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TJÄNSTESKRIVELSE

Socialkontoret

Datum

Vår beteckning

2020-11-12

ÄON 20/0042

1 (3)

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2021 Äldre- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021 enligt
socialkontorets förslag.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget för 2021 vid sitt
sammanträde den 11 november år 2020. Utifrån kommunfullmäktiges beslut
har verksamhetsplan med mål och budget för år 2021 upprättas för Äldre- och
omsorgsnämnden.
Coronapandemin har under år 2020 påverkat såväl budget som arbetssätt både i
stort och särskilt inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Ekonomin är dock god och samtliga nämnder får den planerade uppräkningen
på två procent. Budgetram 2021 för Äldre- och omsorgsnämnden uppgår till
220 661 tkr, en ökning av nettoram med 16 700 tkr jämfört med 2020.
Utökning av budgetramen 2021 består av volymökning med 11 700 tkr,
generell kompensation med 1,3 procent motsvarande 2 700 tkr samt särskild
satsning inom LOV vård- och omsorgsboende och LOV hemtjänst med 2 400
tkr.
Äldre- och omsorgsnämnden avser bland annat arbeta för ökad valfrihet och
delaktighet inom verksamhetsområdet. Ett annat prioriterat område är
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen och vikten av samverkan på olika
sätt.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad den 12 november år 2020.



Verksamhetsplan 2021 Äldre- och omsorgsnämnden

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget för 2021 vid sitt
sammanträde den 11 november år 2020. Utifrån kommunfullmäktiges beslut
har verksamhetsplan med mål och budget för år 2021 upprättas för Äldre- och
omsorgsnämnden.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Vår beteckning

2020-11-12

ÄON 20/0042

Driftsbudget 2021
Budgetram 2021 för Äldre- och omsorgsnämnden uppgår till 220 661 tkr, en
ökning av nettoram med 16 700 tkr jämfört med 2020. Utökning av budgetram
2021 bestående av volymökning med 11 700 tkr, generell kompensation med
1,3 procent motsvarande 2 700 tkr samt särskild satsning inom LOV vård- och
omsorgsboende och LOV hemtjänst med 2 400 tkr. Inom vård- och
omsorgsboende räknas ersättning upp med 1,3 procent motsvarande 1 100 tkr
och för hemtjänst med 2,0 procent motsvarande 1 300 tkr.
I nedanstående tabell presenteras fördelningen:

Nämndmål utifrån prioriterade områden
Verksamhetsåret 2020 har präglats av stora utmaningar inom äldreomsorgen i
och med pågående pandemi med spridning av sjukdomen covid-19. Såväl
budget som arbetssätt har påverkats, vilket även kommer att gälla under år
2021. Många lärdomar har vunnits, utvecklingsområden identifierats och
kvitton erhållits gällande välfungerande arbetssätt som redan idag används. Ett
område som tagit ett stort kliv framåt i pandemins fotspår är digitaliseringen,
vilket fortsatt kommer att prioriteras och utvecklas. En ny socialtjänstlag är för
närvarande ute på remiss i olika instanser och Äldre- och omsorgsnämnden vill
arbeta med några av de viktigaste förändringarna som föreslås. Förslaget
gällande den nya lagen handlar om bland annat om förebyggande arbete,
lättillgänglighet, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Under året avser
nämnden att fortsatt bevaka utvecklingen av ny kommande lagstiftning och vad
den kommer att innebära för verksamheternas fortsatta utveckling. Som
utgångspunkt inför verksamhetsåret 2021 vill Äldre- och omsorgsnämnden ge
den enskilde ökad egenmakt över sina insatser och sin vardag samt erbjuda
valfrihet mellan olika driftsformer. För att möta framtidens utmaningar inom
kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst ser nämnden ett behov av
kompetenshöjande insatser inom båda områden. Samverkan behöver stärkas
och ansvarsfördelning tydliggöras. Vidare vill nämnden arbeta för en ökad
livskvalitet för dess målgrupper. Nämndens prioriterade och övergripande
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Vår beteckning
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ÄON 20/0042

arbete planeras att dokumenteras i en ny äldrestrategi som avser att ersätta
nuvarande äldreplan som löper ut i slutet av år 2020.
Nämndmål, indikatorer och fullständig budget presenteras i sin helhet i bifogad
bilaga, verksamhetsplan 2021 äldre- och omsorgsnämnden.

Barnperspektiv
Barn är inte inom nämndens målgrupp vad gäller beslutade insatser. Dock kan
barn påverkas av beslut som nämnden fattar genom att de är närstående eller på
annat sätt har kontakt med en enskild som tar del av nämndens verksamhet.
Barnperspektivet beaktas vid upprättande av verksamhetsplanen och inom
nämndens verksamheters dagliga arbete.

Bilagor
1. Verksamhetsplan 2021 Äldre- och omsorgsnämnden
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Ansvarsområde och organisation

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande
verksamhet inklusive dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Nämnden
ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor
på vård- och omsorgsboende eller servicehus samt inom dagverksamheten.
Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet ansvarar för äldre- och
funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, (SoL).
Verksamheten Trygg förstärkt hemgång, som under en begränsad period ger utökade
hemtjänstinsatser till enskilda där det föreligger oro efter till exempel utskrivning från
sjukhus, är organiserad under biståndsenheten. Äldre- och omsorgsavdelningen bedriver
hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande verksamhet. Hemtjänst och
vård- och omsorgsboende drivs i egen regi samt i privat regi genom upphandling. Den
förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för personer med demenssjukdom,
träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för
syn och hörsel. Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration,
samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning,
omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar. En
medicinskt ansvarig sjuksköterska finns organiserad direkt underställd socialchef.

Äldre- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 2021
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Verksamhetsåret 2021

Verksamhetsåret 2020 har präglats av stora utmaningar inom äldreomsorgen i och med
pågående pandemi med spridning av sjukdomen covid-19. Såväl budget som arbetssätt
har påverkats, vilket även kommer att gälla under år 2021. Många lärdomar har
vunnits, utvecklingsområden identifierats och kvitton erhållits gällande välfungerande
arbetssätt som redan idag används. Ett område som tagit ett stort kliv framåt i
pandemins fotspår är digitaliseringen, vilket fortsatt kommer att prioriteras och
utvecklas.
En ny socialtjänstlag är för närvarande ute på remiss i olika instanser och Äldre- och
omsorgsnämnden vill arbeta med några av de viktigaste förändringarna som föreslås.
Förslaget gällande den nya lagen handlar om bland annat om förebyggande arbete,
lättillgänglighet, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser
utan föregående behovsprövning. Under året avser nämnden att fortsatt bevaka
utvecklingen av ny kommande lagstiftning och vad den kommer att innebära för
verksamheternas fortsatta utveckling.
Som utgångspunkt inför verksamhetsåret 2021 vill Äldre- och omsorgsnämnden ge den
enskilde ökad egenmakt över sina insatser och sin vardag samt erbjuda valfrihet mellan
olika driftsformer. För att möta framtidens utmaningar inom kommunal hälso- och
sjukvård och socialtjänst ser nämnden ett behov av kompetenshöjande insatser inom
båda områden. Samverkan behöver stärkas och ansvarsfördelning tydliggöras. Vidare
vill nämnden arbeta för en ökad livskvalitet för dess målgrupper.
Nämndens prioriterade och övergripande arbete planeras att dokumenteras i en ny
äldrestrategi som avser att ersätta nuvarande äldreplan som löper ut i slutet av år 2020.
Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande
Äldre- och omsorgsnämnden vill arbeta för ökad valfrihet i flera avseenden. Den
enskilde ska erbjudas flera olika driftsformer att välja mellan efter beslut om insats.
Målsättningen är att attrahera fler utförare att ansluta sig till valfrihetssystemet inom
hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. Den enskilde ska i så stor utsträckning som
möjligt kunna påverka sina beslutade insatser genom att dels ges möjlighet att beskriva
sina behov, dels genom att vara delaktig i utförandet av insatsen. Detaljstyrning ska
undvikas och den enskilde ska i hög grad kunna påverka sin beslutade tid.
Kompetens inom äldreomsorgen
Äldre- och omsorgsnämnden ser behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorgen i
kommunen. Detta gäller inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Ett område i
fokus är att attrahera medarbetare till arbete inom vård och omsorg. Möjligheten att
rekrytera fast anställd personal ska förbättras. En målsättning är att andelen
undersköterskor inom nämndens utförarverksamheter ska öka. Språksatsningar planeras
både i syfte att förbättra svenskan men även med målsättning att erbjuda enskilda att i så
hög grad det är möjligt att kunna få stöd av personal som talar det egna modersmålet.

Äldre- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 2021
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Övergången till en god och nära vård
I januari år 2020 minskade antalet fristdagar från fem till två enligt lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innebär att kommunen
är betalningsansvarig för utskrivningsklar patient/brukare två dagar efter att
slutenvården (sjukhuset) har meddelat om utskrivning. I mars år 2021 minskar
fristdagarna till 1,3 vilket leder till att patienter från slutenvården ska kunna tas emot
inom kommunen ännu snabbare. För att detta ska fungera optimalt och med högt
brukarfokus krävs en god samverkan mellan kommun och region. Samverkansformer
finns upparbetade men behöver ytterligare stärkas under år 2021 och därefter
fortlöpande i och med den kommande övergången mot en god och nära vård. God och
nära vård är en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, där primärvårdens
roll och ansvar ska stärkas och fler patienter planeras behandlas inom primärvården.
Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för att erbjuda ligger på denna
primärvårdsnivå. Roll- och ansvarsförskjutningen innebär att det inom kommunens
ansvarsområde sannolikt kommer att finnas allt skörare och mer vårdkrävande
individer. Därav är det av stor vikt att kompetenshöjande insatser inom både
kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst genomförs. Kommunikationen mellan
region, kommun och andra aktörer behöver underlättas samt ansvarsfördelningen
tydliggöras. Nämnden kommer fortsatt att bevaka frågan och aktivt delta i
förändringsarbetet.
Livskvalitet genom en balanserad vardag
Nämndens samtliga verksamheter ska vidare arbeta för att erbjuda dess målgrupper en
meningsfull vardag utifrån den enskildes fokus och vilja. Känslan av att vara behövd
och att ha en plats i samhället är grundläggande för en människa för att uppleva livet
som meningsfullt. Möjligheter ska ges för möten/integration mellan åldersgrupper.
Måltidens betydelse ska uppmärksammas ur såväl närings-, smak- samt socialt fokus
och nämnden avser att bidra i arbetet med framtagandet av en ny koststrategi i
kommunen. Vikten av att skapa balans mellan aktivitet och vila är ett annat
fokusområde. Nämnden ska även erbjuda tillgängliga mötesplatser för dess målgrupper
och därigenom bland annat möjliggöra för ett utökad aktivitetsutbud.

Äldre- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan 2021

5(13)

av ersättning gällande driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende - ÄON 20/0013-20 Justering av ersättning gällande driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende : Justering av ersättning gällande driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning
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ÄON 20/0013
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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Justering av ersättning gällande driften av
Hagtorps vård- och omsorgsboende
Förslag till beslut


Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningen per vårddygn, till
Attendo Sverige för Hagtorps vård- och omsorgsboende, justeras med
80% av fastställt omsorgsprisindex (3%) för 2020, enligt gällande
driftsavtal. Den nya ersättningen blir 1553 kr/vårddygn.



Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ny ersättning ska gälla från
och med 2021-01-01 enligt gällande driftsavtal.

Sammanfattning
Enligt aktuellt driftsavtal för Hagtorps vård- och omsorgsboende mellan
Attendo Sverige AB (Attendo) och Upplands-Bro kommun, äldre- och
omsorgsnämnden, ska ersättningen per vårddygn justeras årsvis med 80% av
omsorgsprisindex (OPI) efter begäran om justering. I avtalet framgår att
ersättningen ska vara fast till och med 2020-12-31 och att justering därefter får
ske efter begäran av utföraren. Attendo har inkommit med begäran om
prisjustering inom given tidsram. OPI fastställs årligen av Sveriges kommuner
och regioner (SKR). De centrala löneavtalen mellan SKR och Kommunal för
2020 blev försenade på grund av coronapandemin och blev nyligen klara. Nytt
OPI för 2020 fastställdes till 3,0%. Attendos nuvarande ersättning per
vårddygn är 1517 kr. Ersättningen per vårddygn ska höjas med 80% av
fastställt OPI: 3 x 0,8 = 2,4%. Den nya ersättningen per vårddygn blir 1,024 x
1517kr = 1553 kr/vårddygn och denna gäller från och med 2021-01-01 enligt
aktuellt driftsavtal.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2020.



Begäran om prisjustering, bilaga 1.

