
Om hundlatriner och äldreomsorg – Lasse Jacobsons budgetblogg 

V och S föreslog för år 2014 till Kommunfullmäktige att besluta att minska driftbudgeten för 

Kommunsstyrelsen, Tekniska nämnden, Fritidsnämnden, Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 

och andra nämnders budgetar för 2014 med sammanlagt ca 35 miljoner. Det blev också beslutet i 

kommunfullmäktige. 

De pengar som ”sparades” genom minskningen för Kommunstyrelsen och nämnderna fördes då 

genom kommunfullmäktiges beslut över till Socialnämnden och För- och Grundskolenämnden och 

kommundelsnämnderna. Beslutet innebär att dessa nämnder i stället ska användas för äldre och 

barn. Totalt förstärktes budgeten med ca 35 miljoner kr för barn och äldre på detta sätt. Skälet för 

omfördelningen av ekonomin var att det fanns och finns kraftigt ökande behov för våra äldre inom 

kommunens äldreomsorg och för barn i För- och Grundskolan som vi måste klara men inte för 2014 

kunde klara på annat sätt. 

På detta sätt hänger faktiskt frågan om kostnaden för hundlatriner ihop med äldreomsorgen. 

Ju mindre pengar vi måste lägga på hundlatriner, nedskräpning, klotter och annat som den enskilde 

kan ta ansvar för desto mer pengar kan vi använda till äldreomsorgen där behoven inte kan klaras av 

den enskilde eller i skolan för de mindre barnen.  

Vänsterpariet och alla andra partier i Tekniska nämnden var för övrigt helt eniga om de flesta av de 

minskningar på 14.3 miljoner vi i Tekniska nämnden beslutade om för 2014. Beslutet innebar bland 

mycket annat som minskat gatunderhåll mm borttagande av alla hundlatriner. Centern ville inte 

minska stödet till enskilda vägar och Folkpartiet ville inte minska så mycket på belysningen på 

bilvägarna men i övrigt var de med på beslutet. 

Nu när budgeten för hela kommunen inklusive Tekniska nämnden räknats ihop för år 2013 visar det 

sig att vi inte använt alla pengar som vi hade i budget för år 2013. Kommunen gör därmed ett 

överskott. Även Tekniska nämnden gör ett överskott för 2013. Överskottet går till det som kallas 

”eget kapital” för nämnder och styrelser. Tekniska nämnden kan troligen få använda en del av 

nämnden eget kapital under 2014 och det ger möjlighet att återställa bl.a. ca 100 hundlatriner, 

behålla alla papperskorgar, mer parkskötsel och belysning m.m. om kommunens budgetberedning 

godkänner det. Ett annat alternativ hade faktisk varit att överföra även dessa pengar till 

socialnämnden för mer personal i äldreomsorgen under år 2014. 

Hur Umeås ekonomi blir för 2015 vet vi inte ännu. I Vänsterpartiet kämpar vi för att det ska väljas en 

ny regering i höst med starkt vänsterinflytande som väljer att satsa på nödvändiga mänskliga behov 

inom kommuner och landsting i stället för på skattesänkningar för företag och de som har arbete år 

efter år som borgarna gjort. Vi anser att det i stället behöver satsas mer pengar på sjukvård, 

äldreomsorg och skolan. 

När det gäller Kulturhuvudstadsåret har kommunen lagt undan tidigare år och sparat pengar från 

bland annat flera tidigare års stora överskott i kommunen. Pengarna till Kulturhuvudstadsåret ligger 

med andra ord i en helt annan pott än resten av kommunens budget. Kommunen får även en del 

pengar från statskassan för kulturhuvudstadsåret. Så det finns ingen överföring från Tekniska 

nämndens och andra nämnders och kommunstyrelsens minskade budgetar för år 2014 till 

Kulturhuvudstadsåret, utan de pengarna som minskats har gått till barn och äldre. 
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