
Motion till Umeå Arbetarekommun 

 

Effektivisering genom digitalisering 

En stor utmaning framöver är att skapa resurser för att kunna behålla och garantera 

volymökningar och kvalité i vår gemensamma skattefinansierade välfärd, skola vård 

och omsorg. 

Antalet äldre ökar kraftigt de kommande åren medan de förvärvsarbetade minskar. 

Det medför att kommunernas kostnader ökar samtidigt som inkomsterna minskar. 

Även om det är möjligt att höja skatten något, så kommer det sannolikt inte att räcka 

till. 

Eftersom omsorgsbehoven ökar i takt med en äldre befolkning så behövs det fler 

människor i det dagliga omsorgsarbetet. För att kunna åstadkomma detta med 

mindre resurser så behöver vissa av verksamhetsfunktionerna omorganiseras och  

effektiviseras. Digitaliseringen medger detta.  

När det gäller frågor som berör politisk styrning och professionell ledning, kommer vi 

osökt in på tre huvudfrågor. Demokrati, Delaktighet och Effektivitet. I den sistnämnda 

delen bör vi tänka på Inre och Yttre effektivitet. Det vill säga göra på rätt sätt 

respektive göra rätt saker. Utmaningen ligger i att skapa resurser för de rätta 

sakerna genom att arbetet görs på rätt sätt.  

Som vi ser det finns utrymme för effektiviseringar inom områdena stödjande 

servicepersonal/handläggare, upphandling, kontroll, kvalitetssäkring, kommunikation 

etc., om man ger frontpersonalen den frihet och tillit som ofta saknas idag.  

Vi har idag en hel del arbetsuppgifter som idag har digitaliserats. Problemet är att 

den nuvarande arbetsorganisationen fortsätter att jobba på som att ingen 

digitalisering har skett. Därför behövs betydande insatser och omfattande 

effektiviseringar med kompetenshöjande utbildningsinsatser och skapande av  

möjligheter till karriärväxling. Denna betydande satsning  bör ske  i huvudsak genom 

e-Learning. 

De som arbetar i välfärden tvingas lägga allt mer tid på onödig administration istället 

för på patienter, elever och brukare vilket försämrar både arbetsmiljön och kvalitén i 

välfärden. Samtidigt flyttas makt och resurser från den lokala arbetsplatsen till 

centrala enheter i kommunen. Vi vill vända på den utvecklingen. Personalen som 

arbetar i välfärden måste få ägna sig åt de arbetsuppgifter de är proffs på, vilket 

också innebär en ökad grad av självbestämmande över hur arbetet ska utföras på 

arbetsplatserna. Vi vill gå till en mer fri och tillitsbaserad styrning och ledning av 

kommunens olika verksamheter. 



Umeå har I jämförelse med liknade kommuner har Umeå en betydande 

nettokostnadsavvikelse. Därför behövs en genomgång och förslag på vad som 

behöver göras för att Umeå skall komma ner till samma nettokostnad för 

verksamheten som jämförbara kommuner. 

Mot den bakgrunden så yrkar Gamla Gardets S-förening att samtliga 

nämndsordförande får i uppdrag att komma in med förslag på hur respektive nämnds 

verksamhetsorganisationen skall anpassas och effektiviseras inom sin nämnds 

verksamhetsområde. Arbetets fortskridande informeras löpande på 

representantskap. Mål för detta bör även sättas i KHP för kommande mandatperiod. 

Umeå den 2020-11-10 

Styrelsen för Gamla Gardets S-förening 

 

Motionssvar 

Arbetarekommunens styrelse föreslår att motionen ska anses besvarad, med följande 

motivering.  

Motionärerna gör en korrekt analys av det skriande behovet av och de stora möjligheterna 

med att dra nytta av den nya teknikens fördelar för att frigöra mänskliga resurser i offentlig 

verksamhet och effektivisera sådana arbetsuppgifter som kan ersättas med intelligent 

programvara och andra tekniska lösningar.  

I många fall kan ny teknik även bidra till ökad patientsäkerhet och livskvalitet för exempelvis 

omsorgstagare. Exempel som ligger nära till hands, och som börjat implementeras inom 

Umeå kommun, är doseringsmaskiner för läkemedel samt kameror i hemtjänsten som gör 

det möjligt att vaka över brukare utan att personal i onödan ska behöva bereda sig tillträde 

till deras bostäder och väcka dem under nätterna.  

Umeå kommun arbetar aktivt med digitalisering och har en digitaliseringsenhet med 

specialister som arbetar med att bygga upp den infrastruktur som krävs för att de digitala 

verktygen ska fungera optimalt. Inom offentlig verksamhet, vars ramar och verksamhet är 

styrda av lagstiftning, föreligger dock svårigheter som är särskilda för just offentlig 

verksamhet och som exempelvis ett privat bolag inte stöter på. Aspekter som medför 

utmaningar är regler som gäller skydd för personuppgifter samt sekretessregler som 

stipulerar inre sekretess mellan olika förvaltningar. Det är en grannlaga uppgift att bygga ett 

samspelt system som fungerar inom och mellan de olika verksamheterna.  

Det pågår för tillfället ett antal pilotprojekt inom Umeå kommun som bland annat rör 

administrativa uppgifter såsom lönehandläggning. Tanken är att dessa pilotprojekt ska 

utvärderas och modellerna förbättras, utifrån de erfarenheter som samlas in, för att sedan 

skalas upp till att omfatta fler verksamheter, givet gynnsamma utfall av projekten.  

För att påskynda detta arbete har vi därför i budgeten för Umeå kommun för 2021 avsatt 6 

miljoner kronor i utvecklingsanslag särskilt riktade mot digitaliseringsarbetet. Detta är tänkt 

att fungera som ett smörjmedel för verksamheterna att åstadkomma den 

implementeringstakt av den nya tekniken som krävs för att vi ska kunna påräkna 



effektiviseringsvinster och frigörande av mänskliga resurser inom en snar framtid. Därutöver 

har det i investeringsbudgeten avsatts 60 miljoner kronor under perioden 2021-2024 för 

nödvändiga investeringarna i de olika nämndernas verksamheter för att höja takten i den 

digitala omställningen.  

Det motionärerna efterfrågar i form av kartläggning av verksamhetsområden och uppgifter 

som med fördel kan digitaliseras har genomförts och genomförs fortlöpande och 

avstämningar sker med de olika förvaltningscheferna i digitaliseringsrådet.  

Kommungruppen har även meddelat att man gärna återkommer fortslöpande till 

arbetarekommunen med information om hur digitaliseringsarbetet fortskrider.  

 

Styrelsen föreslår Representskapet besluta  

att  motionen anses besvarad  

 


