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Interpellation till äldrenämndens ordförande               2020-06-15 

 

Fusk och avtalsbrott hos privata äldreboenden 
 

Sveriges Television har den 14 juni uppmärksammat allvarliga brister i hur det privata 

vinstdrivande företaget Attendo, vilket driver flera äldreboenden i Uppsala kommun, 

följer det avtal som finns mellan kommunen och företaget. SVT rapporterar även om 

allvarliga arbetsmiljöbrister.  

 

I SVT:s rapportering framkommer bland annat att Attendo bryter mot arbetstidslagens förbud 

mot icke nödvändigt nattarbete. Arbetsuppgifter som skulle ha kunnat utföras dagtid, utförs i 

stället på natten med det mest sannolika syftet att pressa ut så mycket produktion som 

möjligt ur arbetskraften och minska bemanningsbehoven. Detta ska ha pågått i flera år. SVT 

rapporterar också om att det saknas personal på Attendos boenden, trots att detta bryter mot 

de avtal som finns med kommunen. Dokumentation om skift fylls inte i korrekt och det saknas 

behörig personal. Personal i inslaget vittnar om hur det ofta blir fel på medicinering och att 

många är sjukskrivna.  

 

Inget av ovanstående har äldrenämnden fått ta del av tidigare. I den senaste årsrapporten 

med avtalsuppföljning som behandlas av nämnden anges istället ”Bemanningen på de 

verksamheter som följts upp under året bedöms i stort uppfylla de krav som nämnden ställer 

på verksamheterna.” Rapporten innehåller ingen information alls om bemanningsbrister hos 

Attendo. Istället pekas Attendo i rapporten ut som ett föredöme jämfört med exempelvis 

Vardaga. Detta blir för läsaren minst sagt förbryllande med tanke på SVT:s rapportering. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till äldrenämndens ordförande:  

 

- När fick äldreförvaltningen kännedom om de brister som framkommer i SVT:s rapportering? 

- När fick du som ordförande i äldrenämnden kännedom om de brister som framkommer i 

SVT:s rapportering? 

- Varför har äldrenämnden inte fått information om de brister som framkommer?  

- Finns det brister utöver det som framkommit i årsrapport för avtalsuppföljning och i SVT:s 

rapportering?  

- Ser du behov av att förändra avtalsuppföljningen med anledning av att brister framkommer i 

mediers granskning som inte framkommit i kommunens egen avtalsuppföljning? 

- Kommer någon form av extra genomlysning att genomföras med anledning av den 

information som nu framkommit, utöver den ordinära avtalsuppföljningen? 

- Hur har de framkomna bristerna påverkat Attendos och kommunens arbete med att 

förebygga och agera vid uppkomst av smittspridning av Covid-19?  

- Vilka sanktioner kommer drabba Attendo med anledning av de rapporterade bristerna? 

- Vilka risker ser du förknippat med den äldreomsorgsmodell mittensstyret hittills föredragit, 

det vill säga en modell där privata vinstdrivande aktiebolag används för att utföra 

skattefinansierad äldreomsorg?  
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