktivitetssubvention för barn och unga

-465
1 200
10 000

Volymökning SB investeringar, inv. utrymme volym (6 000 tkr)
Volymökning SB exploateringsinvesteringar, inv. utrymme volym (3 000 tkr)
Karlslund förbättrade förutsättn. ridvht, inv. utrymme volym (1309 tkr)
Mellringe omklädningsrum, inv. utrymme volym (600 tkr)
Rosta Gärde, inv. utrymme volym (348 tkr)
Vivalla IP, inv. utrymme volym (480 tkr)
Motionsspår, inv. utrymme volym (55 tkr)
Vandrarhem i Wadköping, inv. utrymme volym (164 tkr)
Lekmiljö Wadköping, inv. utrymme volym (35 tkr)
Anläggande av fritidsyta, sanering, inv. utrymme volym (78 tkr)
Kultur- och frititdscenter Varberga, inv. utrymme volym (840 tkr)
Hyra Citypassagen

5 000

Effektiviseringsuppdrag 2020

-4 637

Riktat omprövningskrav inköp, preliminär

-2 767

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019

1 947

Löneöversyn 2020 fördelas i april 2020
Ram 2020

666 831

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ram 2019, belopp i tkr

542 477

Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019
Helårseffekt Modersmål

904
-6 814

Försörjningsstöd engångskompensation 2019

-11 000

Försörjningsstöd engångskompensation 2020

6 000

Riktad besparing migranter, Vuxam

-16 000

Örebronormen

-4 000

Effektiviseringsuppdrag 2020

-3 658

Riktat omprövningskrav inköp, preliminär

-2 183

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019

1 931

Löneöversyn 2019 fördelas i april 2020
Ram 2020

22

507 657

Landsbygdsnämnden
Ram 2019

6 278

Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019
Budgetförstärkning lönekomp, justering KSF-LN
Effektiviseringsuppdrag 2020
Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019

-26
7
-44
12

Löneöversyn 2020 fördelas i april 2020
Ram 2020

6 228

Kommunstyrelsen - Kommunledning
Ram 2019

39 511

Justeringar inför 2020
Satsning e-demokrati
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Halvering av kommunalrådsarvoden

-5 557

effekt av ovanstående avseende nämndarvoden

-3 885

effekt av ovanstående avseende styrelsearvoden

-1 226

Justering av partistöd

-4 000

Politiker betalar sitt fika på egen hand…

-300

Effektiviseringsuppdrag 2020

-275

Ram 2020

24 293

Stadsrevisionen
Ram 2019, belopp i tkr

4 040

Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019

-125

Effektiviseringsuppdrag 2020

-27

Ram 2020

3 888

Valnämnden
Ram 2019, belopp i tkr

2 600

Justeringar inför 2020
Val 2019
Effektiviseringsuppdrag 2020
Ram 2020

23

-2 400
-1
199

Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningen
Ram 2019, belopp i tkr

382 929

Justeringar inför 2020
Övervakningskameror
Extrasatsning ordningsvakter
Sänkning av de högst avlönade chefernas löner

300
3 000
-15 800

Justering av chefstjänsters löneökningstakt

-4 418

Minskade lokalhyror/samnyttjande av lokaler

-5 000

Tolktjänster

-3 000

Konferens och representation
Besparing kommunikatörer

-3 000
-15 000

Besparing på värdegrundsdiplom och ideologipräster

-1 500

Överfört resultat nämnd 2019

-2 639

IT-satsning 2013, sista året

-1 500

Tillfälliga medel från utskott för hållbar utveckling

-405

Effektiviseringsuppdrag 2020

-2 633

Riktat omprövningskrav inköp, preliminär

-1 571

Riktat omprövningskrav mänskliga rättigheter

-1 500

Riktat omprövningskrav giftfri miljö
Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019

-500
2 272

Löneöversyn 2020 fördelas i april 2020
Ram 2020

330 034

Kommunstyrelsen - Kommungemensamt
Ram 2019, belopp i tkr

244 970

Justeringar inför 2020
Reducering extra försäkring
Tillfälliga medel från utskott för hållbar utveckling (Arena Örebro)
Nerikes Brandkår

