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Rapport från Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige som ägde rum i oktober bestod denna gång av två heldagar. Detta var nämligen årets
viktigaste fullmäktige, då det var under dessa två dagar som vi beslutade om Örebro kommuns budget för år
2020. Förutom de styrandes budget lämnade även Sverigedemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Örebropartiet in egna budgetar. Liberalerna valde istället för en skuggbudget, att lägga något
de kallar för en visionsbudget. Liberalerna har inte varit särskilt tydliga i sin kommunikation gällande vad denna
visionsbudget faktiskt syftar till och fick därmed mycket kritik för att de presenterade en ofinansierad budget.
Liberalerna är dock inne på en linje som vi själva redan har i åtanke, vilket är ett koncept som kallas för
nollbasbudget. Syftet med en nollbasbudget till en kommunal budget, ligger i att skapa sig full koll på vart varenda
skattekrona hamnar och vad den bekostar. När man i decennier lagt en grund till budget och sedan år för år gjort
löne- och prisjusteringar, infört nya satsningar och tagit en rad olika beslut, ja då hamnar man i ett läge där väldigt
många utgifter finns, men som man knappt har koll på och som i slutändan gör den totala finansieringen väldigt
dyr. I privatekonomi kan man ta en jämförelse med att du fortsatt har kvar en hel mängd med prenumerationer
på tjänster som t.ex. NA, Netflix, Spotify, WoW, Kalle Anka m.m. men att man i verkligheten knappt nyttjar allt
det som man betalar för och även glömt bort att man fortfarande betalar för flera av dessa tjänster.
Med en nollbasbudget drar man ett streck på allt detta och startar från noll. Där tittar man först på finansieringen
kring allt vi måste erbjuda enligt lag som kommun. Sedan tages en gedigen genomgång med tjänstemännen kring
vad utöver lagkravet som vi av olika anledningar fortsatt måste ha kvar. Antingen på grund av ingångna avtal
eller att det skulle få enorma konsekvenser inom något område. När detta steg är klart ser man över hur mycket
pengar som finns kvar och kan då göra vissa justeringar kring de olika områdena och hur mycket extra man vill
lägga. Skulle det efter det steget finnas ytterligare pengar kvar, ja då kan man använda dessa till olika politiska
förslag som ligger mer åt ”nice to have” hållet än ”need to have”. Med detta kommer man landa med en budget
i balans, med finansiering för överskott och sparande. Dessutom har man efter detta gedigna arbete stenkoll på
ekonomin och kan utan tvekan försvara varenda satsning, samt att mycket fluff och gamla ekonomiska arv
försvinner på vägen. Liberalerna och Sverigedemokraterna skiljer sig dock i hur vi tänkt arbeta med detta. Vi
presenterade en skuggbudget som baserar sig på styrets budget, men där vi kastat om siffrorna utefter vår vision.
Denna är fullt finansierad, även om den innehåller alla gamla ekonomiska arv. En nollbasbudget kastar man dock
inte ihop på någon månad, det kan ta ett år eller mer innan det är färdigt. Därav måste man ha en mer traditionell
budget under tiden som det arbetet pågår. Därför har vi i vår budget lagt ett stort fokus på välfärden, så att
lågkonjunkturen slår så lite som möjligt inom dessa områden. Saker som flygplats, extra kultursatsningar, höga
politiska arvoden, förvaltande av vindkraft och annat har fått stå tillbaka. Här kan ni läsa alla våra satsningar och
besparingar.
Sverigedemokraternas budget gick tyvärr inte igenom, utan Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma budget har nu blivit Örebro kommuns budget för år 2020. Detta kommer att
medföra stora nedskärningar inom välfärden. Den första delen som kommer trilla bort inom kort, är
högkostnadsskyddet för färdtjänst, något som vi hade budgeterat för att behålla. De styrande partierna gör det
än en gång väldigt enkelt att sitta i opposition, då det finns otroligt mycket tok och galna felprioriteringar att
peka på. En mild förhoppning finns dock från vår sida, att de inte lyckas köra kommunen i botten innan år 2022,
även om ett sådant scenario troligtvis skulle ge oss ett fantastiskt valresultat. För alla dessa siffror som de
styrande ser där ett borttagande av resurser på pappret, egentligen inte ses så allvarligt på, skadar istället väldigt
många människor i verkligheten. Sverigedemokraterna lever i samma verklighet som övriga medborgare och vi
vet mycket väl hur de olika prioriteringarna kommer att påverka folk. Vi får hoppas att åtminstone hälften av
Örebro kommuns befolkning insett denna viktiga skiljelinje inför nästa val, för att stå vid sidlinjen och se allt sakta
förfalla är långt ifrån underhållande.