Ärendet
Den 15 maj 2019 tog Attendo, efter upphandling enligt LOU, över driften av
Hagtorps vård- och omsorgsboende. Enligt driftsavtalet mellan Attendo och
Upplands-Bro kommun framgår att Attendo från driftstarten erhåller en fast
ersättning om 1517 kr per vårddygn. Vidare framgår att ersättningen ska vara
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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fast till och med 2020-12-31 och från och med 2021-01-01 kan ersättningen
justeras årsvis med 80% av OPI. OPI fastställs årligen av SKR. En avisering
gällande önskad prisjustering ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober
för nästkommande år. Attendo har inkommit med en begäran om prisjustering
enligt avtal.
Av avtalet framgår att ersättningen, efter aviserad önskan om
ersättningshöjning, ska räknas om med 80% av fastställt OPI för året.
De centrala löneavtalen mellan SKR och Kommunal för 2020 blev försenade
på grund av coronapandemin och blev nyligen klara. Nytt OPI för 2020
fastställdes då till 3,0%.
Attendos nuvarande ersättning per vårddygn är 1517 kr. Ersättningen per
vårddygn höjs med 80% av fastställt OPI: 3 x 0,8 = 2,4%. Den nya ersättningen
per vårddygn blir 1,024 x 1517kr = 1553 kr/vårddygn som gäller från och med
2021-01-01 enligt aktuellt driftsavtal.

Barnperspektiv
Socialkontoret bedömer att beslutet inte står i strid med barnets bästa.

Bilagor
 Begäran om prisjustering, bilaga 1
Beslut sänds till
 Verksamhetschef Hagtorps vård- och omsorgsboende
(cecilia.stromberg@attendo.se)
 Enhetschef biståndsenheten
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Bilaga 1, begäran om prisjustering
Från:
Skickat: den 16 september 2020 15:05
Till:
Kopia:
Ämne: Prisjustering för 2021 Hagtorp

Önskar enligt vårt avtal initiera prisjustering för 2021 enligt avtal.

5.12.2 Prisjustering
Från 20210101
får ersättningen prisjusteras årsvis utifrån omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges
Kommuner och Landsting. Det är leverantörens ansvar att initiera justeringen av ersättningen senast
den 31 oktober för nästkommande år. Kommunen ska godkänna prisjusteringen innan den börjar gälla.
Prisjustering får endast ske på 80% av omsorgsprisindex (OPI).

Tacksam för återkoppling
Vänligen

Verksamhetschef

Attendo Hagtorp. Hjortronvägen 121, 196 35 Kungsängen

Följ oss på:
Instagram: AttendoSE
Facebook: Facebook.com/AttendoSE
Twitter: www.twitter.com/AttendoSE
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Er beteckning

ÄON 20/0169
Socialkontoret

Äldre- och omsorgsnämnden

Socialkontorets samt Attendos svar på
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ gällande driften
av Hagtorps vård- och omsorgsboende
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse samt svar
på inkomna frågeställningar i Vänsterpartiets ledamotsinitiativ.

Sammanfattning
Vid sittande nämndsammanträde för äldre- och omsorgsnämnden den 28
september 2020 lade Vänsterpartiet ett ledamotsinitiativ på bordet gällande
driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende. 12 olika punkter redovisades.
Äldre- och omsorgsnämnden beslutade att ge socialkontoret i uppdrag att
bereda frågan och redovisa svar på de inkomna frågeställningarna. Efter
nämndsammanträdet kompletterades punkterna med en beskrivande text för
varje punkt inkluderat flertalet frågeställningar. Frågorna i ledamotsinitiativet
har besvarats områdesvis. Dels har Attendo besvarat frågorna dels har
Socialkontoret redogjort för vidtagna och planerade åtgärder.
Socialkontoret har följt upp verksamheten fortlöpande både genom planerad
samverkan och på förekommen anledning. Under oktober månad har en
avtalsuppföljning genomförts av samtliga avtalspunkter där flertalet av
inkomna frågeställningar besvaras. Fullständigt resultat av avtalsuppföljningen
kommer att presenteras i ett enskilt ärende i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020.



Attendo Hagtorps svar på ledamotsinitiativet, bilaga 1.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Vid sittande nämndsammanträde för äldre- och omsorgsnämnden den 28
september 2020 lade Vänsterpartiet ett ledamotsinitiativ på bordet gällande
driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende. 12 punkter med tillhörande
frågor redovisades.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Äldre- och omsorgsnämnden beslutade att ge socialkontoret i uppdrag att
bereda ärendet och redovisa svar på de inkomna frågorna. Efter
nämndsammanträdet kompletterade Vänsterpartiet punkterna med en
beskrivande text för varje punkt inkluderat flertalet frågeställningar. Frågorna i
ledamotsinitiativet besvaras områdesvis. Nedan beskrivs Socialkontorets
genomförda och planerade åtgärder gällande driften av Hagtorps vård- och
omsorgsboende. Svar på frågeställningarna har även begärts från Attendo vilka
redovisas i bilaga 1. Frågeställningarna presenteras i sin helhet i bilaga 2 och 3.

Socialkontorets genomförda och planerade åtgärder
Månadsvisa uppföljningsmöten
Socialkontoret har under hela avtalsperioden haft en nära samverkan med
utföraren och regelbundet genomfört olika typer av uppföljningar. Månadsvisa
uppföljningsmöten har genomförts där biståndsenheten, medicinskt ansvarig
sjuksköterska samt kvalitetsutvecklare från kommunen samt verksamhetschef,
ibland medicinskt ansvarig sjuksköterska från Attendo deltagit. Utifrån rådande
läge har dessa möten under våren varit digitala. Under dessa möten följs
områden som aktiviteter, avvikelser och bemanning upp. Aktiviteter har varit
ett fokusområde där verksamheten beskriver att förbättringar har skett men att
fortsatt utvecklingsarbete pågår och att de inte helt är i mål ännu.
Utöver månadsmöten har extra uppföljningsmöten utifrån behov genomförts.
Extra uppföljning har till exempel genomförts utifrån brister som
uppmärksammats via inkomna klagomål dels direkt med verksamhetschef dels
med Attendos regionledning.
Avtalsuppföljning 2020
En avtalsuppföljning där samtliga avtalspunkter skulle följas upp var planerad
under våren 2020. Socialkontorets ledningsgrupp fattade dock beslut om att
flytta fram denna med anledning av pandemin och besöksförbudet som rådde i
verksamheten. Även en tillsyn var planerad som fick ställas in av
smittskyddsskäl. För att genomföra en avtalsuppföljning av hög kvalitet är det
av stor vikt att träffa personal och även helst brukare som en del av
uppföljningen. Utifrån att besöksförbudet hävdes 1/10 så har
avtalsuppföljningen genomförts av kvalitetsutvecklare och medicinskt ansvarig
sjuksköterska. Den övergripande bedömningen är att avtalet följs i hög grad.
Resultatet kommer att presenteras äldre- och omsorgsnämnden i ett separat
ärende. I avtalsuppföljningen kommer resultat att framgå gällande flertalet av
de efterfrågade punkterna till exempel aktiviteter, dokumentation med mera.
Boende på Hagtorp har inte intervjuats i denna avtalsuppföljning med
anledning av pågående pandemi och i syfte att minska risker för eventuell
smittspridning. Personalintervjuer utifrån valda områden är genomförda och
stämmer väl överens med ledningens beskrivning av rutiner och arbetssätt.
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Bemanning utifrån behov samt kompetensförsörjning
Socialkontoret mottog under våren 2020 synpunkter från personalen gällande
schemaläggning och ensamarbete. Utifrån detta begärde socialkontoret in
täthetsscheman för fyraveckorsperioder för samtliga fyra avdelningar på
Hagtorp. Samtliga scheman granskades och viss del av ensamarbete
uppmärksammades. Kommunen begärde att Attendo skulle bemanna upp
verksamheten under en utredningsperiod och att nya schemaförslag sedan
skulle presenteras utifrån den behovsanalys som genomförts, vilket Attendo
gjorde. De nya schemana godkändes under sommaren av socialchef som
grundbemanningscheman under förutsättning att bemanningen ses över
regelbundet och att bemanning alltid sker utifrån brukarnas behov av vård- och
omsorg. Möte med regionledningen genomfördes även utifrån ovanstående
tema och ett uppföljande möte är planerat i november månad.
Gällande planering av arbetspass är detta ett verksamhetsansvar och Attendo är
ansvariga för att säkerställa att arbetstidslagstiftning följs. De scheman som
överlämnats till kommunen bryter inte mot arbetstidslagstiftningen.
Kommunen har även följt upp med Attendo att de personer som finns i
verksamheten genom så kallade ”extratjänster” via arbetsförmedlingen inte
används som ordinarie personal.
Attendo Hagtorps verksamhetschef uppfyller de formella krav som finns i
avtalet gällande verksamhetschef och har vid anställning godkänts av
kommunen.
Planerade åtgärder
En fortsatt nära samverkan är planerad med månadsvisa uppföljningsmöten
mellan Attendo Hagtorp och representanter från kommunen. Efter
avtalsuppföljningen har Attendo fått inkomma med en åtgärdsplan gällande de
områden som inte var helt eller delvis uppfyllda. Åtgärdsplanen kommer att
följas upp av socialkontorets tjänstepersoner samt presenteras i äldre- och
omsorgsnämnden framöver i ett separat ärende. Ytterligare uppföljning och
tillsyn kan även komma att genomföras på förekommen anledning.