-1 800
-200
2 463

Örebro Läns Flygplats AB

174

Samarbetsavtal Arena Örebro

150

Uppräkning Länsmusiken

1 000

Riktad omprövning Örebrokompaniet

-1 000

Omprövning Örebrokompaniet, utökad

-4 000

Minskat bidrag länsmusiken

-6 000

Minskat bidrag länsteatern

-1 200

Besparing migrantboenden

-4 000

Besparing konsultkostnader

-15 000

Ram 2020

215 557
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Kommunstyrelsen - Kommungemensamma statsbidrag
Ram 2019, belopp i tkr

-141 400

Justeringar inför 2020
Flyktingstatsbidrag

5 000

Maxtaxa BO

5 000

Ram 2020

-131 400

Utrymme för Kommunstyrelsen
Ram 2019, belopp i tkr

122 436

Justeringar inför 2020
Överfört resultat nämnd 2019
Återföring tillfälliga anslag medel utskott
Generella kostnadsökningar Löneökn, hyresindex, avt. Index m.m.

3 551
605
162 431

Utrymme effekter av nytt kostnadsutjämningssystem

37 000

Riktade omprövningskrav ännu ej fördelade, hyror

-4 000

Tillförda medel för investeringsutrymme volym, Inv.program 2020-2022
Oförutsedda kostnader KS

