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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Datum: 2023-02-28 
Tid: 08:35–09:05 
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 (C) 
 
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 
Lisa Hedbrant Planerare 
Sandra Andersson Ekonom 
 
Paragraf 31–32 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Mattias Ottosson (S), ordförande 
 
 
 
 
Christina Håkansson (KD), justerare 
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§ 31 Förlängning av avtal Sirishof och Skäpplandsgården - 
Beslut 
Ärendenummer: Voo 67/2023 
Handläggare: Hanna Näsholm, Karolina Fritzson, Sandra Ressem 

Ärendebeskrivning 
Norlandia Care har sedan 2019-09-01 ansvaret för driften av Sirishof och 
Skäpplandsgården (Sov 113/2018). Avtalstiden löper till 2023-08-31 med 
option för kommunen med förlängning två gånger á 3 år. Vid nyttjande av 
denna option ska Örebro kommun senast sex månader före avtalstidens utgång 
meddela. Beslut om eventuell förlängning behöver ske senast 2023-02-28. 
Enligt avtalet ska en särskild uppföljning av avtalet genomföras innan beslut 
om förlängning sker. 

Enheten för uppföljning har fått i uppdrag att genomföra den särskilda 
uppföljningen. Den samlade bedömningen är att verksamheterna lever upp till 
krav i avtal men behöver fortsatt arbeta i enlighet med avtal för att bibehålla 
och förbättra kvaliteten i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-13 
Sirishof Uppföljning av kvalitetskrav Sov 627/2020 
Skäpplandsgården Uppföljning av kvalitetskrav Sov 538/2020, 
Rapport uppföljning av påpekanden Sirishof 
Rapport uppföljning av påpekanden Skäpplandsgården 
Rapport individuppföljning 
Samverkan medicinskt ansvariga och Norlandia 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Avtalet med Norlandia Care för driften av Sirishof och Skäpplandsgården 
(Sov 113/2018) förlängs med tre år, till och med 2026-08-31.   

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkande 
Peter Springare (ÖP) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag om 
förlängning av avtalet med Norlandia Care för driften av boendena Sirishof 
och Skäpplandsgården. 

Louise Ornell (V) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag om förlängning 
av avtalet med Norlandia Care för driften av Sirishof och Skäpplandsgården 
och att driften av Sirishof och Skäpplandsgården återtas i kommunal regi. 

Gunilla Fredriksson (SD) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag om 
förlängning av avtalet med Norlandia Care för driften av Sirishof och 
Skäpplandsgården.  

Mattias Ottosson (S) yrkar bifall till Socialförvaltningens förslag.  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (5) 

Proposition 
Ordförande Mattias Ottosson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, 
nämligen bifall till Socialförvaltningens förslag om att förlänga avtalet med 
Norlandia Care för driften av Sirishof och Skäpplandsgården, Peter Springares 
(ÖP) yrkande om avslag på förlängning av avtalet, Gunilla Fredrikssons (SD) 
yrkande om avslag på förlängning av avtalet samt Louise Ornells (V) yrkande 
om avslag på förlängning av avtalet och yrkande om återtagande av driften i 
kommunal regi.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt Socialförvaltningens förslag.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Avtalet med Norlandia Care för driften av Sirishof och Skäpplandsgården 
(Sov 113/2018) förlängs med tre år, till och med 2026-08-31.   

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

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

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

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

 
§ 32 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud för 2023 
- Beslut 
Ärendenummer: Voo 546/2023 
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson  

Ärendebeskrivning 
Verksamheten personligt ombud regleras i regeringens förordning (2013:522) 
om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud 
för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Efter beslut i Kommunstyrelsen Ks 238/2013 daterad 2013-12-17 om 
förändrad förvaltningstillhörighet överfördes verksamheten personligt ombud 
från Kultur- och medborgarnämnden till Vård- och omsorgsnämnd väster 
2014-01-01, då ett krav för att erhålla statsbidrag är tillhörighet till 
socialtjänsten. Verksamheten har sedan 2019 övergått till Hemvårdsnämnden 
och från 2023 till Vård- och omsorgsnämnden. 
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Socialförvaltningen, område Vård- och omsorg, föreslår nämnden att ansökan 
för fortsatt statsbidrag för personligt ombud till 2023 godkänns. Ansökan ska 
lämnas in till Länsstyrelsen i Örebro län senast 2023-03-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-09 
Ansökningsblankett för Personligt ombud 2023 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Vård- och omsorgsnämnden: 

1. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud godkänns 
och skickas till Länsstyrelsen i Örebro län. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

- Enligt Socialförvaltningens förslag.  
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Datum: 2023-02-28 Yrkande 
Vård- och omsorgsnämnden 

X. Förlängning av avtal Sirishof och Skäpplandsgården

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss de skadliga privatiseringsexperimenten i 
välfärden.

De privata företagen fungerar som avskilda öar och det är svårt att få tillräcklig 
insyn i verksamheten, något som skulle behövas för att få en sammanhållen och 
trygg äldreomsorg i Örebro kommun. Det går ut över såväl de äldre som de som 
arbetar inom verksamheten.

Media har under de senaste åren uppmärksammat flera exempel på allvarliga 
missförhållanden, dåliga arbetsvillkor samt brister gällande uppföljningar av 
kvalitén inom de privata verksamheterna. Ett annat stort problem, som vi i 
Vänsterpartiet vid åtskilliga tillfällen har påtalat, är att kommunen aldrig utför 
oanmälda inspektioner om inte signaler om missförhållanden redan finns.  

Norlandia Care AB som driver både Sirishof och Skäpplandsgården är ett 
vinstdrivande företag. Privat drift av kommunal vård- och omsorgsverksamhet 
har visat sig fungera dåligt och har därutöver varit en kostsam lösning för 
kommunen och dess skattebetalare.

Vi i Vänsterpartiet vill se att skattemedel och resurser i första hand går till vård 
av de äldre samt personal, inte aktieägare eller bolagstoppar. Vi vill därför att 
driften av Sirishof och Skäpplandsgården återgår till kommunal regi.

Med hänvisning till ovan yrkar Vänsterpartiet:

Att avslå förlängningen av avtalet med Norlandia Care för driften av 
Sirishof och Skäpplandsgården.

Att driften av Sirishof och Skäpplandsgården återtas i kommunal 
regi..

I händelse av att yrkandet faller ska detta betraktas som en reservation.

För Vänsterpartiet

Louise Ornell (V)
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Vård- och omsorgsnämnden, 2 februari 2023

Yrkande till Vård- och omsorgsnämnden: 

Nog är nog! Våra äldre förtjänar bättre!
Norlandia Care har vid upprepade tillfällen misskött sitt uppdrag i driften av äldreboenden i 
Örebro kommun. 

Med tanke på rapporter om allt från brist på mat och fotografering av de äldres underliv vid 
Berggården 2021, till rapporter om katastrofala arbetsförhållanden vid Sirishof idag, så är 
det tydligt att detta inte är en seriös aktör.

Någonstans måste vi sätta ner foten, säga att nog är nog och sätta stopp för rovdriften på 
personal och äldre.

Örebropartiet yrkar därför:

 avslag till förvaltningens förslag om förlängning av avtalet med Norlandia Care för 
driften av boendena Sirishof och Skäpplandsgården.

Ifall yrkandet faller gäller det som min reservation

Peter Springare
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