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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Datum: 2023-02-28 
Tid: 11:20-11:50 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Mattias Ottosson (S) 
Anna-Karin Kumlin (M) 
Johanna Reimfelt (L) 
Margareta Jansson (S) 
Johan Hurtig (S) 
Ann-Marie Wulfstrand Byhlin (S) 
Pell Uno Larsson (S) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Milian Olavssønn Snekkerbakken (M) 
Anette Karlsson (M) 
Fehret Hatic (C) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
Christina Håkansson (KD) 
Louise Ornell (V) 
Peter Springare (ÖrP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Margaretha Ekström (C) ersätter Jessika Edetun Falk (C) 
Lena Lindén (SD) ersätter Sadeta Hatic (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Dan Dahlén (S) 
Margareta Gunhamre (S) 
Evariste Nkurikiye (S) 
Yvonne Käll (M) 
Stig Westlén (M) 
Christer Johansson (L) 
Ingemar Savonen (V) 
 
Övriga 
Annika Roman Områdeschef 
Patrik Jonsson Förvaltningsdirektör 
Anna-Stina Lander Verksamhetschef 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Verksamhetschef 
Muamer Sepic Verksamhetschef 
Omid Lundin Sulayman Verksamhetschef 
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Ida Frödén Planerare 
Kamila Rzemiszewska Planerare 
Sandra Andersson Ekonom 
Andreas Legnerot Enhetschef 
Annica Kindborg Gruppledare 
 
Paragraf 36 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Mattias Ottosson (S), ordförande 
 
 
 
 
Christina Håkansson (KD), justerare 
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§ 36 Budget 2023 - Beslut 
Ärendenummer: Voo 427/2023 
Handläggare: Sandra Andersson 

Ärendebeskrivning 
Det huvudsakliga uppdraget för Vård- och omsorgsnämnden är att utföra 
insatser för individuell service, vård och omsorg samt hälsofrämjande och 
förebyggande arbete. Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning inom 
verksamhetsområdet och för bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunen står inför utmaningar kopplat till det ekonomiska läget i 
omvärlden, inför 2023 har ett effektiviseringskrav om 1 % av nämndernas 
tilldelade ramar fördelats, för Vård- och omsorgsnämnden motsvarar 
effektiviseringskravet 17,8 mnkr. Effektiviseringskravet är fördelat i budget 
2023 men vidare uppföljning av och beslut kopplat till anpassningar utifrån 
effektivisering kommer behövas under året. Målet för 2023 är att fortsätta 
utveckla kvalitén och de ekonomiska resultateten i syfte att få en hållbar 
verksamhet med ekonomi i balans, god kvalitet och god arbetsmiljö. 

Den stora omställningen till Nära vård och arbetet med kompetensutveckling, 
kompetensförsörjning och heltid som norm kommer att vara fokusområden 
för nämndens verksamheter under lång tid framöver. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget Vård- och omsorgsnämnden 2023 
MBL-protokoll, daterade 2023-02-17 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Budget 2023 för Vård- och omsorgsnämnden fastställs. 

2. Övriga delar av Verksamhetsplan med budget 2023 ska fastställas senast i 
mars 2023. 

3. Område Vård och omsorg inom Socialförvaltningen får i uppdrag att 
löpande under året redogöra för arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. 

4. Paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkande 
Mattias Ottosson (S) yrkar bifall till Socialförvaltningens förslag.  

Gunilla Fredriksson (SD) och Lena Lindén (SD) yrkar avslag på 
budgetförslaget för Vård- och omsorgsnämnden till förmån för 
Sverigedemokraternas budgetförslag.  

Johanna Reimfelt (L) yrkar avslag på beslutspunkt 1, 2 och 4 i 
Socialförvaltningens förslag till förmån för Liberala ramar och budget för Örebro 
2023, och yrkar bifall till beslutspunkt 3 i Socialförvaltningens förslag.  
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Peter Springare (ÖP) yrkar avslag på föreslagen nämndbudget till förmån för 
Örebropartiets lagda budgetförslag i kommunfullmäktige den 13 december 
2022. 

Louise Ornell (V) yrkar avslag på föreslagen budget till förmån för 
Vänsterpartiets budget.  

