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Programnämnd social välfärd 
 
Datum: 2021-04-08 
Tid: 14:00–17:45 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Anna Andersson (KD) 
Johanna Reimfelt (L) 
Annika Tholster (C) 
Emelie Jaxell (M) 
Fisun Yavas (S) 
Frederick Axewill (S) 
Jenny Thor (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Carina Toro Hartman (S) 
Martha Wicklund (V) 
Anders Brandén (M) 
Stina Ståhl (MP) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bjarne Svantesson (M) Ersätter Ann-Katrin Jondelius (M) 
 
Närvarande ersättare 
Marie Montin (S) 
Gunhild Wallin (C) 
Tina Fingal Swens (C) 
Sara Maxe (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Dennis Junge (L) 
 
Övriga 
Patrik Jonsson Programdirektör 
Birgitta Palmér Ekonom 
 
Paragraf 47 
 
 
 
 
Joel Larsson, sekreterare 
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John Johansson (S), ordförande 
 
 
Johanna Reimfelt (L), justerare 
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§ 47 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
ekonomistyrning inom programområde Social välfärd - 
Beslut 
Ärendenummer: Sov 72/2021 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
Programnämndens yttrande över Stadsrevisionens skrivelse med 
rekommendationer från den genomförda granskningen inom Programområde 
social välfärds ansvarsområde beskrivs i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-22 
Stadsrevisionen, Granskningsrapport av ekonomistyrning inom 
programområdet social välfärds ansvarsområde. 2020-12-17. Sov 72/2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd: 
 
1. Programnämndens yttrande överlämnas till Stadsrevisionen. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och beslutspunkt 2 och att 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en grundlig översyn av de 
ekonomiska konsekvenserna av LOV med särskilt fokus på vad LOV:en kostat 
sedan införandet samt vad den beräknas kosta de kommande fem åren. 
 
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande. 
 
Johanna Reimfelt (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet från 
Moderaterna och Liberalerna. 

Proposition 
Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut respektive Martha 
Wicklunds (V) yrkande om avslag till beslutspunkt 1 och beslutspunkt 2 och att 
Kommunstyrelseförvaltningens får i uppdrag att göra en grundlig översyn av 
de ekonomiska konsekvenserna av LOV med särskilt fokus på vad LOV:en 
kostat sedan införandet samt vad den beräknas kosta de kommande fem åren. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter Johanna Reimfelts (L) yrkande om att få lämna ett 
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särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att yrkandet 
bifalls. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd: 
 
1. Programnämndens yttrande överlämnas till Stadsrevisionen. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
3. Moderaterna och Liberalerna får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Reservation 
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget yrkande 
om avslag till beslutspunkt 1 och beslutspunkt 2 och att 
Kommunstyrelseförvaltningens får i uppdrag att göra en grundlig översyn av 
de ekonomiska konsekvenserna av LOV med särskilt fokus på vad LOV:en 
kostat sedan införandet samt vad den beräknas kosta de kommande fem åren.
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Datum: 2021-04-08 Yrkande 
Programnämnd Social välfärd 

10. Svar på revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrning 
inom programområde Social välfärd – Beslut  
 
Programnämnd social välfärd har under lång tid gått med stora 
underskott. Trots återkommande försöka att styra upp verksamheterna 
på ett sätt som skulle åtgärda underskotten ser vi likväl att de stora 
underskotten kvarstår. 
 
I revisionsrapporten går att utläsa att granskningen påvisar brister i 
ekonomistyrningen. Det svar som programnämnden ger är enligt 
Vänsterpartiet inte tillfredställande. Vi anser att det finns anledning för 
programnämnden att vara mer självkritisk till dessa stora underskott. 
 
Om programnämnden har för avsikt att fortsätta med de 
kostnadsdrivande privatiseringarna inom äldreomsorgen som styret valt 
att både införa och bibehålla så krävs också en ekonomi som kan 
hantera dessa förutsättningar. Det är därför viktigt att nämnderna har en 
realistisk budget att arbeta med. I nuläget anser vi i Vänsterpartiet att 
man inte har tagit höjd för de merkostnader som privatiseringarna inom 
äldreomsorgen innebär.  
 