Barnperspektiv
Barn kan inte beviljas insatsen vård- och omsorgsboende men kan förekomma
som besökare i verksamheten. Verksamheten ansvarar för att det finns rutiner
vid misstanke om barn som far illa. Verksamheten ska ha processer och
tillhörande rutiner som säkerställer att en god vård och omsorg bedrivs för den
boende som kan ha besökare som är ett barn.
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Svar på Ledamotsfrågor från Vänsterpartiet till Äldre- och omsorgsnämnden 28
september 2020
Spridning av känsliga personuppgifter
Vänsterpartiet har i sina frågor till Attendo Hagtorp belyst spridning av känsliga personuppgifter.
Vi kommer att säkerställa att sådant inte förekommer. All personal har skrivit på försäkran om
tystnadsplikt och på Attendo Hagtorp finns en rutin för användandet av privata mobiltelefoner.
Medicinlistor och problem med att implementera SafeDoc
Attendo Hagtorp har sedan oktober 2019 en namngiven dokumentationsstödjare.
Dokumentationsstödjarens ansvarar, på uppdrag av verksamhetschef, är att ge stöd till
medarbetarna i social dokumentation. Vid behov kan dokumentationsstödjaren tillsammans med
verksamhetschef ta fram handlingsplaner för medarbetare i eventuella områden som behöver
utvecklas.
Journalanteckningar förs i vårt digitala journalsystem. Kontroll av journalanteckningar sker
kontinuerligt i vårt kvalitetsledningssystem. Utifrån de kontrollerna kan Attendo konstatera att
anteckningar förs och är läsbara.
Safedoc/Take Care
Det journalsystem som används av utföraren är Safedoc, vilket är ett system som innefattar
dokumentation både enligt SoL och HSL men är avgränsat till att endast hantera de interna
insatserna på verksamheten. För att samla in relevant information/sjukdomshistoria om kunderna
krävs samtycke för att få ta del av informationen från ex läkarjournaler, men även att
sjuksköterskan aktivt inhämtar denna information och för in i Safedoc.
Take Care är regionens journalsystem vilket sjuksköterskor i den kommunala vården endast kan
få begränsad läsbehörighet i – något som i dessa fall löses av läkarorganisationen kopplad till
verksamheten.
Samtliga medarbetare har tillgång till Safedoc för inläsning. Det är ett eget ansvar att läsa in den
dokumentation som har föregåtts från tidigare arbetspass. Vid anställning gör behovsanalys för
behörighet till journalsystemet Safedoc för samtliga medarbetare. Här görs en analys för vilka
delar som medarbetaren ska ha tillgång till samt information om risker med utökad behörighet,
information om vad otillåten journalåtkomst innebär samt information om loggkontroller.
Läkarens IT-utrustning med tillhörande tillbehör ansvarar Familjeläkarna i Saltsjöbaden för.
Medicindelegering och nattarbete
Attendo Hagtorp följer de rutiner och riktlinjer för delegering av omvårdnadspersonal.
För att kunna erhålla en delegering ska medarbetaren genomgå en webb baserad utbildning
”Jobba säkert med läkemedel” och därefter göra ett skriftligt kunskapstest.
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Samtlig tillsvidareanställd personal har idag delegering med undantag för ett par personer som
har en mycket låg tjänstgöringsgrad, dvs inte arbetar så ofta.
Patient nära kvävning
Det här är en händelse som Attendo ser mycket allvarligt på och en utredning händelsen av
händelsen har omgående påbörjats när den kom till vår kännedom.
SSK trainees från Filippinerna
De sjuksköterskor från Filippinerna som anställs i Attendo är utbildade sjuksköterskor med
erfarenhet av yrket i Filippinerna och anställs som sjukskötersketrainees i Attendo. Attendo är
behjälpliga med ansökan om arbetstillstånd för dessa personer under de fyra första åren där
villkor för anställningen anges till Migrationsverket. Dessa personer ingår i ett program där
Attendo stöttar dem på vägen till att få en svensk sjuksköterskelegitimation. Då arbetstillståndet
är knutet till befattningen sjukskötersketrainee innebär det att de arbetar med sedvanliga
omvårdnadsuppgifter inom äldreomsorg (äldreboende) parallellt med att de utvecklas och
studerar fram till dess de får sin sjuksköterskelegitimation av Socialstyrelsen.
Praktikanterna och Attendos Introduktionsprogram
Attendo Hagtorp har i sitt avtal med Upplands-Bro kommun uppdrag att initiera och integrera
kommunens medborgare att komma ut på arbetsmarknaden. De två personer som i dag är
anställda här på Attendo Hagtorp arbetar måndag till fredag. De lämnas aldrig ensamma med
ansvar för en hel avdelning utan har alltid personal att tillgå som kan handleda. När det gäller
språkkunskaperna har dessa personer genomgått svenskundervisning och talar och förstår
förhållandevis bra svenska. En del av syftet med praktiken är också att förbättra språket
ytterligare.
Alla nya medarbetare och praktikanter får introduktion i såväl arbetsuppgifter som våra riktlinjer
och lokala rutiner.
Egentid-Aktiviteter
För oss är det självklart att det ska finnas ett stort utbud av aktiviteter i våra verksamheter så
också på Hagtorp. Sedan mars månad har vi dock varit tvungna att anpassa utbudet av aktiviteter
utifrån gällande riktlinjer till följd av coronapandemin. På Hagtorp har vi noggrant följt alla
riktlinjer vilket vi tror bidragit till att verksamheten inte fått in någon smitta.
Det finns en aktivitetssamordnare i verksamheten som tillsammans med verksamhetschefen
ansvarar för att planera olika aktiviteter utifrån de boendes önskemål och behov. Aktiviteter sker
dagligen både individuellt och i grupp. Ett aktivitetsschema med gruppaktiviteter för
verksamheten finns anslaget och kommuniceras till både boende och närstående.
Aktiviteter planeras i vårt digitala planeringssystem Mobil Omsorg och följs upp dagligen av
verksamhetschef.
Hårtvätt som fritidsaktivitet.
Att en boende väljer att använda egentid till att få sitt hår tvättat och rullat ser vi inte som
någonting ovanligt. Många gånger kan en sådan stund tillsammans med kontaktpersonen vara
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mycket uppskattat. Här ges också tid att till exempel samtala om minnen, måla naglar och lägga
makeup.
Arbetsbelastning – Schemaläggning - återhämtning
Verksamheten arbetar systematiskt med att undersöka arbetsmiljön. Undersökning av
arbetsbelastningen ligger inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi följer gällande
arbetstids- och arbetsmiljöregler när det gäller schemaläggning, raster och möjlighet till
återhämtning före, under och efter arbetspass. Dialog förs kontinuerligt med medarbetarna för att
följa upp arbetsbelastningen såväl i det dagliga arbetet som långsiktigt.
SSK som avslutat sin anställning- Inloggningar i löneprogrammet Medvind
Den sjuksköterska som på egen begäran avslutade sin provanställning har haft
inloggningsuppgifter i Medvind under hela sin anställning. Av någon anledning kunde hen inte
logga in i systemet men det berodde inte på någon avsaknad av inloggningsuppgifter.
Sjuksköterskan har inte varit avstängd från arbetet men däremot inte behövt arbeta hela sin
uppsägningstid.
Appendo-appen i privata telefoner
Att ladda ner Appendo är ingenting som vi tvingar någon till.
Däremot ser vi det som en möjlighet för våra medarbetare att snabbt och enkelt kunna ta del av
nyheter inom företaget och verksamheten. Appen ger också medarbetare tillgång till de webbutbildningar som erbjuds inom företaget och man har också tillgång till sitt schema.
Nåbarhet Mobila Teamet
Utifrån patientsäkerhet har tre telefonnummer tilldelats oss från mobila teamet. Ett växelnummer
samt två direktnummer till tjänstgörande sjuksköterska. Dessa tre telefonnummer ligger inlagda i
samtliga arbetstelefoner så att man enkelt ska kunna nå teamet.
Brandskydd
I verksamheten finns ett systematiskt brandskyddsarbete och här finns en tydlig
ansvarsfördelning.
En brandskyddstillsyn är genomomförd på Hagtorp 20190320 och nästa tillsyn kommer att
genomföras mars 2021.
Brandsläckare och nöd-öppnare är placerade enligt de brandskyddsdirektiv som är föreskrivna.

Regionchef
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Ledamotsfråga från Vänsterpartiet till Äldre – och omsorgsnämnden
28 september 2020
Eftersom nämnden är lika ansvarig för driften av Hagtorp som för Kungsgården, kan vi inte
mer än att yrka på att vår tidigare 10 punktslista (som Sverigedemokraterna under våren 2020
begärde en genomlysning av) lyfts igen. Det mesta av vad som sades då, för ett år sedan, har
ännu inte fått någon lösning.
Däremot har Vänsterpartiet i ”djupgående strukturerade samtal” följt Hagtorps personal samt
andra med Hagtorp anknuta personer, som återkommande larmat om att situationen som nu
föreligger har förvärrats med tillägg av ytterligare punkter, som alltsedan genomlysningen har
tillkommit, vilka omgående erfordrar ny, mer omfattande utredning.
Vänsterpartiet som studerat avtalet med kommunen ser att det idag ett år senare, finns
ytterligare starka incitament för att med omedelbarhet bryta avtalet med Attendo gällande
driften av kommunens verksamhet.
Då nämnden inte på länge har gjort någon ny översyn utan blint förlitat sig på Attendo, yrkar
vi att nämnden till kommunkontoret ger i uppdrag att skyndsamt efterforska följande;
•
•
•
•
•
•

Arbetsbelastning och beläggning
Funktionaliteten för journalsystemet, ur ett såväl medicinskt såsom etiskt riktigt
perspektiv. Klarar personalen av att hantera SafeDoc språkligt?
En fullkomlig granskning av de anställdas språkkunskaper – med åtgärder!
Patientsäkerheten måste säkerställas igen
Aktiviteter för brukarna.
Personalens egen säkerhet inte minst under de pass av ensambemanning vid
arbetsmoment som ej kan täckas av ”löparen”.

Spridning av känsliga personuppgifter
Mycket pekar på att den språkliga nivån hos personalen är eftersatt, då samtliga tillfrågade har
omnämnt att omvårdnadspersonal på boendet, med sina mobiltelefoner fotograferar
personuppgifter från journaler och sedan skickar detta på översättning till vänner och bekanta.
Om detta har förekommit behöver grundligt utredas av kommunen, som är ytterst ansvarig för
sina kommuninnevånare, enligt LOU.

Medicinlistor och problem att implementera SafeDoc
Enligt sköterskor uppdateras medicinlistor i viss mån, men journalsystemet som finns att tillgå
brukas på det stora hela bara av sjuksköterskorna. Mycket talar för att föreståndaren (CS) har
misslyckats med att delegera uppgiften till sin samordnare B, som i sin tur inte har lyckats
implementerat systemet i tillräcklig utsträckning hos omvårdnadspersonalen, Det finns
anledning att anta att förklaringen bakom detta härrör att så många som en fjärdedel av befintlig
personal inte kan läsa, skriva eller tala tillräckligt bra svenska för att klara av att lära sig
systemet. SafeDoc är vidare impopulärt då det inte är kompatibelt med den stora
internetplattform i vilken externa vårdgivare, och Hagtorps läkare skriver. då systemet ej är
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kompatibelt med TakeCare som är integrerat med 1177 och gängse journaltjänster inom
journalvården. Personalen kommer sålunda inte åt de journaler som finns i TakeCare,
innehållande aktuell information om vårdtagarnas omvårdnads- och medicinska behov.
Information som inte tillgås kan avse behandlingar, inbokade tider för återbesök, nya
medicinförskrivning och ordination.
Safedoc kan inte användas på det vis som åsyftas, såsom mellan överlämningar vid personalbyte
och viktig information kommer aldrig avlösande personal till handa. Anmälningar om detta ska
ha skickats in till IVO och till Patientnämnden utan att någon känd eller dokumenterad
uppföljning har skett.
Det saknades därtill så sent som i mitten av augusti möjlighet för läkare att skriva ut
medicinlistor eftersom det på boendet saknas en fungerande skrivare.
Det finns all anledning att utreda språkkunskaperna hos anlitad personal - inte minst hos den
grupp av gratispraktikanter från Arbetsförmedlingen, som är där för att lära sig svenska men
som bara efter några timmars förberedelse, kastas in i schemalagt ensamarbete på flera timmar
i taget. Detta till trots att dessa helt saknar erfarenhet av detta arbete, kännedom om rutiner,
tillräcklig språkförståelse, mm.

Medicindelegering och nattarbete
En sjuksköterska beordrades av föreståndaren att ändra datumen för medicinutdelning gjord av
en undersköterska (som inte var anställd på papperet), Sjukssköterskan som idag har slutat på
Hagtorp blev utsatt för en mycket hård press, när hon inte gick med på att delegera, och utsattes
därefter för grovt förtal som ingår i bilden.
Det finns ett stort behov av att kommunen tillser att undersköterskorna på natten får lära sig att
ge insulin och annan receptföreskriven medicin. Det har visat sig att många undersköterskor på
natten saknar erforderlig språklig kompetens för att kunna bli delegerade att ge medicin. Det
har till oss framkommit att det bara är enstaka undersköterskor på natten som är betrodda för
delegering. Det blir ett väldigt slitage på dessa undersköterskor i fall en ensam undersköterska
måste ta all medicin på hela Hagtorp. Vänsterpartiet anser att detta kan delförklara varför
bristerna i dokumentationen föreligger, varför det finns skäl för kommunen att snarast ta ansvar
för att avhjälpa bristen, tex. genom att tillse att språkkurser i sjukvårdssvenska, alternativt att
man på annat sätt tillser att Hagtorp börjar anlita personal som de gamla kan kommunicera sina
behov till. Vänsterpartiet vill säkra upp marken för både brukare och personal. Det krävs också
en mycket grundlig utredning kring hur det kommer sig att språkpraktikanter (avlönade av AF
för att gå praktik) utan annan erforderlig introduktionskurs än att ha ”gått dubbelt på avdelning”,
kan få det viktiga ansvaret att arbeta helt ensamma på avdelning, utan att ha gjort mer än några
timmars dubbeltjänstgöring. Nästan omedelbart sätts dessa in på 37 timmars scheman, och
därtill rings in för helgarbete, för vilket de får OB- tillägg, men ingen timlön!

Patient nära kvävning
Ur patientsäkerhetssynpunkt leder det i sin tur leder till allvarliga kommunikationsbrister kring
den basala omsorgen för vårdtagarna. En avsaknad av det svenska språket som brukarna är i
behov av att vårdpersonalen förstår och kan kommunicera med vårdtagarna genom, genomsyrar
vittnesbörden. Ett allvarligt tillbud skedde då en brukare höll på att kvävas efter att ha fått en
jättetablett intryckt i munnen, och den undersköterska som gav den hade inte kunnat läsa att det
var mycket viktigt att tabletten skulle delas på fyra delar. Som genom ett under kunde en
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tillkallad sjuksköterska avhjälpa situationen och undvika ett dödsfall. Och vi kommer härtill att
återkomma till detta i nedanstående föreslagna åtgärdsrubriker.

Sjuksköterskan från Filippinerna
Vänsterpartiet har fått kännedom att den sjuksköterska som Attendo har hämtat på Fillipinerna,
efter två år är lovad svensk sjuksköterskeexamen, inte blir väl behandlad av Attendo. För att få
denna examen ska hon gå dubbelt med en sköterska, säger personalen. Men hon går inte dubbelt
med sina svenska kollegor, utan istället får hon ägna sig åt omvårdnad med sjukvårdsbiträdena,
varav flera inte talar svenska. Men under ordinarie sjuksköterskors sommarledighet, då får hon
”gå dubbelt”. Följer Attendo avtalet med Migrationsverket? Eller placeras dessa olegitimerade
sköterskor efter en kort tid att på egen hand fullfölja de arbetsuppgifter som skall åligga en
legitimerad sköterska? Vi vill försäkra oss om att kommunen tryggar upp förhållandena för
denna kvinna, som vi misstänker blir cyniskt utnyttjad av Attendo.

