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§ 1 Avtalsuppföljning Attendo Hagtorp år 
2020 

 Dnr ÄON 20/0198 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning på 
Attendo Hagtorp vård- och omsorgsboende som genomfördes den 13:e samt 
den 15:e oktober år 2020. 

Reservationer  
Claus Engström (SD) och Simon Norgren (SD) lämnar följande reservation:  
SD anser att denna avtalsuppföljning genomförts och presenterats på ett sätt 
som skapar en delvis falsk bild av resultatet och att leverantören Attendo borde 
ha blivit underkänd, inte godkänd vid denna avtalsuppföljning. Följande 
relevanta synpunkter kan lyftas fram som objektiva bevis för detta påstående: 
 
• På sida 1 i "Avtalsuppföljning Attendo Hagtorp 2020" kan man under 

sammanfattningen läsa att Attendo, efter komplettering, uppfyller 77 av 78 
avtalspunkter. 
 
Överst på sida 3 finner man sedan en tabell där måluppfyllnaden för 
avtalspunkterna redovisas med signalfärgerna grön/gul/röd, där grönt 
motsvarar ”full överensstämmelse med avtalskrav”, gul motsvarar "delvis 
överensstämmelse med avtalskrav" och röd är underkänt. 
 
53 gröna punkter motsvarar 68% av den totala mängden avtalspunkter, 24 
gula punkter motsvarar 31% av den totala mängden avtalspunkter och en 
röd punkt motsvarar  ca: 1%. 
 
Förvaltningen inkluderar sedan dessa 31% gula "delvis godkända 
avtalskrav" som helt godkända, vilket naturligtvis är oacceptabelt och får då 
slutresultatet 77 godkända avtalspunkter av 78. 
 
Det godkända resultatet uppnåddes alltså efter att Attendo hade lämnat in 
kompletterande handlingar och om man studerar resultatet vid det initiala 
uppföljningstillfället så blir resultatet betydligt sämre, eftersom Attendo då 
bara fick 46 gröna punkter (= 59 % godkänt). 
 
Att Attendo sedan efter sina kompletteringar fick 53 gröna punkter (= 68% 
godkänt) kan ju knappast vara ett godkänt resultat, då de uppdateringar (= + 
7 gröna punkter) som gjordes i efterhand, inte var effektiva/tillgängliga 
under avtalsåret 2020. 

 
• I det sista kapitlet ("Kvalitetsarbete") på sida 3 kan man läsa att Attendo 

saknar plan för egenkontroll, vilket är helt oacceptabelt då en planlagd 
fungerande egenkontroll med tillhörande avvikelsehantering är en av 
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grundstenarna för alla typer av kvalitetsledningssystem. 
 

• Under kapitel "Personalfrågor" på sida 4 kan man läsa att "kompetensen 
inom området demens behöver stärkas" trots att Attendo anses ha 
specialistkompetens på demensvård och har haft  
1 1/2 år på sig att bygga upp organisationen på Hagtorp. 

 
Eva Risberg (V) lämnar följande reservation: Vänsterpartiet reserverar sig mot 
Socialkontorets avtalsuppföljning och Äldrenämndens förslag till beslut. 
Vänsterpartiet anser att rapporten pekar på en verksamhet där väldigt mycket 
haltar, och där många delar av den basala omsorgen ett och tre fjärdedels år in i 
verksamheten inte fungerar som avtalat med kommunen.  

Vänsterpartiets kanaler med medarbetare in i verksamheten, så är det ingenting 
som är förändrat i verksamheten annat än att flera av undersköterskorna har 
blivit av med sina medicindelegeringar under hösten, med ett ökat slitage på de 
undersköterskor som är kvar på golvet idag som följd.  

Det har också blivit viktigare att skriva in aktiviteter (som inte utförs i 
verkligheten) som ”utförda”. i dokumentationsverktyget ”Mobil Omsorg”. Men 
att det haltar i rapportering ännu, kan bero på att språkkunskaperna i 
personalen är på samma låga nivå som tidigare rapporterat.  