Christina Håkansson (KD) yrkar avslag på punkt 1 i Socialförvaltningens 
förslag till förmån för Kristdemokraternas i kommunfullmäktige lagda budget 
för 2023, och yrkar bifall till punkt 2, 3 och 4 i Socialförvaltningens förslag.  

  

Proposition 
Ordförande Mattias Ottosson (S) finner att det finns sex förslag till beslut, 
nämligen bifall till Socialförvaltningens förslag, Gunilla Fredrikssons (SD) och 
Lena Lindéns (SD) avslagsyrkande till förmån för Sverigedemokraternas 
budgetförslag, Christina Håkanssons (KD) avslagsyrkande på punkt 1 till 
förmån för Kristdemokraternas budgetförslag och bifall till punkt 2, 3 och 4 i 
Socialförvaltningens förslag, Peter Springares (ÖP) avslagsyrkande till förmån 
för Örebropartiets budgetförslag, Louise Ornells (V) avslagsyrkande till förmån 
för Vänsterpartiets budgetförslag samt Johanna Reimfelts (L) avslagsyrkande 
på punkt 1, 2 och 4 till förmån för Liberalernas budgetförslag och bifall till 
punkt 3 i Socialförvaltningens förslag.  

Ordföranden redovisar ett förslag till propositionsordning där varje förslag till 
beslut hanteras ett i taget genom acklamation. Vård- och omsorgsnämnden 
godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer respektive förslag till 
beslut under proposition och finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt Socialförvaltningens förslag.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Budget 2023 för Vård- och omsorgsnämnden fastställs. 

2. Övriga delar av Verksamhetsplan med budget 2023 ska fastställas senast i 
mars 2023. 

3. Område Vård och omsorg inom Socialförvaltningen får i uppdrag att 
löpande under året redogöra för arbetet med att uppnå en ekonomi i balans. 

4. Paragrafen justeras omedelbart.  

Reservation 
Gunilla Fredriksson (SD) och Lena Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för deras eget yrkande. 

Christina Håkansson (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande.  

Peter Springare (ÖP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 
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Louise Ornell (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

Johanna Reimfelt (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 
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Örebro ”2023-02-28”

YRKANDE / RESERVATION

Vård- och omsorgsnämnden 

Budgetramar 2023
Liberalernas vill se att Örebro kommun under 2023 prioriterar välfärdsfrågorna genom satsningar, 
omprioriteringar och effektiviseringar. Liberalerna vill se en kommun där varje individ ges rätten 
att kunna styra sitt eget liv så långt det bara är möjligt. Liberaler vill se en enad och samordnad 
kommun mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället, där de som gör det bäst gör det.

De närmaste åren står kommunen inför stora utmaningar för att klara både den sedan länge brant 
stigande kostnadsutvecklingen samt den lågkonjunktur vi nu är inne i. Liberalerna vill i svåra tider 
vara tydliga med att det är skola, omsorg och stöd till de mest utsatta som ännu hårdare ska priorite-
ras först. 

Liberalerna har i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lagt en alternativ budget för 
2023. Liberalerna vill se mindre central styrning och förvaltning. Både ledning, administration och 
stödfunktioner ska flyttas längre fram i verksamheterna för att tydligare kopplas mot verksamhets-
målen. Lösningarna för att nå bättre skolresultat och tryggare stöd/omsorg har våra medarbetare 
längst fram i organisationen. Kommunens organisation måste bättre balansera både kvalitet och ef-
fektivitet.  Det kommer kräva stora kursändringar för att nå dit. 

Likaså delar inte Liberalerna de styrandes åsikt och hantering av alla planerade investeringar. De 
investeringar som inte är absolut nödvändiga för vårt kärnuppdrag (skola och omsorg) ska minst pa-
usas under de kommande åren. Liberalerna vill också se att investeringsbesluten tydligt kopplas till 
driftmöjligheterna och därför ska också investeringsbeslut beslutas eller konfirmeras av respektive 
nämnd.