Praktikanterna och Attendos Introduktionsprogram
Vi frågar oss också hur ofta dessa språkpraktikanter som inte är förmögna att pga av
språksvårigheter klara att få ett vanligt arbete på arbetsmarknaden, kan ha tillgodogjort sig
Attendos Introduktionsprogram (som Attendo påstår att all personal först måste gå igenom). Ett
är ganska säkert och det är att de som kommer direkt från språkpraktiken ”efter att ha gått
dubbelt i några timmar” lämnas ensamma med ansvar för en hel avdelning, utan språk att
kommunicera med. Detta torde, för kommunen vara en punkt som med lätthet kan både utredas
och avhjälpas.

Falsk marknadsföring
Vänsterpartiet har efter ingående intervjuer med personal och med en anhörig till boende på
Hagtorp förstått att de boende inte ens i minsta mån får den ”egna tid” eller de ”aktiviteter”,
promenader etc, som utlovas på Hagtorp – som kommunen saluför på ett nästan
marknadsmässigt sätt på sin hemsida. Hagtorp lyfts upp med stora ord och attraktiv text medan
Kungsgården inte alls lyfts i någon positiv bemärkelse fast det borde vara tvärtom. Den
iögonfallande bristen på aktiviteter blir så skarp, när kommunens eget folk under en
uppföljningskontroll för ett år sedan kunde konstatera ”att det inte förekom några aktiviteter för
de boende”. Denna punkt bör också vara lätt att korrigera.

Varken egentid eller aktiviteter
Egentid under en timme i veckan med sällskap av personal utlovas av Attendo, med personal.
Något som sätter lite guldkant på tillvaron, tex att titta i ett fotoalbum och prata om gamla
minnen, med en personal. Kontrasten mot verkligheten, att ingenting görs, eller har gjorts kring
denna allvarliga brist, som betyder mkt för de boendes hälsa och välmående, är mycket
klandervärd (Coronan till trots). Istället sitter de boende framför tv hela dagen, antingen i
dagrum tillsammans eller ensamma på sitt rum. Beror detta på den uttänkta underbemanningen
eller språksvårigheterna? Troligen på båda faktorerna.

Arbetsbelastning
Som svar på varför de boende inte får vad som utlovats i avtalet hänvisar personalen i första
hand till arbetsbelastningen. I andra hand kommer de hos många kraftigt undermåliga
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språkkunskaperna. Anhörig som hade sin förälder på Hagtorp även under Frösundatiden säger
att arbetssituationen är absurd idag, och att hela personalstyrkan liksom de boende verkar
ledsna och apatiska. Det är helt klart organisationen med arbetsbelastningen, med
ensamarbetet, att bara satsa på det billigaste hos en chef som bara har besparingar på hjärnan
som föranlett den apati som föreligger.

Hårtvätt som fritidsaktivitet
Aktiviteter är inte ens en fråga som diskuteras, kanske på grund av att städning av samtliga
lokaler på hela Hagtorp, samt viss del anordnandet måltider på helger, också är en syssla som
lagts personalen. Föreståndaren, CS ska ha svarat på frågan om varför en anhörig inte får sin
utlovade timme, efter att ha funderat en stund, och sagt att han fick ”sitt hår tvättat denna
vecka”.

Kommunen har godkänt löparsystemet
CS säger till personalen att kommunen känner till denna arbetsbelastning och att de inte tycker
att löparsystemet är problematiskt. Kommunen? ska ha godkänt ett avtal, som inte existerade
under tiden som Frösunda var anordnare? Undersköterskorna har 1-8 st 7-21 pass inlagda i sina
fyraveckorsscheman. Den som protesterar kan få fler fjortontimmarspass, som också inkluderar
ett stort mått av ensamarbete mellan 13-15.20 varje dag, samt under de tidigaste
morgontimmarna 7-9. Vikarier som kommit in under sommaren har jobbat upp till fem sådana
pass, varje dag, fem dagar i sträck och därför gjort allvarliga fel, delat ut fel medicin etc.
Frösunda hade ett sådant långpass i månaden, men tog bort det då avdelningschefen testade
själv och insåg att "det gjorde en så slut, både psykiskt och fysiskt" att man inte klarade av att
göra ett bra jobb.
Personalen vittnar om ständig underbemanning och ensamarbete och mycket tuffa
arbetsförhållanden, där inte bara städning utan även en del av matlagningen till boendet lagts
på omvårdnadspersonalen sedan Frösundatiden. Det händer därför att boende kommer upp
mycket sent på dagarna, klockan femton är visst rekordet. Då har personalen fått arbeta ensam,
och för den boende blir frukosten bestående av lite kall lunch, alternativt att vänta till middagen.

Samhälleliga konsekvenser och nämndens ansvar
Återhämtningen hos personalen, blir så dålig att man inte orkar med sina egna barn hemma, en
fråga som vi tycker att nämnden borde lyfta i ett större perspektiv är här kommunens
ansvarstagande för Bros unga, då de flesta av undersköterskorna tycks vara från Bro och tillhör
kategorin "nysvenskar" eller "ej av svensk härkomst". Samtliga medarbetare Vänsterpartiet
pratar med menar att återhämtningen blir så dålig, att man inte kommer ikapp. ” Jag orkar inte
med mina egna barn hemma”, är ord ifrån samtliga undersköterskor. Med tanken på oron i Bro,
bland barn och unga har nämnden här ett övergripande ansvar att försöka hjälpa dessa mammor
att inte vara borta från sina barn i så långa pass.
Är det lämpligt att nämnden bara sitter tyst och blundar inför det uppenbara; det råa
vinstintresset tillåts att utöka sina domäner - och med tanke på avtalsbrott, roffa åt sig allt större
delar av samhällets resurser. Medan stöket i Bro tilltar, tillåter vi att Attendo kör slut på dessa
mammor, kanske med lång sjukdom som följd. De tillåts inte klara av sina egna barn! Vi kan
inte pga en institutionaliserad underbemanning som affärskoncept, hos dessa vårdkedjor, godta
ett koncept som kommuner nu ser inte är hållbart, något som Finland och Norge nyligen sagt
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ett tydligt definitivt nej till. Attendos årsredovisning är klart läsvärd om man vill se till dessas
vinstincitament, med ”rörlig lön för chefer”.

Fjorton timmars arbetstid, år 2020
En aktuell fråga i samhällsdebatten är arbetstiderna, att orka med sig själv och familjen också,
utanför arbetslivet. Åtta timmars arbetsdag är normen, men alltfler röster säger att sex timmarär
idealt. Hur kan vi då tillåta 14 timmars arbetsdag? Det blir i detta läge absurt att dessa människor
ska behöva arbeta upp till åtta stycken 7-21(alltså fjorton timmar i sträck). Vissa av dem är
praktikanter som har 15 000 kr i lön från AF för att göra sin språkpraktik på Attendo.
Kommunen har ett ansvar för både brukare, arbetstagare och förvaltande av skattemedel för
kommunens verksamh. Det skiljer 200 kr/natt och plats mellan Hagtorp och Kungsgården.
Frågan är vad vi vinner i längden i ett vidare persektiv på att satsa på en aktör som inte har våra
gamlas bästa, samhällets och personalens i åtanke?

Hur sätts vakanser in, när, hur? Vem är det som anställs och får pengarna?
Något som kräver en skarp genomlysning är om de listor och scheman på utfört arbete som
presenteras för kommunen med verklig bemanning? Personalen är rakt igenom säker på att det
fuskas här. Är personerna som avlönas desamma som utför det egentliga arbetet? Hur ser
”procenten i tjänsterna ut” mellan den anställningstid som tjänsten tillsattes för och vad som
ersätts med lön?

Inloggningar i löneprogrammet Medvind
Kommunen bör vidare ta tag i frågan om varför personalen inte får tillgång till sina
inloggningar i Medvind. Detta är enligt Vänsterpartiet nödvändigt för att den anställde ska
kunna kontrollera sin tjänstgöringsgrad och därmed också sina löneutbetalningar? GDPR i ett
mycket blygsam ordning. Hur är det motiverat när inloggningsuppgifter inte tilldelas
personalen och är motiveringen skälig? En av sjuksköterskorna misstänkte manipulation med
lön och arbetstid, då procentsatsen i tjänstgöringsavtalet plötsligt hade sjunkit med 10 %, samt
att det hade gjorts oförklarliga skatteavdrag som konsekvens av ett ramavtal med kommunen,
som ska innebära att ett extra skatteavdrag görs på första lönen, och att det bara är något för
personal att acceptera.
Sköterskan har varit i kontakt med både facket och arbetsgivaren kring detta ”ramavtalsavdrag”,
utan att få ett adekvat svar.
I anslutning till att hon skulle avsluta sin tjänst ställde hon kravet om att få möjlighet att logga
in i Medvind. Hon meddelades då att hon inte hade rätt till det. Sköterskan ringde då HR-chefen
och fick av denne uppgifter som var felaktiga. Efter helgen när sköterskan kommer till jobbet
får hon höra att hon kan packa ihop sina saker och gå hem. Hon mötte därpå allvarliga
repressalier, och blev förtalad och avstängd från de två veckors tjänstgöring som kvarstod av
tjänsten. Orsaken ska, enligt chefen varit att arbetskamrater känt ett obehag inför sköterskan.
Då hon ifrågasatte vart uppgiften ska ha kommit ifrån, förnekas hon svar. I samtal med HRchefen får hon veta att hon ska gå hem och att hon sedan har tystnadsplikt om vad hon har varit
med om.

initiativ gällande driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende - ÄON 20/0169-3 Socialkontorets samt Attendos svar på Vänsterpartiets ledamotsinitiativ gällande driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende : Kompletterad ledamotsfråga, bilaga 2

Attendoappen på privat telefon
Några av vittnena undrar varför Attendo är så noga med att tvinga personalen att installera
Attendoapparna i sin privata telefonutrustning. Detta bedömer Vänsterpartiet som olämpligt,
utöver att det är anmärkningsvärt ur ett dataskyddsperspektiv, då det inte framgår vad Attendo
bereds åtkomst till av personalens privata data. Kommunen har i alla dessa frågor som rör
GDPR ett ansvar att bryta LOU-avtalet, eller i annat fall utreda grundligt det som personalen
från Attendo har larmat om. Särskilt då kommunen har att misstänka att upphandlad part inte
förefaller ha för avsikt att följa avtalet, och eventuellt också kan misstänkas för oegentligheter
med förvaltade medel.

Mobila teamet är svåra att nå
En enig vittnesutsaga har delgett oss att de olika telefonnummer som har delats ut till dem för
att nå Mobila Teamet inte fungerar. Detta är en punkt som lett till mycket oro och dramatik,
vilket är förenat med allvarliga patientsäkerhetsrisker. Till mobila teamet ska personalen kunna
vända sig vid tidpunkter då ordinarie sjuksköterska inte är tillgänglig, pga sjukdom eller annat.
Personalen vittnar dock om att verksamhetschefen medvetet sett till att lämna nummer på vilka
ingen svarar, vilket sannolikt kan vara för att undvika den extra kostnad det innebär för Attendo
att anlita en jourhavande sjuksköterska. Detta är ett systemfel som påtalats gång på gång för
kommunen.

