


















 Reservationsbilaga 

Vänsterpartiet Äldre – och Omsorgsnämnden gällande ärendet ÄON 
20/0169,  nämnd den 9 december 2020

Vänsterpartiet reserverar sig mot Socialkontorets skrivelse och tillika Äldre - och 

Omsorgsnämndens förslag till beslut gällande Ledamotsfråga inlämnad av Vänsterpartiet den 28 

september 2020, (därefter kompletterad, i ärendet redovisade som bilaga 2 och 3).  

 Vänsterpartiet som har fortlöpande kontakt med personal på Hagtorp, har förstått att personalen 

som arbetar där på intet sätt har blivit tillfrågad i utredningen, något som naturligtvis är en 

grundförutsättning om kontoret hade velat åstadkomma en sanningshaltig bild av verkligheten. 

Istället tycks man endast ha lyssnat på vad Attendos inkallade sjuksköterska, och cheferna (som 

själva bär ansvaret för nämnda situationen) har att säga. Personalen är mycket upprörd över att inte 

ha tillfrågats i detta. På Socialkontorets motiveringar ”övergripande bedömningen är att avtalet följs 

i hög grad”, svarar personalen:” Detta är en ren lögn!”.   

Socialkontorets svar är övergripande och abstrakt, och låter vidare kommunicera att ytterligare 

information ska tillföras ärendet i ”en ”fullständig avtalsuppföljning” i ett senare i ”enskilt ärende i 

Äldre- och omsorgsnämnden ”. 

Vänsterpartiet kräver att man utvidgar sin undersökning till enbart personalintervjuer, gärna också 

med anhöriga. En förändring har skett sedan Vänsterpartiets fråga kom in, flera undersköterskor har 

plötsligt blivit av med sina medicindelegeringar. Detta har lett till ökad arbetsbörda på de 

undersköterskor som fortfarande har sin delegering.  

Socialkontorets svar genererar således behov av svar på nya frågor: 
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1. Hur har kontoret gått till väga mer i detalj för att kontrollera scheman, vilka som varit i tjänst,

vilka som fått lön för detta arbete? 

2. Hur har man gått till väga för att kontrollera att den språkliga nivån i svenska upprätthålls inom

personalen? 

3. Hur har man kontrollerat att praktikanterna inte arbetar som ordinarie? Fick man tala med några

praktikanter? 

4. Vilken personal har man i övrigt varit i kontakt med gällande arbetstider och arbetsmiljö? Om

utredningen inte inkluderar omvårdnadspersonal, såsom upplevandades att det finns allvarliga fel 

och brister, dvs biträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, vilka är det då?   

5. Gällande tillbuden,

• har man varit i kontakt med IVO och Patientnämnden om inkomna anmälningar, eller

Attendo Kommunal (som inför Vänsterpartiet har berättat om tystnadskultur och mobbing

från berörda chef på Attendo, som uppges trakassera personal)? Hon må ha rätt formell

utbildining, men detta är ingen garant för att hon agerar i led med gällande

arbetsmarknadslagstiftning.

• Har man upprättat kontakt med, Brandskyddsmyndigheten, Polismyndigheten?

• Har man varit i kontakt med de fyra sjuksköterskor som slutat under ett och samma år, och

som först har vädjat om hjälp från Kommunkontoret, en hjälp som aldrig har kommit?

Dessa personer och instanser kanske har något att tillföra, för att få en begriplig bild av de verkliga 

förhållandena på Hagtorp. 

Kungsängen, den 14 december 2020, Amal Yazigi 
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