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Margareta Björk (m)
Jan Forsell (s)
Närvarande
Ledamöter Margareta Björk (m) ordförande
Jan Forsell (s) vice ordförande
Thorwald Nilsson (m)
RoseMarie Bladholm (m) t.o.m. § 3
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Birger Jeansson (mp)
Heinz Spira (v)
Ersättare

Per Törnvall (m) tjänstgörande
Tomas Wahlström (m) tjänstgörande
Annika Berg (m) tjänstgörande
Harald Eriksson (m) tjänstgörande fr.o.m. § 4
Per Henriksson (fp)
Pia Toremar (c)
Fredrik Upmark (s) tjänstgörande
Maria Engstedt (s) tjänstgörande
Mikael Magnusson (s) tjänstgörande
Ylva Nork (v)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Christoffer Järkeborn (m),
Johan Steenhoff Eriksen (m), Elsemarie Bjellqvist (s) och Christian Stener (s)
samt ersättaren Anders Källhed (mp).
Närvarande i övrigt var Anders Carstorp, Elisabeth Berndtsson, Claes Lagergren,
Christina Amundberg, Agneta Kling och Krister Sundgren.
10 personer från allmänheten var närvarande.
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Genomgång av närvarolista

Upprop skedde enligt närvarolista. Ordförande Margareta Björk (m) hälsade
Anders Carstorp välkommen som ny stadsdelsdirektör.
Vidare hälsades Margareta Nyström, Therese Orling, Helena Bonnevier,
Annika Sarén och Göran Forslund från Attendo Care välkomna att lämna
upplysningar.
Sammanträdet ajournerades kl.18.02 för frågor från allmänheten.
Sammanträdet återupptogs kl.18.15.
§2

Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

Nämnden utsåg ordförande Margareta Björk (m) och vice ordförande
Jan Forsell (s) att justera dagens protokoll den 4 september 2008.
§3

Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.
§4

Redogörelse över och förslag till åtgärdsplan för tillsyn vid
Vintertullens äldreboende, plan 5

Länsstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande över hur nämnden
säkerställer att de äldre får sina behov tillgodosedda avseende delaktighet,
meningsfullhet, självständighet, gott bemötande och hur brister i dokumentationen
rättas.
Med anledning härav har förvaltningen upprättat tjänsteutlåtande 2008-08-13.
Vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) yrkade bifall till ett av (s), (mp) och (v)
gemensamt framlagt förslag till beslut.
Tjänstgörande ersättaren Per Törnvall m.fl. (m) yrkade för majoritetens del bifall
till förvaltningens förslag med en tilläggsatt- sats.
Vid propositioner på bifall till eller avslag på nämnda yrkanden förklarade sig
ordföranden finna propositionen på bifall till majoritetens förslag vara med
övervägande ja besvarad.
Votering begärdes och följande propositionsordning framställdes och godkändes.
Den som bifaller (m)- (fp) -förslaget röstar ja.
Den som bifaller (s), (mp), (v) -förslaget röstar nej.
Härefter förrättades upprop.
Omröstningen utföll
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med sju ja-röster: ordförande Margareta Björk (m), ledamöterna Thorwald Nilsson (m),
tjänstgörande ersättarna Per Törnvall (m), Tomas Wahlström (m), Annika Berg (m)
och Harald Eriksson (m) samt ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp)
mot sex nej-röster: vice ordförande Jan Forsell (s), tjänstgörande ersättarna Fredrik
Upmark (s), Maria Engstedt (s) och Mikael Magnusson (s) samt ledamöterna Birger
Jeansson (mp) och Heinz Spira (v).
Nämnden hade alltså beslutat enligt (m)- (fp)- förslaget.
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner och översänder till länsstyrelsen redogörelse
och förslag till åtgärdsplan angående tillsyn vid Vintertullens äldreboende, plan 5
2. Vid pågående åtgärdsprogram föranledda av kritik framförd av länsstyrelsen
önskar nämnden löpande redovisning gällande hur förvaltningen bedömer att
vidtagna aktiviteter följer beslutad plan.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) till förmån för eget förslag till beslut
enligt bilaga 1.
Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Jan Forsell m.fl. (s) samt ledamöterna
Birger Jeansson (mp) och Heinz Spira (v) enligt bilaga 2.
Ersättaryttrande anmäldes av Pia Toremar (c) enligt följande
”Om jag hade haft yrkanderätt, hade jag röstat enligt majoritetens förslag.”
Vid protokollet
Elisabeth Berndtsson
Nämndsekreterare
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Bilaga 1
Jan Forsell m.fl. (s)
Birger Jansson (mp)
Heinz Spira (v)
Ärende 4
Redogörelse över och förslag till åtgärdsplan
angående tillsyn vid Vintertullens äldreboende plan 5
FÖRSLAG TILL BESLUT
att

omgående häva avtalet med Attendo Care AB avseende driften av Vintertullens
äldreboende,

att

överta driften av Vintertullens äldreboende i egen regi samt

att

uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till yttrande till
Länsstyrelsen i Stockholms län utifrån nämndens beslut att häva avtalet med
Attendo Care AB.
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Bilaga 2