Rapporten pekar på att mätning av nattfasta inte har några rutiner eller utförs, 
dvs om den boende riskerar undernäring. Det råder en stor osäkerhet om den 
dagliga skötseln av de boende. Det brister i rutinerna för om och till vilken 
utsträckning aktiviteter utförs osv,  utomhusaktivitet (osäkert om alla boende 
ens erbjuds detta. Det är ”egentid” som inte rapporterats in först, men skrivs in 
i (enligt våra interna källor) i mobil omsorg, utan att det har genomförts!   

Vänsterpartiet ser med häpnad på hur Upplands-Bro kommun, låter ett 
börsnoterat företag i behov av allt högre vinster, efter att de blivit stoppad från 
att bedriva vanvård i både Finland och Norge, komma undan med avtalsbrott, 
och ett oförsvarligt beteende, snart två år in i avtalet.  

Sammanfattning 
 Avtalsuppföljning genomfördes under två dagar för att täcka samtliga områden 
inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. 78 avtalspunkter följdes upp. 
Efter uppföljningen återkopplades resultatet till verksamheten och en 
handlingsplan begärdes in. Kompletteringar lämnades in i samband med 
handlingsplanen och socialkontoret bedömde om kravet uppfylldes efter 
kompletteringen. Av 78 avtalspunkter som följdes upp var bedömningen att 75 
punkter helt eller delvis följs. De tre punkter som inte uppnåddes alls var 
mätning av nattfasta som inte var genomförd, egenkontroll gällande basal 
hygien kunde inte uppvisas vid uppföljningen i oktober men kompletterades 
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sedan samt rutiner för egenkontroll vilket även kompletterades med. Efter 
komplettering var bedömningen av 77 avtalspunkter helt eller delvis följs. 

Det finns i verksamheten ett tydligt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete med beskrivna processer och tillhörande lokala rutiner. 
Medarbetarintervjuer berörde några områden som bedömdes vara av vikt och 
intervjuerna styrker att efterfrågade rutiner är implementerade inom dessa 
områden. Det finns dock förbättringsmöjligheter inom några delar. Hälso- och 
sjukvården bedöms ha blivit påverkad av den sjuksköterskeomsättning som 
varit sedan avtalsstart även om flertalet delar idag uppfylls. Aktiviteter är ett 
annat förbättringsområde som efter inlämnande av handlingsplan dock har 
utvecklats. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 december år 2020. 

• Avtalsuppföljning Attendo Hagtorp år 2020, bilaga 1. 

• Kvalitetsuppföljning Hagtorp HSL år 2020, bilaga 2. 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning på 
Attendo Hagtorp vård- och omsorgsboende som genomfördes den 13:e samt 
den 15:e oktober år 2020. 
 

Beslutet skickas till: 

• Enhetschef biståndsenheten 
• Verksamhetschef Attendo Hagtorp (cecilia.stromberg@attendo.se) 
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§ 2 Ledamotsinitiativ- Tillsätt en 
snabbutredning kring samarbete för en 
bättre covidvård av äldre 

 Dnr ÄON 20/0194 

Beslut 
Socialnämnden anser ledamotsinitiativet med denna skrivelse besvarad. 

Sammanfattning 
Den 25 november 2020 inkom ett ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet med ett 
förslag om tillsättande av en snabbutredning kring samarbete för en bättre 
covidvård av äldre. I skrivelsen anges att då inte Upplands-Bro kommun i 
likhet med större kommuner har något eget sjukhus, så saknas kompetens och 
personalförsörjning vilket gör kommunen mer sårbar. Som en lösning på detta 
hänvisas till en samverkansmodell i Örebro län mellan tre kommuner, som 
samverkar om ett korttidsboende beläget på Karlskoga lasarett, vilket man 
omvandlat till en covidavdelning. Dit uppges brukare från äldreboenden kunna 
flyttas om de behöver mer omfattande vård t ex syrgas. Avdelningen uppges 
bemannas med sjukhuspersonal som vid behov ersätts med personal från två av 
kommunerna. På detta sätt antas att resurserna nyttjas bättre och den enskilde 
brukaren behöver inte tänka på om det är kommunen eller regionen som denne 
ska få hjälp av. En fördel med detta uppges vara att brukaren nu erbjuds 
läkarrond dagligen istället för en gång i veckan som är vanligt förekommande 
på äldreboenden. På detta sätt antas det att det snabbare avgörs om vården ska 
trappas upp på sjukhuset. Socialkontoret bedömer inte att förslaget är möjligt 
att gå vidare med dels då förhållandena skiljer sig mellan olika regioner och 
regionen inte heller kan förväntas frångå likställighetsprincipen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 januari 2021. 