Brandskydd
Hur ser det ut med Brandskyddet? Finns det en erforderlig plan för hur personalen ska agera
om en större brand uppstår? Finns det skyddsutrustning såsom brandsläckare och brandfiltar på
plats? Finns det en brandutryckningsplan?
Anställda har skickat bilder som uppvisar förekomsten av en (1) brandsläckare där det, med hål
som gapar tomma på bilder där släckare ska ha funnits tidigare. Anställd anmälde på
Vänsterpartiets inrådan dessa brister till brandskyddsmyndighet Attunda i Bro, i augusti. Den
blippdosa som ska fungera fungerar inte. I det fall en brand skulle uppstå kan konstateras att
personal, under nu föreliggande förhållanden omöjligt kan vidta åtgärder för att minska skada
för lokaler och avhjälpa risker för att brukare kan komma till skada. Se bifogade bilder.
Personal i arbetsledande ställning har avvisat och inte åtgärdat brister, trots kritik från anhöriga
och närstående till vårdtagare.
Vänsterpartiet har haft en långvarig kontakt med den anhörige, och av denne - som gärna
kommer och berättar om verkligheten på Hagtorp för nämnden - har fått en tjock pärm av
dokumentation, i form av anmälningar gjorda om missförhållandena. Materialet inkluderar
upphandlingsavtal, och avtalet mellan Attendo och Kommunen, anmälningar om
missförhållanden till IVO och Patientnämnden. Materialet innehåller vidare all den brevväxling
som förekommit från de första anmälningarna i augusti 2019, som Attendo tillbakavisade med
förklaringen att de precis hade tagit över.
Det är makalöst att se, att ett år senare kvarstår samma problematik. Verksamheten tycks, enligt
Vänsterpartiets utredning, idag vara kanske ännu värre än då. Tillagt det slitage och förfall som
verksamheten idag bedöms ha, och att språknivån är värre än någonsin.
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En chef med osedvanligt god insyn i hur kommuner fungerar
Den person som framträder i berättelserna om Hagtorp är en person som inte alls uppfattas som
kunnig inom det verksamhetsområde som det här primärt handlar om, dvs, att leda arbetet med
personalen, på ett sätt som gagnar de boende och verksamheten. Istället är det besparingar och
vinning för företaget som till fullkomlighet överskuggar verksamhetens faktiska behov samt att
återkommande förminska och tysta både de anställda (facket vittnar om mobbing och
utnyttjande av personal och tystnadskultur) och anhöriga. CS är en person som har arbetat med
höga kommunala och regionala poster, med att implementera ledningssystem. Hon har varit en
högt uppsatt kommunpolitiker. Hon har också arbetet med privat företagande, inom LSS, och
på dessa chefsposter varit anställd i ungefär ett år. Vilken granskning har Kommunkontoret
gjort av CS? CS ska väl ändå besitta sådan erfarenhet att verksamheten med ett egentligt intresse
för kvalitet, hade varit att förvänta. CS insiderkunskaper gör henne till en mycket användbar
och dyrbar person för Attendo. CS upplever sig sitta i orubbat bo på Hagtorp.
All kritik emot omvårdnaden som kommer in via anmälningar och klagomål har
Vänsterpartiet tagit del av, från en pärm med brevväxling mellan en anhörig och CS. CS är
oberörd, lojal med företagets vinstintresse. Korrespondenser har ofta vidarebefordrats också till
ansvarig tjänsteman på kommunen. Den anhörige har sagt att hon gärna vittnar inför nämnden.
och Vänsterpartiet, kommer att verka för att detta ska ske. I ett år kämpade denna kvinna för
sin pappas rättigheter mot Attendo (och kommunen). Den ökade omsorg hon själv var tvungen
att efterse gjorde att hon under en period tvingades gå ned i tid i sitt arbete som specialpedagog
på en förskola. Hon fick, enligt egen utsaga förgäves kämpa för att hennes pappa som förutom
systematisk vanvård, också blev offer för misshandel av en annan patient med diagnosen
demens, en misshandel som personalen inte kunde skydda mannen från. Denna misshandel har
Hagtorp haft en urkund på, nedtecknad av tjänstgörande personal, men ska på mystiskt sätt ha
blivit borttagen från journalhandlingarna, eller aldrig tillförd. Detta bör gå att granska närmre
genom att kontakta den anhörige igen, från Kommunen. Misshandeln har CS sedan avfärdat för
dottern som en bagatell.
Ett annat okänt dokument av en misshandlad skinka på en av de manliga patienterna på Hagtorp
cirkulerade runt på mobiltelefoner. Det är okänt när skadan är uppkommen. Vi har också tagit
del av en annan cirkulerande bild, som föreställer ett sår som uppkommit till följd av utebliven
duschning under sex veckor! Samt bristande dokumentation och återigen, språksvårigheter och
inkompetens hos tillfällig sommarpersonal.

Arbetsmiljö och Beläggning
I vilken utsträckning pågår ensamarbete? Hur balanseras och avlastas personalen för de långa
passen 7-21. och hur pass effektiv är personalen vid de följande arbetspassen? Hur ofta görs det
skyddsronder tillsammans med skyddsombud och är kommunen representerad på dessa?
Personalen vittnar om att det inte finns något skyddsombud. Inte heller förekommer någon
dokumentation om att det ska ha förekommit några skyddsronder med kommunen. De flesta är
medvetna om att inga försäkringar gäller om man är ensamarbetande och tappar en brukare i
golvet, vilket har hänt flera gånger med skador som följd. Kommunen är också informerad om
löparsystemet som inte fungerar i realiteten om man inte vill lämna en avdelning med patienter
som är upp och går obemannad. Facket vet också, men inga åtgärder vidtas, enligt de
anställda. Frågan är. Varför?
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Vilken påverkan på kvalitén i verksamheten såsom; mat, utrustning, aktiviteter, arbetsklimat,
mm, godtar kommunen, till fördel för vinster för Attendo?
•
•
•
•
•
•

Utebliven vikarie = högre lön
Lågprismat = högre lön
Utebliven underhållning, aktivitet för de boende = högre lön
Lågprisvaror för engångsbruk = högre lön
Låta anhöriga bekosta rengöringsmedel etc = högre lön
Praktikant ersätter ordinarie personal = högre lön

Se nedan bifogade bildfiler:
1, En anhörig som inte fått adekvat omvårdnad, som av feriepersonal ej, enligt de ordinarie, har
blivit duschad på sex veckor.

2. De övriga bilderna visar att brandsläckare inte finns på platsen, och den blippdosa som var
ur funktion i augusti 2020
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Tilläggsbilaga till efter förtydliganden från källor från Hagtorp
Upplands-Bro Kommun den 6 oktober 2020

1. I frågan om SafeDoc och TakeCare, och de problem som föreligger att få en god och samlad
bild för dokumentation av de boende kan Attendo inte tillmätas skulden. , utan detta sägs ha
med kommunen att göra, som inte vill köpa in Take Care. Utan Take Care får man inte den
överblick över hela föreliggande dokumentation som kan behövas. Samma sjuksköterska
påtalade också att undertecknad hade missat att lägga in en avgörande faktauppgift, att det
idag är fyra sjuksköterskor, plus oräknelig del av omvårdnadspersonalen, som har

lämnat verksamheten. Orsaken till detta kan inte vara ointressant för politikernas del.
2. En annan sjuksköterska påtalade att jag har missat att berätta att föreståndaren är

polisanmäld vid tre olika tillfällen, för att i renomméskadande syfte ha burit falskt
vittnesbörd mot sjuksköterskorna, något som lett till men för sjuksköterskorna,
då de nåtts av betungande och falska rykten om sig själva (som ännu föreligger)
kring om påstådda allvarliga begågna tjänstefel.. Att följa upp vad sjuksköterskorna
har att säga om detta torde vara ganska lätt för kommunen.
3.
Under rubriken ”Medicindelegering och nattarbete” bör det förtydligas att föreståndaren beordrade
sjuksköterskan att manipulera, dvs säga förfalska datumen för tidpunkterna då en undersköterska som
inte hade delegering att dela ut medicin, dels pga. av att hon ej var betrodd av sjuksköterskan att
delegera då hon ej var formellt anställd, dels också för att hon hade gjort för många fel på ett prov som
Attendo hade upprättat. Det var när denna undersköterska blev uppsagd (med avgångsvederlag och
tystnadsplikt) som sjuksköterskan beordrades av CS att utföra förfalskningen.
4.

Vänsterpartiet avser att tillägga också på att passa på att göra det, som tex att citattecken
ska omgärda det som nedan har skrivits i fet stil, så att det inte är Vänsterpartiet som
förefaller att tro att inte Socialstyrelsen utan Attendo är den som har fullmakt att utfärda
sjuksköterskelegitimationer. På sidan tre under rubriken om sjuksköterskan från
filipinerna, ska alltså fetad text omgärdas med citattecken:

Vänsterpartiet har fått kännedom att den sjuksköterska som Attendo har hämtat på Fillipinerna,
efter två år är lovad svensk sjuksköterskeexamen
5. På sidan åtta finns en punkt lista, där en förklaring om ” Högre lön” hänger i luften. Med

detta avses det bonussystem, med vilket Attendo belönar enhets – och
verksamhetschefer med rörlig lön för sådant som kan kopplas till ekonomiska förtjänster
som verksamhetschef, och som kan inbringa så pass mycket som upp till 50% extra på
lönen. Källa: Attendos verksamhetsrapport för år 2019, avsnitten Fast och rörlig ersättning.

Tomas Carneheim, pol.sek. Vänsterpartiet, Upplands- Bro Kommun
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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0176

verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och
önskemål.

Genomförande, svarsfrekvens och tolkning av resultat
2020 års undersökning gick ut till verksamheterna i februari månad och
svarstiden varade fram till maj. Utifrån rådande läge med pågående pandemi
var förutsättningarna för genomförandet inte optimala. Svarsfrekvensen var
relativt låg vilket ger konsekvensen att resultaten kan bli missvisande. Tidigare
år har svarsfrekvensen varit högre.
Nationellt svarade 57% av de tillfrågade inom hemtjänst och 40% av de
tillfrågade inom särskilt boende.
Särskilt boende för äldre
Totalt svarade 43 individer på enkäten avseende särskilda boenden i UpplandsBro kommun. Detta ger en svarsfrekvens på 36%. (År 2019 svarade 53% av de
tillfrågade). Norrgården och Humana Lillsjö badväg var de två verksamheter
som hade fullständiga resultat. Attendo Hagtorp hade resultat på ett fåtal
frågor. Kungsgården och Allégården saknade resultat helt.
Hemtjänst
Inom hemtjänsten svarade 238 personer vilket motsvarar 54% av de tillfrågade
i Upplands-Bro kommun (År 2019 svarade 62% av de tillfrågade).
Kommunens samtliga verksamheter i egen regi har fått egna resultat, likaså
Destinys care och 3Systrar Omsorg. Proffssystern har inte fått något resultat för
detta år vilket kan förklaras av att de hade väldigt få kunder tidpunkten för
undersökningen. 3Systrar Omsorg har avslutat sin verksamhet i kommunen och
många av deras tidigare kunder valde Proffssystern som utförare, Proffssystern
kan därmed själva välja om de vill använda sig av 3Systrars resultat i
brukarundersökningen inom sitt utvecklingsarbete.

Redovisning av resultat på övergripande nivå för UpplandsBro kommun
I denna tjänsteskrivelse redovisas Upplands-Bro kommuns övergripande
resultat. Ytterligare information om resultaten på enhetsnivå finns hos
Socialstyrelsen (https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppnajamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/).
Hemtjänst – resultat för Upplands-Bro kommun
En sammanfattning av hela kommunens resultat presenteras under denna
rubrik. Kommunens resultat presenteras i sin helhet i bifogad bilaga 1.
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Årets resultat i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun ligger ganska jämnt med snittet både i Stockholms län
och i riket för samtliga frågor.
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Årets resultat för Upplands-Bro kommun
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Upplands-Bro kommun ligger i sitt helhetsbetyg gällande nöjdhet högre än
både riket och Stockholms län. Ett fortsatt utvecklingsområde är maten och
måltidssituationen.
En jämförelse mellan årets och tidigare års resultat

Den sammantagna nöjdheten har ökat markant i kommunen, de svarande
upplever även ökad trivsel i både sitt rum och i gemensamhetsutrymmen. Ett
förbättrat resultat finns på flertalet punkter i årets undersökning.
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Nöjdhet sammantaget – en jämförelse mellan kommunens valbara utförare

Kommunens verksamheter oavsett regi hade som mest 29 svarande på denna
fråga per boende. Allégården, Kungsgården och Hagtorp hade färre än 7
svarande och har därmed inte något eget resultat. De svarande på dessa
boenden räknas dock in i snittet för Bro och Kungsängen.

Framtagande av handlingsplaner kopplat till årets resultat
De verksamheter som har fått egna resultat kommer att ta fram handlingsplaner
utifrån den egna verksamhetens resultat. De verksamheter i kommunens egen
regi som saknar resultat kommer att utgå från Upplands-Bro kommuns
övergripande resultat vid framtagandet av handlingsplan.
Förbättringsåtgärderna som vidtagits utifrån resultatet av
brukarundersökningen ska presenteras i respektive verksamhets
kvalitetsberättelse för år 2020.

Barnperspektiv
Kommunen ska arbeta för att barn och unga med anhöriga som har insatser
inom äldreomsorg inte glöms bort i handläggningsprocessen utan att
barnperspektivet alltid beaktas.