37 754
-12 000

Oförutsedda kostnader KSU

-1 600

Slopa enprocentregeln

-4 000

Utförsäljning av konst

-40 000

Ram 2020

302 177

Finansiering
Ram 2019, belopp i tkr

-222 815

Justeringar inför 2020
Arbetsgivaravgifter och pensioner

15 952

Kapitalkostnader

5 073

Försäljningsintäkter exploatering

5 000

Ram 2020
Driftbudgetramar - verksamhetens intäkter och kostnader

-196 790
8 768

Vi har valt att inte copy-pastea in direktiv till nämnderna, i likhet med ÖSB:n. Detta eftersom
direktiven som ÖSB:n anger redan står i kommunens nämndreglemente.
Vi hänvisar således till nämndreglementet för direktiv till nämnder.
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Direktiv till bolagen
Här anger vi särskilda direktiv till bolagen, utöver det som redan anges i särskilda dokument gällande
just bolagsdirektiv.
Örebros kommunala bolag finns till för folkflertalet.
Bolagen ska nyttjas på ett sätt som gagnar folkflertalet. De renovräkningar som styret låtit initiera via
ÖBO ska upphöra. Givetvis kommer en förbättring av standard medföra en hyreshöjning men bolaget
måste hitta ett smidigare sätt att hantera det på. I dagsläget kan hyresgäster i bland annat Nya
Hjärsta och Västhaga vara tvungna att betala enorma hyreshöjningar varmed flera i praktiken
kommer att tvingas bort från sina hem.
ÖBO och liknande bolag ska se till så att man kan höja standarden i sitt bostadsbestånd utan att det
blir chockhöjningar för hyresgästerna. De ökade kostnaderna kan pareras genom att bolaget
successivt bygger en buffert från andelar av intäkterna, en buffert som sedan kan användas för att
parera ökade utgifter, exempelvis i formen av långsiktiga och hållbara hyresrabatter (som då redan är
finansierade). Detta kan då underlätta för hyresgästerna att ”komma ikapp” hyresökningarna, något
som blir väldigt mycket svårare om hyran chockhöjs med 50% på direkten.
ÖBO ska även bygga billigare hyreslägenheter och se till den faktiska efterfrågan på bostäder snarare
än att hänge sig åt att skapa dyra lägenheter som få människor har råd med.
Hyreshöjningarna inom ÖBO och liknande bolag hör ihop med att politikerna inser att det fattas
pengar för sin förda politik. Då planerar man att kompensera för detta bakvägen genom att låta
hyresgästerna i de kommunala bolagen täcka upp för exempelvis Kulturkvarteret eller andra
vansinnessatsningar som ingen örebroare efterfrågat.
Bolag ansvariga för skolor och äldreboenden ska ges i uppdrag att bygga billigare och mer
standardiserat. Vidare lutar Örebropartiet åt att se över möjligheterna med att sänka lokalhyror för
kommunal verksamhet varmed bolagen kommer belastas mer men driftsnämnderna kan ges större
utrymme till sina respektive verksamheter. Därmed kommer utrymmet för utdelning bli snävare.
Utdelning av bolagen ska ske på ett sätt som minimerar mängden skattepengar till Stockholm.
Vi måste hitta former för att i så hög grad som möjligt kunna behålla våra pengar internt i våra
verksamheter. Om det exempelvis skulle visa sig vara skattemässigt billigare för kommunen att göra
en utdelning från ett bolag via exempelvis avgift för borgensåtagande snarare än direkt och officiell
vinstutdelning (med tillhörande skatt) ska det förstnämnda alltid användas framför det sistnämnda.
Örebroarna ska alltid prioriteras i första hand.
Vidare gäller samma regler för bolagen som för övrig kommunal verksamhet. Chefs- och
direktörslöner ska ses över. Konstinköp och konsumtion av onödigt dravel ska upphöra omedelbart.
All pågående och planerad värdegrundsdiplomering ska stoppas.
Örebroarnas makt över bolagen måste utökas.
Vi vill även utreda i vilken utsträckning vi kan nyttja våra kommunala bolag för att uppnå en ökad
grad av sammanhållen produktionskedja för våra kommunala kärnverksamheter, dvs hur vi med
hjälp av bolagen kan avlasta de årliga inköpen som görs till driftsnämnderna. Finns det några
produkter som vi skulle kunna producera på egen hand istället för att köpa in?
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Investeringsprogrammet
Örebropartiet är det parti som vill minska investeringsprogrammet allra mest.
Vi har för närvarande en skuld på minst 15,5 miljarder kronor. Enligt styrets investeringsprogram
ämnar man genomföra investeringar på 6,4 miljarder de närmaste fyra åren och 11,7 miljarder de
närmaste sex åren. Merparten av dessa investeringar kommer att finansieras genom en utökad
skuldsättning.
Det här är inte hållbart.
Styret försvarar sig med att man behöver bygga skolor och äldreboenden. Det må förvisso vara sant,
men man måste hitta smartare och mer gångbara former för detta annars riskerar vi att skuldsätta
en redan hårt skuldsatt kommun ännu mer, kanske till slut till en nivå som blir nästintill omöjlig att
hantera.
Örebropartiet har, utifrån vår begränsade insyn, reducerat investeringsprogrammet med 4,1
miljarder fram till 2025. Investeringsprogrammet omfattas av strikt sekretess och det är därför svårt
att kommentera våra prioriteringar i detalj, men vi har plockat bort det som vi ser som direkt onödigt
att spendera pengar på i dagsläget.
Vidare har vi justerat kostnader för skolor och äldreboenden, vi måste bygga billigare och det är fullt
möjligt utan att tumma på en rimlig standard. Här saknar vi dock alla underlag för att kunna
detaljjustera i högre grad.
Kommunen måste hitta former för mer standardiserade och billiga byggalternativ, exempelvis
modulbyggnader eller liknande varmed vi kan uppnå skalfördelar i längden.
Enprocentregeln gällande konstutsmyckningar måste som sagt bort. Grovt räknat kan man säga att
kommunen planerar att köpa konst för 117 miljoner de närmaste sex åren. Det är ett årligt
konstinköp på i genomsnitt 19,5 miljoner kronor.
Investeringar ska göras utifrån:
1. Vad som är absolut nödvändigt
2. Vad som kommer generera intäkter
Det rådande investeringsprogrammet bör göras om i grunden.
Det är positivt att de styrande reducerat det en aning men här behöver man dra åt svångremmen än
mer. Detta gäller även för det förslag vi presenterar i denna skuggbudget, något som dock kräver mer
information.
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Ovanstående, svartmarkerade rutor, är Örebropartiets förslag utifrån nedanstående förslag från de
styrande, se nästa sida.
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Ovanstående tabell är en sammanställning av hur styrets planerade investeringar ser ut de
kommande åren. Tabellen finns inte med i ÖSB:n, därför bifogar vi den här så att man ska kunna
jämföra vårt förslag med de styrandes.
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