• Ledamotsinitiativ gällande tillsättande av en snabbutredning kring 
samarbete för en bättre covidvård av äldre den 25 november 2020. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden anser ledamotsinitiativet med denna skrivelse besvarad.  
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Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Simon Norgren (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: Sverigedemokraterna  ser mycket positivt på (V)´s 
ledamotsinitiativ, men anser att en snabbutredning just nu riskerar  
att ”gissa fel” med tanke på den kommande händelseutvecklingen avseende 
vaccinationsprogram och därmed tillhörande eventuella nya problemställningar 
inom Covid-vården. 
 
SD anser att förvaltningen måste tänka strategiskt långsiktigt och under de 
kommande åren studera de eventuella möjligheter till samarbete över 
kommungränserna som kan finnas, med hänsyn till de problemställningar som 
kan identifieras för framtiden, inom området civila kriser med påverkan på vårt 
ansvarsområde. 
 
Då man studerar samarbete över kommungränserna, så skall man inte vara 
bunden enbart till den egna regionen.  
 

Beslutet skickas till: 

• Initiativtagare till förslaget. 
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§ 3 Rapporter 
   

Temaärende 

Vardaga, nytt vård- och omsorgsboende inom LOV. Ewa Lundqvist, Ulrica 
Strand och Ola Narverud Bjoreus från Vardaga presenterade boendet och 
företaget för nämnden.  

Socialchefens rapport 

Just nu finns det ingen konstaterad smitta av Covid-19 på några av kommunens 
boenden. Ett test har nyligen gjorts och provsvar inväntas. Det finns en 
pågående smittspårning för en medarbetare på Socialkontoret.   

Det pågår ett intensivt vaccinsarbete just nu. De flesta i första fasen har fått 
sina två doser vaccin. Arbetet med att förbereda inför vaccination av 
medarbetare har påbörjats. Första tillfället för vaccinering av medarbetare är 
den 3 februari och andra den 27 februari. Urvalet för vilka som erbjuds vaccin 
görs enligt Socialstyrelsens kriterier. Vårdcentralerna förbereder för 
vaccination av de som har hemtjänst och deras medboende.  

Under hela pandemin har dagverksamheten för personer med demens under 65 
år varit igång. Nu har all dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
startat igen. Övriga verksamheter inom förebyggande enheten är också igång 
igen. En del aktiviteter sker med anpassningar och många med digitala 
lösningar.  
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§ 4 Delegationsbeslut 
1. Beslut om förlängt besöksstopp inom särskilda boenden för äldre i 

Upplands-Bro kommun 
 Dnr ÄON 20/0001 

  

2. Tilldelningsbeslut gällande deltagande i valfrihetssystem LOV för särskilt 
boende för äldre samt tecknande av driftsavtal 
 Dnr ÄON 20/0001 

  

3. Delegationslista avgiftsbeslut 201201 - 201231 
 Dnr ÄON 20/0008 
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§ 5 Anmälningar 
1. Skrivelse från Vårdföretagarna angående ersättning för merkostnader till 

följd av covid-19 
 Dnr KS 20/0280 

  

2. Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 
 Dnr ÄON 20/0084 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 209 - Svar på motion om sex timmars 
arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg 
 Dnr KS 18/0170 

  

 

 

 