Bilagor
1. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen – hemtjänst år 2020, bilaga 1
2. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen – särskilt boende år 2020, bilaga
2.
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Er beteckning

ÄON 20/0179
Socialkontoret

Äldre- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut och
verkställda beslut per den 31 oktober 2020
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 31 oktober 2020 till kommunens
revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 31 oktober 2020 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Vid rapporteringstillfället 31 oktober 2020 fanns det fyra ej verkställda beslut
avseende äldreomsorg enligt SoL. Fyra beslut som tidigare inrapporterats som
ej verkställda har avslutats under perioden. Besluten avser insats enligt SoL.
Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för
tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattade äldre- och
omsorgsnämnden under våren 2020 beslut om att tillfälligt stänga delar av
kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom (ÄON 20/0052).
Beslut fattades även om att godkänna prioriteringar av biståndsbedömda
insatser i ordinärt boende (ÄON 20/0056). Dessa åtgärder genererade icke
verkställda eller delvis icke verkställda beslut för ett antal individer.
Rapportering har dock fortsatt fortlöpande till Inspektionen för vård och
omsorg under perioden.
Arton avbrott i verkställighet återrapporteras med anledning av Covid-19 fram
till rapporteringstillfälle 31 oktober 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag
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Vår beteckning

2020-11-12

ÄON 20/0179

Ärendet
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1
juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att
rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom
tre månader från dagen för avbrottet.
Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när
beslutet har verkställts.
Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska ske på individnivå och
lämnas in en gång per kvartal.
Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport
där individen är avidentifierad.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är
berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för
en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor.
Nuläge vid rapporteringstillfället 31 oktober 2020
Äldreomsorg, insatser enligt SoL
Vid rapporteringstillfället den 31 oktober 2020 fanns det fyra ej verkställda
beslut, där alla ärenden avser ansökan om särskilt boende med
heldygnsomsorg. Skäl till att beslut avseende särskilt boende inte verkställts är
att de enskilda har tackat nej till erbjuden plats i tre av fallen. I det fjärde fallet
har den enskilde valt att avvakta uppstart av dagverksamhet.
Fyra tidigare inrapporterade ej verkställda beslut har avslutats under perioden.
Arton avbrott i verkställighet återrapporteras med anledning av Covid-19 fram
till rapporteringstillfälle 31 oktober 2020. Skäl till avbrott i verkställighet är att
dagverksamhet SoL har varit stängd under perioden 23 mars 2020 till 29 juni
2020 på grund av Covid-19. De enskilda har kontaktats inför stängning och
erbjudits bland annat utökad insats hemtjänst. I åtta fall har de enskilda tackat
ja till utökad hemtjänst och i fyra fall ha de enskilda avböjt utökad hemtjänst. I
de övriga fallen har de enskilda avslutat insatsen dagverksamhet, erhållit bifall
servicelägenhet med utökad insats hemtjänst, pausat insats hemtjänst och
ansökt om vård- och omsorgsboende samt erhållit plats på vård- och
omsorgsboende. I ett fall har den enskilde avböjt kontakt med
biståndshandläggare och i ett annat fall har en felregistrering skett, där ärendet
ska registreras som ej verkställt inom tre månader.
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Barnperspektiv
Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa.

Socialkontoret

Bilagor
1. Statistikrapport
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Kommunens revisorer
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ÄON Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Rapporteringstillfälle 31 oktober 2020
Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL)
Beslutsdatum för
gynnande beslut
som ej verkställts

Äldreomsorg

Handikappomsorg

Kvinna/flicka

Man/pojke

2019-09-07

X

2020-01-23

X

X

200803

2020-03-10

X

X

200812

X

Datum för verkställighet/avslut

200727

Växelvård stängd from 200323
pga covid-19. Hemtjänst utökad
200320 och 200701. Beviljad
korttidsplats 200812-200819,
inflytt vård- och omsorgsboende
200819.
2020-06-05

X

X

200923
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Rapporteringstillfälle 31 oktober 2020
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL)
Beslutsdatum för
gynnande beslut
som ej verkställts
2019-09-07

Äldreomsorg Handikappomsorg

IFO Kvinna Man/pojke
/flicka

2019-07-11

X

X

2020-02-21

X

X

2020-05-26

X

X

X

X

Kommentar

Anvisad Hagtorp 191114, Lillsjö badväg 200114,
Norrgården 200403, Lillsjö badväg 200821,
Lillsjö badväg 201016, tackar nej till samtliga
erbjudanden.
Anvisad Norrgården 190909, Hagtorp 191022,
Hagtorp 191206, Hagtorp 200108, Norrgården
200213, Kungsgården 200427, Hagtorp 200821,
Lillsjö badväg 201016, tackar nej till samtliga
erbjudanden.
Enskild önskar avvakta uppstart av
dagverksamhet.
Anvisad Norrgården 200730, 201016, tackar nej
till erbjudanden.
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Rapporteringstillfälle 31 augusti 2020 – avbrott i verkställighet
Datum då
Äldreomsorg Kvinna Man/pojke Datum när
verkställighet
/flicka
beslutet har
avbröts
verkställts

Kommentar

2020-03-23

X

X

2020-06-29

2020-03-23
2020-03-23

X
X

X
X

2020-06-29
2020-06-29

2020-03-23

X

X

2020-06-29

2020-03-23

X

X

2020-06-29

2020-03-23

X

X

2020-06-29

Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200319 inför stängning, avböjt utökad
insats hemtjänst.
Kontakt 200502, bifall utökad insats hmtj samt info om VoB.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Avböjt kontakt med biståndshandläggare.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200319 inför stängning, avböjt utökad
insats hemtjänst.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200320 inför stängning, avböjt utökad
insats hemtjänst.
Bifall korttidsplats 200513-200615.
Bifall servlgh med utökad insats hmtj 200404, inflytt
200615. Uppfö jning 200706.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Avböjt kontakt med biståndshandläggare inför
nedstängning.
Kontakt med enskild 200422, avböjer utökad insats hmtj.
Kontakt anhörig 200511, avböjer utökad insats hmtj.
Kontakt med enskild 200604, ansöker VoB, avböjer utökad
insats hmtj.
Bifall utökad insats hmtj + insats Trygg förstärkt hemgång i
samband med utskrivning sjukhus 200820.
Återtar ansökan om VoB 200924.
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2020-03-23

X

X

2020-06-29

Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200319 inför stängning, avböjt utökad
insats hemtjänst.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200320 inför stängning, avböjt utökad
insats hemtjänst.
Utförare ind kerar till behov av utökad insats hmtj 200507.
Bifall.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Avböjt kontakt med biståndshandläggare inför stängning.
Kontakt med enskild 200515, avböjer utökad insats hmtj.
Pausar insats hmtj.
Kontakt med anhörig 200915, ansöker om VoB.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200320 inför stängning, utökar insats
hemtjänst.
Kontakt 200420, avböjer utökad insats hmtj.
Kontakt 200518, avböjer utökad insats hmtj.
Kontakt 200629, utökar insats hmtj.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Felreg, ska reg som ej verkställd inom 3 mån.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200319 inför stängning, avböjer
utökad insats hemtjänst.
Insats hmtj utökas 200813.

2020-03-23
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Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Avböjt kontakt med biståndshandläggare inför stängning.
Avslutar insats 200415.
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Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.

ortering av ej verkställda beslut och verkställda beslut per den 31 oktober 2020 - ÄON 20/0179-1 Rapportering av ej verkställda beslut och verkställda beslut per den 31 oktober 2020 : ÄON Statistikrapport ej verkställda beslut per den 31 oktober 2020
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Kontakt med enskild 200320 inför stängning, avböjt utökad
insats hemtjänst.
Kontakt med enskild 200615, bifall utökad insats hmtj.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Utökad insats hmtj. 200306.
Kontakt 200709, ej behov av utökad insats hmtj.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200319 inför stängning, avböjt utökad
insats hemtjänst. Info om VoB.
Kontakt 200402, bifall utökad insats hmtj.
Bifall VoB 200608, verkställt 200824.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Avböjt kontakt med biståndshandläggare inför stängning.
Uppföljning insats hmtj. Bifall utökad insats hmtj.
Ansöker 200330 och 200703 om VoB, båda ansökningarna
återtas.
Dagverksamhet SoL stängd 200323-200629 pga covid-19.
Kontakt med enskild 200320 inför stängning, bifall utökad
insats hemtjänst from 200320.
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Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Avveckling av servicehus som särskild
boendeform
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att avveckla boendeformen
servicehus