Dessutom ser vi att den äldre befolkningen ökar. Behovet kommer därför 
vara större i framtiden, något som ställer ännu högre krav på en 
balanserad ekonomi. Detta måste vara utgångspunkten för att kunna ge 
äldre örebroare den vård och omsorg som de behöver.  
 
Vi är mycket kritiska till att örebroarnas skattemedel slösas på denna typ 
av ideologiska ställningstaganden som privatiserad äldreomsorg 
innebär. Vänsterpartiet väljer därför en annan väg än styret, och i vårt 
budgetförslag för 2021 föreslås därför att verksamheten ska tas tillbaka i 
kommunal regi, vi tror det är avgörande för balans i ekonomierna. En 
kommunal äldreomsorg skulle skapa större stabilitet, överskådlighet och 
säkerställa att våra gemensamma skattemedel går till personalen och de 
äldre i behov av omsorg, inte till de privata bolagens Vd:ar eller 
aktieägare. För Vänsterpartiet är innehållet och kvalitén i verksamheten 
ledande.  
 
Vi anser att Örebros skattebetalare har rätt att få veta hur mycket 
LOV:en kostar, något som även skulle vara till stor nytta för 
beslutsfattare. New Public Management och en privatiserad välfärd 
bidrar till att pressa upp kommunens kostnader, vilket bland annat har 
lett till stora besparingar på viktig förebyggande verksamhet. Styrande 
partier S, C och KD har valt en väg med en allt mer privatiserad välfärd, 
vi förväntar oss därför en öppenhet i hur detta påverkar kommunens 
ekonomier.   
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Datum: 2021-04-08 Yrkande 
Programnämnd Social välfärd 

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet: 
 
Att avslå punkt 1. 
 
Att avslå punkt 2. 
 
Att göra en grundlig översyn av de ekonomiska konsekvenserna av 

LOV, med särskilt fokus på vad LOV:en kostat sedan införandet 
samt vad den beräknas kosta de kommande fem åren.  

 
 
 
Martha Wicklund 
Vänsterpartiet
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Särskilt yttrande  

  
                   Ärende 10                     Programnämnd Social välfärd   

Ärendenummer: Sov 72/2021                                             Örebro kommun 
”Svar på revisionsrapport –  

                   Granskning av ekonomistyrning  
                    inom programområdet Social välfärd                                        8 april 2021   

                                               
 
Örebro behöver få kontroll över kostnadsutvecklingen?  

På uppdrag av Stadsrevisionen har PWC genomfört en granskning avseende Kommunstyrelsen och 
Programnämnden Social Välfärd nämnders arbete för en ekonomi i balans.  

Den rapport som presenteras för Programnämnden lyfter många viktiga delar som Moderaterna och 
Liberalerna oroats för och påpekat för programnämnden och dess driftsnämnder. Vi har oroats och 
oroas över den kostnadsutveckling som sker främst inom Hemvårdsnämnden och har på olika 
politiska nivåer påpekat behovet av en ekonomisk genomlysning av den totala ekonomin och krävt 
andra och tydligare prioriteringar med välfärden i fokus. Det fortsatta arbetet med att nå en ekonomi 
i balans går inte i tillräcklig hög takt. Detta är oroande och synliggör bland annat att det strukturs 
förändringsprogram som pågår för hemvården inte är tillräckligt.   

Det är viktigt att Programnämnden både jobbar med att få en ekonomi i balans med också samtidigt 
inte blundar för de framtida utmaningar som finns inom området. Med en kostnadsutveckling som 
inte balanserar med skatteunderlaget måste vi utreda hur brett och djupt välfärdsuppdraget ska vara. 
Det är oansvarigt att inom detta område låtsas som om vi inte behöver ändra modellen. Vi behöver 
gemensamt ta ansvar för varandra och komma överens om vad välfärdsuppdraget består av. 
Behovsstyrningar viktig eftersom alla inte har samma behov och vi måste kunna ge varje individ en 
möjlighet att välja där det är möjligt. 

 

För Moderaternas och Liberalernas grupp i nämnden 

   

 

Johanna Reimfelt, Liberalerna.  Emelie Jaxell, Moderaterna  
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