Liberalerna yrkar 
- Avslag på Beslutspunkt 1,2 och 4 till förmån för Liberala ramar och budget för Örebro 

2023.
- Bifall till beslutspunkt 3 

Faller Liberalernas yrkande på avslag så är detta yrkande tillika en reservation

För Liberalerna

Johanna Reimfelt   (L)
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KRISTDEMOKRATERNA  www.kristdemokraterna.se 
       

 

 

 

Yrkande/reservation  
 
Vård och omsorgsnämnden 2023-02-28 
 
Ärende: Budget 2023 
Ärendenummer: Voo 427/2023 
 

YRKANDE 

 
Vård- och omsorgsverksamheten inom Örebro kommun står inför stora utmaningar 2023. 
De senaste åren har det varit svårt att rekrytera och behålla personal. Arbete behöver göras för 
att få mer hälsosamma scheman för personalen samt för att få högre kontinuitet i vård och 
omsorg av mottagare i såväl särskilt boende som ordinärt boende. Nya modeller för 
schemaläggning behöver testas och utvärderas. 
Utförare av hemvård och vårdboende har under 2022 haft ökade kostnader kopplade till 
pandemin och inför 2023 förväntas kostnader för basal skyddsutrustning att vara fortsatt höga, 
både på grund av större volymer och den höga inflationen.   
Den demografiska utvecklingen visar på att det kommer ske en ökning av personer i åldrarna 80 
och äldre under kommande år, 2023–2026, och någon hänsyn till volymökningarna inom 
omvårdnad har inte tagits i budgeten. 
I april 2022 sänktes arbetstidsmåttet för omvårdnadspersonal som arbetar ständig natt i enlighet 
med kollektivavtal. Detta innebär en utökad personalkostnad men något utökat anslag för att 
täcka kostnadsökningen har inte tilldelats. 
Den stora omställningen till Nära vård och arbetet med kompetensutveckling, kompetens-
försörjning och heltid som norm behöver vara fokusområden för verksamheten under 2023, och 
förändringsarbetet kommer att kräva en stor mängd insatser. 
De interna utförarna inom hemvård, vårdboende samt anslagsfinansierade verksamheter inom 
hemsjukvård och nattomvårdnad redovisar underskott för 2022. Även externa utförare vittnar 
om svårigheter att klara verksamheten med aktuella ersättningsnivåer. 
 
Detta gör sammantaget att föreslagen budget med ytterligare besparingskrav på verksamheterna 
inte är realistisk. Budgettilldelningen måste vara högre om verksamheten ska kunna leverera 
med kvalitet, vara en god arbetsplats samt leva upp till verksamhetens värdegrund och ”löfte” 
till de äldre: ”Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi 
lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv”. 
 
Med detta som bakgrund yrkar Kristdemokraterna på: 
 

• Att avslå punkt 1 till förmån för Kristdemokraternas i kommunfullmäktige lagda budget 
för 2023 

• Att bifalla punkt 2, 3 och 4 
 
 
Om yrkandet faller gäller ovanstående som reservation. 
 
Christina Håkansson 
Kristdemokraterna i Örebro 
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Vård- och omsorgsnämnden, 28 februari 2023

Yrkande
Vård- och omsorgsnämnden gällande nämndbudget: 

Örebropartiet prioriterar annorlunda än vad övriga partier gör, vilket vi redovisat i vår skuggbudget. 
Örebropartiet vill generellt sett se att kärnverksamheten och kommunens egentliga uppdrag sätts i 
främsta rummet. Skattebetalarna och medborgarnas behov ska gå först. 

Örebropartiets hållning när det kommer till budget innebär att välfärdspolitiken, där bland annat 
skola, vård och omsorg ingår, prioriteras högst. Den ska överordnas såväl byråkratin som vidlyftiga 
och onödiga investeringsplaner eller inköp.

De styrande har under flera år fortsatt med misshushållningen av skattebetalarnas pengar i sina 
budgetar, vilket uppenbart påverkat bland annat vård och omsorg mycket negativt.  

Jag yrkar därför: 

- avslag till föreslagen nämndbudget, till förmån för Örebropartiets lagda budgetförslag i 
kommunfullmäktige den 13 december 2022. 

Ifall yrkandet faller gäller detta som min reservation

Peter Springare
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