Sammanfattning
Efterfrågan på biståndsinsatsen servicehus är och har under länge tid varit låg.
På Blomstervägen 5 - 9 i Bro finns ett servicehus med 27 lägenheter där för
närvarade nio (9) är outhyrda. Under år 2020 har det hittills inkommit tio (10)
ansökningar om servicehus varav sex (6) har fått avslag då de sökande inte har
uppfyllt de riktlinjer och kriterier som ligger till grund för ett bifall.
Socialkontoret föreslår att boendeformen servicehus avvecklas och redovisar i
denna utredning de argument som ligger till grund för föreslaget beslut.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Boendeformer för äldre i Upplands-Bro
I socialtjänstlagen betonas socialnämndens ansvar för att äldre människor ska
kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. I sitt hem ska man
kunna få stöd och hjälp. För äldre som behöver särskilt stöd ska kommunen
inrätta särskilda boendeformer. De särskilda bestämmelserna avseende äldre
människor återfinns i 5 kap socialtjänstlagen. De särskilda boendeformer som
erbjuds äldre i Upplands-Bro kommun är vård- och omsorgsboende och
servicehusboende. Denna utredning beskriver de olika boendeformerna och de
argument som socialkontoret har för att föreslå äldre- och omsorgsnämnden att
fatta beslut om att avveckla den biståndsbedömda insatsen servicehus som
boendeform.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Trygghetsboende
Trygghetsboende för seniorer är en boendeform som ska ge hyresgästen
möjlighet till trygghet och social samvaro. Boendeformen är till för de som kan
leva ett självständigt liv och som själva värderar närhet till service av egna
praktiska skäl. Målsättningen med boendeformen är att skapa möjlighet till
gemenskap mellan hyresgästerna och deltagande i gemensamma aktiviteter för
att motverka den ensamhet som många äldre lever med idag.
Den boende kan ansöka om hemtjänstinsatser på samma sätt som i ordinärt
boende. Då hälso- och sjukvårdsinsatser tillhandahålls av vårdcentral är det av
trygghetsskäl fördelaktigt om sådan finns i närheten.
Möjlighet till, och utbudet av trygghetsboende ligger utanför kommunens
ansvar och handläggning och är därmed en icke biståndsbedömd boendeform.
De som är intresserade av att bo i trygghetsboende ställer sig i kö hos
bostadsföretaget. Vanligt krav för att kunna erhålla trygghetsboende är att man
har uppnått en viss ålder.
På Kyrkvägen 9 - 11 har Upplands-Brohus ett trygghetsboende med xx
lägenheter. Från 70 års ålder kan man ställa sig i kö och från 75 möjlighet att
ingå hyresavtal. Ålderskraven gäller för en av hushållets medlemmar.
I dagsläget är intresset från seniorer i kommunen stort och kötiden lång. I juni
år 2020 har ett politiskt beslut i Äldre- och omsorgsnämnden fattats om att
inleda projektering av ett trygghetsboende i Bro och att föreslå/uppdra åt
Upplands-Brohus att bygga trygghetsboende i kommunen.
Vård- och omsorgsboende
Ett vård- och omsorgsboende (VoB) är ett boende för den som har ett stort och
långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet ges vård och omsorg dygnet
runt. Den äldre har ett eget rum och möjlighet till gemenskap i matsal och
sällskapsrum. Boende på ett VoB kräver ett biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen. Den enskilde kan ha ett behov av omvårdnad, kontinuerlig
närhet till personal eller på grund av demenssjukdom ha begränsad förmåga att
fungera i ordinärt boende. En del boenden riktar sig till personer med stora
fysiska vårdbehov och andra till personer med demenssjukdom. Ofta riktar sig
boendet till målgrupper med varierade behov och har avdelningar för de olika
behoven. Det finns ofta separata avdelningar även för
avlastning/korttidsboende.
På ett VoB finns det alltid omsorgspersonal på plats och tillgång till
sjuksköterska samt arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkare tillhandahålls via
Regionen.
I Upplands-Bro finns möjlighet att välja VoB utifrån LOV (lagen om
valfrihetssystem).
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Servicehus
I ett servicehus bor hyresgästen i egen lägenhet men har stöd av trygghetslarm
och tillgång till viss service och gemensamma lokaler. Det ska finnas tillgång
till personal dygnet runt och kommunen ansvarar för hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Servicehus är en särskild
boendeform enligt socialtjänstlagen som den enskilde beviljas enligt
biståndsbeslut. Servicehusets personal utför service- och omsorgsinsatser enligt
separata beslut om hemtjänst.
För att beviljas insatsen servicehus ska det enligt gällande riktlinjer föreligga
ett omfattande omsorgsbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser i
ordinärt boende. De som idag bor i servicehus har varierade och olika beslut
om hemtjänst med hög frekvens i besök, såväl dag och kväll som nattetid.
Nationell statistik visar att andelen personer boende i servicehus utan
hemtjänstinsatser minskar, ett resultat av striktare riktlinjer för att beviljas plats
i servicehus.
Då denna utredning särskilt berör servicehus som boendeform i Upplands-Bro
kommun ges en fördjupad redovisning under en egen huvudrubrik.
Utbud av servicehus i Upplands-Bro
Servicehuset i Kungsängen
I centrala Kungsängen finns ett servicehus med 71 lägenheter där UpplandsBrohus äger fastigheten. Vid adressen Torget 4 ryms samlingslokal, restaurang
och hemtjänstlokal. Upplands-Bro kommun hyr dessa lokaler. För de
lägenheter som hör till fastigheten, med adress Kyrkvägen 9 - 11, finns ett
hyresförhållande mellan hyresgäst och Upplands-Brohus.
I april år 2012 fattade Kommunstyrelsen beslut om att godkänna
Socialnämndens beslut om att successivt omvandla servicehuset till
trygghetsboende. (Tjänsteskrivelse den 26 april år 2012, diarienummer 20117101), se bilaga. I takt med att hyresgäster på adressen avflyttar, och bostaden
blir tom, omvandlas boendeformen i enlighet med rådande kösystem och
övriga villkor från fastighetsägare. Idag återstår fem (5) lägenheter som
fortfarande rubriceras och fungerar som servicehus. År 2011 var 55 av
bostäderna serviceboende.
Fastigheten har de förutsättningar som ett trygghetsboende ska ge de boende i
form av aktivitetsmöjligheter och social gemenskap. Att hemtjänsten finns i
fastigheten ger goda förutsättningar för kvarboende i trygghetsboende om/när
den enskildes behov av omsorg och hjälp ökar vilket främjar kontinuitet och
trygghet. Dessa friskfaktorer kan antas förskjuta den boendes behov av vårdoch omsorgsboende.
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Servicehuset i Bro
På Blomstervägen 5 - 9 i Bro finns ett servicehus med 27 lägenheter som
Upplands-Bro kommun äger. 13 av dessa är rubricerade som servicebostäder
med biståndsbeslut. Resterande bostadsrätter nyttjas som boende för LSS. I
fastigheten finns lokal för hemtjänstpersonal, samlingslokal och ett kafé. Dessa
utrymmen hyr kommunen av Brf Norrgrinden.
På Blomstervägen 1 äger kommunen sju (7) bostadsrätter i Brf Vindfället varav
två (2) används som servicebostad.
De boende har ett hyresavtal i ett andrahandskontrakt med Upplands-Bro
kommun.
En avveckling av de totalt 15 nuvarande servicebostäderna möjliggörs genom
varierade lösningar utifrån de boendes olika omsorgsbehov och föreslås ske
successivt. Flera av de boende uppfyller kraven för vård- och omsorgsboende
och kan erbjudas detta efter utredning och beslut. Några kan eventuellt ges
möjlighet till, och erbjudas kvarboende i ny boendeform, trygghetsboende.
Detta beroende på kommande politiska beslut och uppdrag om omvandling av
boendeform på Blomstervägen 5 – 9.
Socialkontorets argument för avveckling av servicehus
Efterfrågan på biståndsinsatsen servicehus är och har under länge tid varit låg.
För närvarade står nio (9) lägenheter outhyrda. Med låg beläggning går
samordningsvinster och kontinuitet förlorad då hemtjänstpersonal behöver
användas mer flexibelt utanför servicehuset. Det ger effekter för de boende
vars trygghet och säkerhet kan riskeras. Behövliga insatser riskerar att gå
förlorade i såväl kvalitet som säkerheten för den enskilde.
Servicehuset i Bro är byggt utifrån en tanke om att den boende har hög egen
förmåga men med tillgång till gemensamhetsutrymmen. Huset har flera
våningar och personal har svårt att överblicka helheten. De boendes omfattande
omsorgsbehov i kombination med lokaler som inte ger nödvändig överblick
riskerar säkerhet för de boende.
Insatsen servicehus har förändrats sedan boendeformen skapades. Från att ha
varit en insats för äldre med nära tillgång till service och hemtjänstinsatser men
med stor egen förmåga till att idag vara en insats för äldre med omfattande
vård- och omsorgsbehov och/eller en demensdiagnos. Att dagens servicehus
har ett annat innehåll än den ursprungliga tanken beror på strikta riktlinjer och
kriterier för att beviljas plats i servicehus. För att möta de biståndsbeslut om
hemtjänstinsatser som finns krävs kontinuerlig och tät tillsyn från såväl
hemtjänstpersonal som från kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.
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Under år 2020 har det hittills inkommit 10 ansökningar om servicehus varav
sex (6) har fått avslag då de sökande inte har uppfyllt de riktlinjer och kriterier
som ligger till grund för ett bifall.
Tomhyror ger på sikt och i volymer ekonomiska konsekvenser. Då efterfrågan
på servicehus är låg står för närvarande nio (9) bostäder tomma.
Efterfrågan på trygghetsboende är stor hos kommunens seniorer.
Under flertalet år har politiker från (M), (L), (C ) och (KD) uppmärksammat
behovet av fler trygghetsboenden utan biståndsbedömning i kommunen.
Kommuninvånare i Bro har framfört behov av ett trygghetsboende även i Bro,
för att ge äldre möjlighet att bo kvar i en känd närmiljö.
Konsekvenser av avveckling
Tänkbara konsekvenser av avveckling av insatsen servicehus kan, för de som
har stora omsorgsbehov, innebära att antalet ansökningar till vård- och
omsorgsboende ökar. Men det kan också göra att efterfrågan på
trygghetsboende ökar och då för de äldre som har stor egen förmåga men av
trygghetsskäl har önskemål om denna boendeform. Det kan tänkas vara
särskild angeläget för de äldre som redan nu bor i Bro som är den del av
Upplands-Bro kommun som idag saknar trygghetsboende.

Barnperspektiv
Ärendet och det beslut som Äldre- och omsorgsnämnden föreslås fatta har
ingen särskild bäring för det som barnperspektivet ska bevaka beträffande
barns rätt till delaktighet, inflytande eller trygghet.
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Bilaga
1. Tjänsteskrivelse till Socialnämnden den 26 april år 2012, Dnr 2011-7101
Trygghetsboende i Upplands-Bro, godkänt förslag från socialkontoret om
successiv omvandling av servicehus till trygghetsboende Kungsängen
Beslut sänds till
 Enhetschef biståndsenheten
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Socialkontoret
Datum

Vår beteckning

2012-04-26

Dnr 2011-7101

Socialnämnden

Trygghetsboende i Upplands-Bro
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag att successivt
omvandla lediga servicehuslägenheter i Kungsängens servicehus till
trygghetsboende.
2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att successiv
omvandla lediga servicehuslägenheter i Kungsängens servicehus till
trygghetsboende.
Sammanfattning
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut har 16 av 71 servicehuslägenheter i
Kungsängens servicehus omvandlats till trygghetsboende. För närvarande finns
i servicehuset fem outhyrda lägenheter och 194 äldre personer i kö till
trygghetsboende. Socialkontoret föreslår att socialnämnden godkänner
kontorets förslag att successivt omvandla lediga servicehuslägenheter i
Kungsängens servicehus till trygghetsboende
Beslutsunderlag
Socialkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-26.
Ärendet
Den 20 oktober 2011 beslutade Kommunfullmäktige att:
 det antal lägenheter som den 3 oktober 2011 var outhyrda i
Kungsängens servicehus skulle omvandlas till trygghetsboende,
 Upplands-Brohus fick i uppdrag att förvalta och förmedla lägenheter i
Kungsängens trygghetsboende enligt föreslagna förmedlingsregler,
 under socialnämndens kommande utredning vad gäller äldres boende
ska Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkanden angående
utredningens innehåll beaktas.
Servicehuslägenheter omvandlades till trygghetsboende
Oktober 2011 hade Kungsängens servicehus 71 lägenheter. I enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut omvandlades 16 outhyrda servicehuslägenheter i
Kungsängens servicehus till tilltrygghetsboende.
.
Vad är trygghetsboende?
Enligt rapport ”Bo bra hela livet” från statlig äldreboendedelegation från 2008
föreslogs att det ska finns senior- och trygghetsboende som inte är
biståndsbedömda. Dessutom ska det finnas vård- och omsorgsboende som är
biståndsbedömda och som har omsorg dygnet runt.
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Trygghetsbostäderna ska ha tillgång till trygghetslarm, ha personal för samvaro
och gemensamma aktiviteter. Man ska ha tillgång till gemensamhetslokal som
antingen finns i huset eller i dess absoluta närhet, t.ex. möjlighet att arrangera
gemensamma måltider.
Studien visar att om äldre får tillgång till senior- eller trygghetsbostad, gärna
med tillgång till viss service och gemenskap, kan behovet av särskilt boende
med omsorg dygnet runt minskas. Detta upplevs som positivt främst för den
äldre samtidigt som det innebär minskade kostnader för samhället.
Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt. En mångfald kan råda i fråga om ägande, former för upplåtelse,
samverkan om drift och verksamhet. Trygghetsbostäder behöver se olika ut
beroende på lokala förhållanden och på de önskemål som de äldre har.
Utöver lägenheter med god tillgänglighet ska det finnas utrymme för de
boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.
Trygghetsboende ska bemannas med personal på vissa tider varje dag för att
skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda
kulturella aktiviteter.
Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man
får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning.
Skillnad mellan servicehus och trygghetsboende är att personer som bor i
servicehus har tillgång till kommunal hälso- och sjukvård till och med
sjuksköterskenivå. Personer som bor i trygghetsboende har tillgång till
primärvårdens hälso- och sjukvård.
Förmedlingsregler avseende trygghetsboende
Upplands-Brohus förmedlar/hyr ut lägenheter i Kungsängens trygghetsboende
enligt följande förmedlingsregler:
 Trygghetsboende ska erbjudas till personer som är folkbokförda i
Upplands-Bro kommun.
 Något biståndsbeslut för trygghetsboende krävs inte.
 Åldersgräns för att ställa sig i kö för trygghetsboende föreslås vara 70 år
och för att flytta in ska man ha fyllt 75 år. För ett sammanboende eller
gift par räcker det med att ena parten har uppnått åldersgränsen.
 Lägenheterna i trygghetsboende förmedlas efter kötid.
 Begränsning av bytesrätt.
 Samtliga lägenheter i Kungsängens servicehus som blir lediga
omvandlas till trygghetsboende och förmedlas och hyras ut av
Upplands-Brohus AB.
 Trygghetsboende ska ses som en gemensam resurs inom kommunen.
I Kungsängens trygghetsboende har de äldre tillgång till:




trygghetslarm efter ansökan hos biståndsenheten
gemensamma måltider genom att restaurangskolan finns i samma
byggnad
gemensamhetslokaler i servicehuset
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gemensamma aktiviteter som erbjuds i Kontaktens träfflokal vid
servicehuset och i servicehusets lokaler genom att PRO och SPF
hemtjänst utifrån behov efter biståndshandläggarens beslut
hälso- och sjukvårdsinsatser från vårdcentralen.

Nuläget
Bro servicehus består av 25 lägenheter. För närvarande har Bro servicehus inga
lediga lägenheter. Kungsängens servicehus består av 55 servicehuslägenheter.
För närvarande finns 5 outhyrda lägenheter i servicehuset.
Efterfrågan på trygghetsboende är stort och 194 äldre personer står i kö till
trygghetsboende.
Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv.
Socialkontorets synpunkter
Med hänsyn till ovanstående föreslår socialkontoret att socialnämnden
godkänner kontorets förslag till att successivt omvandla servicehuslägenheter i
Kungsängens servicehus till trygghetsboende samt att föreslå kommunstyrelsen
att besluta detsamma.
SOCIALKONTORET

Eva Folke
Socialchef

Karin Lindbom
Avdelningschef för kvalitet och
verksamhetsstöd
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Kungsängen finns sedan flera år ett trygghetsboende på Torget 4. I dagsläget
står flera hundra i kö till den eftertraktade formen av boende”.
Äldre- och omsorgsnämnden har den 24 juni år 2020 beslutat att ge
Socialkontoret i uppdrag att tillsammans med Upplands-Brohus påbörja
projektering av ett trygghetsboende i Bro.
Socialkontoret följer utvecklingen av de behov och önskemål som äldre i
Upplands-Bro kommun har. Av den anledningen har socialkontoret utrett och
föreslår Äldre- och omsorgsnämnden att fatta beslut om att avveckla
boendeformen servicehus. (ÄON 20/ 0174). I ärendet som beskriver
kommunens olika boendeformer redogör Socialkontoret för den förändring
som successivt är gjord i Kungsängen där ett tidigare servicehus på Torget 4
sedan år 2012 nu i huvudsak är att rubricera som ett trygghetsboende. Fem (5)
platser är fortfarande servicehusboende där en fortsatt successiv avveckling
sker.
Ärendet beskriver hur nuvarande servicehus i Bro är beskaffat avseende antal
lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt nuvarande beläggning.
Socialkontoret föreslår en successiv avveckling av servicehusboendet i
fastigheten i Bro.
Det beslut som Äldre- och omsorgsnämnden den 24 juni år 2020 har fattat om
att ge socialkontoret i uppdrag att, tillsammans med Upplands-Brohus, påbörja
projektering av ett trygghetsboende i Bro, kräver ett kommunövergripande
strategiskt arbete med kunskapsinhämtning från flera kontor.
Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat en inventering av kommunens lokaler,
bostadsrätter och hyresavtal i syfte att få en överblick över aktuella och
kommande prioriterade behov, investeringskostnader och tydlig
ansvarsfördelning för olika frågor. Upplands-Brohus är en viktig
samarbetspartner i detta arbete.
Kommunens bostadsrätter i servicehuset i Bro, tillsammans med de lokaler i
föreningen som kommunen hyr, är en del av den samlade inventering som nu
pågår. Socialkontoret kan konstatera att fastigheten har de förutsättningar som
ett trygghetsboende ska ge de boende i form av aktivitetsmöjligheter och social
gemenskap varför just denna fastighet kan vara lämplig för omvandling till
trygghetsboende.
Lägenheterna i Kungsängens trygghetsboende ägs och förvaltas av UpplandsBrohus till skillnad från lägenheterna i Bro servicehus som Upplands-Bro
kommun äger. Denna skillnad är en omständighet som kräver analys av
tänkbara alternativ för val av verksamhetsinnehåll, boendeformer och ägarskap.
Dialog har inletts med Upplands-Brohus om hur fastigheten kan förvärvas och
omvandlas till trygghetsboende utifrån det politiska uppdraget att utveckla
trygghetsboende i Bro.
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Datum

Vår beteckning

2020-11-10

ÄON 20/0143

Barnperspektiv
Barnperspektivet har ingen särskild bäring på ärendets innehåll.

Bilagor
1. Ledamotsinitiativ från Alliansen – Trygghetsboende i Bro den 24 juni år
2020
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Er beteckning

ÄON 20/0183
Äldre- och omsorgsnämnden

Ledamotsinitiativ från Sverigedemokraterna
angående den kommunala hemtjänsten
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att godkänna Socialkontorets redogörelse av hanteringen av
det inkomna ledamotsinitiativet.

Sammanfattning
Claus Engström (SD), Simon Norgren (SD), Anette Nyberg (SD) och Bo
Nersing (SD) har den 8 november 2020 lämnat in ett ledamotsinitiativ med
titeln Ledamotsinitiativ från SD avseende situationen inom den kommunala
hemtjänsten.
Ledamotsinitiativet är Sverigedemokraternas svar på ett tidigare skickat brev
till samtliga ledamöter i Äldre- och omsorgsnämnden från anställda inom den
kommunala hemtjänsten.

Beslutsunderlag


Muntlig redogörelse från Socialkontoret under sammanträdet den 9
december 2020.



Ordförande Tina Teljstedts svar till avsändarna av brevet daterat den 10
november 2020.



Sverigedemokraternas ledamotsinitiativ daterat den 8 november 2020.
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Datum

Vår beteckning

ÄON 20/0183
Kommunledningskontoret
Bilagor
1. Ordförande Tina Teljstedts svar till avsändarna av brevet daterat den 10
november 2020.
2. Sverigedemokraternas ledamotsinitiativ daterat den 8 november 2020.

2 (2)

v från Sverigedemokraterna angående den kommunala hemtjänsten - ÄON 20/0183-6 Ledamotsinitiativ från Sverigedemokraterna angående den kommunala hemtjänsten : Tina Teljstedts svar till personal i hemtjänsten angående inkommen skrivelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Tania Teljstedt
den 10 november 2020 15:00
Äldre- och omsorgsnämnden; Helena Åman; Anders Åkerlind
Skrivelse från personal

Till personalen inom hemtjänsten samt kommunens ledamöter i Äldre och omsorgsnämnden.
Tack för er skrivelse om arbetsförhållanden inom hemtjänsten!
Jag för en dialog med socialchefen om den. Jag tycker att det är en viktig fråga som vi måste
titta närmare på. Socialkontoret har i uppdrag att se över frågeställningarna och åtgärda
eventuella brister.
Har ni ytterligare frågor kan ni vända er till avdelningschefen Anna Hollstrand
Mvh
Tina Teljstedt
Ordförande
Äldre och omsorgsnämnden
.
Hämta Outlook för iOS
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Upplands-Bro den 8 november 2020
Claus Engström (SD)

Till: Tina Teljstedt/Äldre och Omsorgsnämnden Upplands-Bro kommun

Ledamotsinitiativ från SD avseende situationen inom den kommunala hemtjänsten
SD har den 6 november 2020 tagit del av de klagomål som fler än 40 av de anställda inom
kommunens hemtjänst har signerat. SD uppfattar situationen som att dessa klagomål mycket grovt
och förenklat kan kategoriseras på följande sätt:
•
•
•

•
•

•

Det saknas vikarier som kan täcka upp för sjukskrivningar och ordinarie personal får därmed
ofta jobba övertid samt har även ofta problem med att få betalt för utförd övertid.
Personalen skriver ”KIA-anmälningar”, men de felaktigheter som påpekas åtgärdas ej.
Tekniska problem med nätet gör att digitala lås inte kan låsas upp, varvid personalen måste
åka in till kontoret och hämta nycklar. Detta skapar sedan en försening som inte kan
inarbetas under resten av arbetspasset.
Det saknas ofta el-cyklar, vilket skapar förseningar och irritation hos personal/brukare.
Tidplaneringen av ”bilrundan i Kungsängen” är gjord så att personalen måste ta tid från den
ene brukaren för att hinna till nästa brukare och detsamma gäller tydligen tidplaneringen för
de som arbetar i servicehuset (Kyrkvägen 9/11).
Personalen på fältet upplever tydligen ofta att de blir utsatta för kränkningar av den
administrativa personalen samt att vissa individer i arbetsstyrkan favoriseras vid
planeringen. Uppenbarligen finns det ett stort gap mellan personalen på fältet och den
administrativa personalen på kontoret.

Socialkontorets verksamhet inom vård och omsorg regleras av många lagar och förordningar.
Ett av dessa är SOSFS 2011:9 (från socialstyrelsens författningssamling) som ställer krav på ett
operativt kvalitetsledningssystem för socialkontorets verksamhet. SD är sedan tidigare mycket
medvetna om att socialkontorets befintliga ledningssystem i många avseenden är synnerligen
bristfälligt och vi ser nu ytterligare ett objektivt bevis för att kravet på ”kontinuerliga förbättringar”
inte upprätthålls, då det ju tydligen finns flera objektiva bevis för att de KIA-anmälningar som lämnas
in, inte följs upp av ansvariga chefer.
Uppenbarligen finns det även svagheter avseende arbetsmiljön för de anställda som arbetar på fältet
och kränkande särbehandling är inte acceptabelt enligt svensk lagstiftning och kommunens normer.
SD kräver därför, som ett ledamotsinitiativ, att förvaltningen utreder/analyserar och åtgärdar de
missförhållanden som nu har kommit fram i dagsljuset samt att förvaltningen under detta arbete är
100 % transparent och inte försöker dölja orsaken till dessa uppenbara missförhållanden.
SD kräver även att de folkvalda politikerna inom ÄON får möta representanter för de klagande för att
skapa en ”brygga” mellan oss politiker och de anställda i denna mycket bekymmersamma situation.
Med vänlig hälsning!
Claus Engström (SD)

Simon Norgren (SD)

Anette Nyberg (SD)

Sida 1(1)

Bo Nersing (SD)
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

2020-12-03

ÄON 20/0194

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Ledamotsinitiativ- Tillsätt en snabbutredning
kring samarbete för en bättre covidvård av äldre
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att ge Socialkontoret i uppgift att utreda förslaget och
återkomma med ett svar på nämndens sammanträde den 22 januari 2021.

Sammanfattning
Eva Risberg (V) har den 25 november lämnat in ett ledamotsinitiativ med titeln
Tillsätt en snabbutredning kring samarbete för en bättre covidvård av äldre.

Beslutsunderlag
Vänsterpartiets skrivelse daterat den 25 november 2020.
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Äldre- och Omsorgsnämnden
aldre-ochomsorgsnamnden@upplands-bro.se

Ledamotsinitiativ
Tillsätt en snabbutredning kring samarbete för en bättre
covidvård av äldre!
I Upplands-Bro kommun har de äldre drabbats hårt av Covid 19. Vi är en liten
kommun som har legat högt i antalet dödsfallstal i gruppen “äldre”. Faktum att vi
inte på samma sätt som större kommuner har något eget sjukhus, och därigenom
saknar den kompetens och personalförsörjning och följaktligen också beredskap gör
oss mer sårbara.
Men en liten kommun kan hitta lösningar i denna situation, och nu börjar det dock
komma goda exempel från olika delar av landet hur man som liten kommun kan
samverka med större inom regionen något som ger förutsättning för en helt ny
möjligheter att klara vården av äldre Coviddrabbade. Utifrån en samverkansmodell
som nu prövats med mycket goda resultat i region Örebro län . har tre kommuner,
Degerfors, Karlskoga och Laxå fått en betydligt säkrare och bättre Covidvård för sina
gamla.
Det började med att man under våren gjorde om ett korttidsboende i Karlskoga
kommun (som har ett korttidsboende på Karlskoga lasarett) till covidavdelning.
initialt fanns bara patienter från Karlskoga, men snart skrevs ett
samverkansdokument om att personer på äldreboenden i Degerfors och Laxå också
skulle kunna flyttas dit, om de behöver mer omfattande vård, till exempel syrgas.
Personalen tas i första hand från Karlskoga lasarett, som också har en egen
Covidavdelning. Men skulle det behövas personal kommer man att föra över detta
från Degerfors och Laxå.
På detta sätt utnyttjar man resurserna på bästa sätt och brukaren och vårdgivaren
behöver inte tänka på om det är regionen eller kommunen som den ska få hjälp av.
Beredskapen På ett vanligt särskilt boende gör läkare rond en gång i veckan, men
nu ges möjlighet att ha rond varje dag av läkaren från regionens covidavdelning. På
det sättet säkrar man upp så att den äldre får den vård den behöver, och man kan
snabbt avgöra om vården ska trappas upp på sjukhuset.

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida
e-post
facebook

www.upplands-bro.vansterpartiet.se
upplands-bro@vansterpartiet.se
Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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Vårdpersonalens bemanning liksom kostnaden räknas ut procentuellt och delas lika
efter kommunens storlek. Ansvaret bärs ihop av kommunerna för att systemet ska
fungera. Med detta system uppnår man en mycket bättre vård, men med samma
resurser.

Kungsängen den 25 november 2020
Eva Risberg
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro
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Ekonomisk rapport

Äldre- och omsorgsnämnden 31 oktober 2020

Covidkostnader Äldre- och omsorgsnämnden (mnkr)
Vård- och omsorgsboende
Förebyggande verksamhet
Trygg Förstärkt Hemgång
Hemtjänst
Myndighetsutövning
Övergripande

20,7
5,7
0,2
0,0
0,3
0,1
14,3

Kommentarer:
Vård- och omsorgsboende; -16 mnkr
Inom området vård- och omsorgsboende ingår egen regis samtliga boenden, externa placeringar,
Hagtorp, Lillsjö badväg samt Hälso- och sjukvårdsenheten. Underskottet beror på volymer inom
externa placeringar där ett stort inflöde av boenden skedde i samband med uppstart av Lillsjö
badväg.

Förebyggande verksamhet; 1,2 mnkr
Förebyggande verksamhet består av dagverksamheten (Kvistaberg) samt frivilliga förebyggande
enheten. Överskottet beror på personalkostnader till följd av vakant tjänst.

Trygg Förstärkt Hemgång; 1,0 mnkr
Överskottet beror på lägre personalkostnader till följd av vakant tjänst.

Hemtjänst; Enligt budget
Inom området hemtjänst ingår samtliga utförare som utför hemtjänst inom kommunen (egen regis
och privata), hemtjänst som utförs inom servicehusboende samt nattlig hemtjänstverksamhet.
Ekonomin prognostiseras ligga i balans totalt, lägre volymer jämfört med budgeter medan
hemtjänst egen regi visar underskott beroende på personalkostnader.

Myndighetsutövning; -0,4 mnkr
Myndighetsutövning består av biståndsenhetens personal- och driftkostnader. Underskottet beror på
personalkostnader.

Övergripande; -18,0 mnkr
Övergripande verksamhetsområdet består av kostnader för kvalitet- och verksamhetsstöd,
socialchef samt utförarchef. Underskottet beror på personalkostnader.
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