Jan Forsell m.fl. (s)
Birger Jeansson (mp)
Heinz Spira (v)
Ärende 4
Redogörelse över och förslag till åtgärdsplan
angående tillsyn vid Vintertullens äldreboende plan 5
SÄRSKILT UTTALANDE
Länsstyrelsen riktar i sin tillsynsrapport kritik mot Södermalms stadsdelsnämnd för brister i
utförandet av verksamheten vid fyra enheter vid Vintertullens äldreboende som sammantaget
gör att enskildas behov inte tillgodoses på ett godtagbart sätt. Enskilda tillförsäkras inte
tillräckligt god kvalitet i vård och omsorg, vad gäller trygghet, delaktighet och rättssäkerhet.
I korthet innehåller kritiken bl.a.
-

Äldre har lämnats fastspända med stängd dörr och neddragna gardiner utan möjlighet
att larma
Underlag saknas för planera och dimensionera bemanningen
Äldre tvingas lägga sig redan klockan 18.00
Bristande journalföring
Bristande individuell planering
Städningen har blivit sämre
Tid för pratstunder och promenader finns inte länge
Efterrätten till middagsmålet har tagits bort

Sammanfattningsvis är det en förödande kritik som riktas mot nämnden. Till detta skall läggas
en händelse nyligen innebärande att boende på en demensavdelning inte fått sin medicin
utdelad under ett dygn och för vilket en Lex Maria anmälan har gjorts. Den stöds vidare av
klagomål från enskilda boende och deras anhöriga som alla går i samma riktning. Det är för
lite personal som arbetar på Vintertullens äldreboende. Av Länsstyrelsens rapport framgår
också att 25 procent av de anställda på de enheter som omfattas av tillsynen saknar
grundläggande omvårdnadsutbildning. Under sommaren har dessa förhållanden ytterligare
förvärrats.
Södermalms stadsdelsnämnd valde under 2007 att ånyo låta handla upp driften av
Vintertullens äldreboende när avtalet med den tidigare entreprenören löpte ut. Om detta var
samtliga partier i nämnden överens. Däremot var vi från oppositionen starkt kritiska mot delar
av innehållet i förfrågningsunderlaget. Den borgerliga majoriteten beslöt bl.a. att offererat pris
skulle sättas högre än vid tidigare upphandlingar och följaktligen skulle kvaliteten få mindre
betydelse. Relationen skulle vara 70% - 30%.
Vid antagandet av entreprenör bedömde stadsdelsförvaltningen att tre av fyra lämnade anbud,
bl.a. den tidigare entreprenörens anbud, inte uppfyllde ställda krav på grund av brister i
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bemanningen. Det fjärde anbudet, som följaktligen enligt stadsdelsförvaltningen uppfyllde
kravet på bemanning och som också antogs av nämndens borgerliga majoritet, innehöll en
minskning av antalet helårsanställningar med 26 personer. Det blev konsekvensen när priset
väger över mot kvaliteten.
Från den samlade oppositionen reserverade vi oss mot nämndens beslut. Vi menade att en
upphandling där tre av fyra anbud avvisades på grund av brister i bemanningen och det av
den borgerliga majoriteten antagna anbudet med sålunda accepterad bemanning innebar en
faktisk minskning med 26 helårsanställningar eller 17 procent av de helårsanställda inte var
seriöst genomförd. Vi förordade en ny upphandling med högre krav på bemanning och
möjlighet för stadsdelsförvaltningen att lämna egenregianbud. Alternativt förordade vi
också att nämnden skulle driva Vintertullens äldreboende i egen regi.
Det är viktigt att betona att kritiken riktas mot Södermalms stadsdelsnämnd och inte i
första hand mot entreprenören. Det är nämnden som huvudman som bär det yttersta
ansvaret för välbefinnandet hos de boende på Vintertullens äldreboende.
Oaktat det faktum att nämndens majoritet accepterat en minskning av bemanningen med
26 anställningar är vi övertygade om att den borgerliga majoriteten i likhet med oss inom
oppositionen inte accepterar att de boende på Vintertullens äldreboende inte får sina behov
tillgodosedda på ett godtagbart sätt. De boende måste tillförsäkras trygghet, delaktighet och
rättssäkerhet, kort sagt en skälig levnadsnivå. Deras anhöriga måste känna att de boende har
det bra och får en god omvårdnad. Så är det inte idag och för detta bär den borgerliga
majoriteten i nämnden genom sitt upphandlingsbeslut ansvaret.
Alltsedan genomförandet av stadsdelsnämndsreformen och med skiftande majoriteter i
ledningen för stadsdelsnämnden har Vintertullens äldreboende varit entreprenaddrivet.
Under samma tid har vid åtskilliga tillfällen kritik riktats mot förhållandena där.
Åtgärdsprogram har följt på åtgärdsprogram. Omorganisation av verksamheten har följt
på omorganisation. Chefer har kommit och gått. Den kritik som denna gång riktas mot
nämnden går i sin omfattning utöver det vanliga. Det är nu dags att sätta ner foten.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har idag yrkat att
stadsdelsnämnden skall häva avtalet med Attendo Care AB. Även om det är nämnden som
har det yttersta ansvaret så fullgör bolaget inte, mot bakgrund av Länsstyrelsen och andras
kritik, sitt uppdrag. Det framgår också av sammanställningen av pågående och planerade
åtgärder som innehåller sådant som till delar måste fungera redan från första dagen vid
tillträdet av en entreprenad.
Den borgerliga majoriteten har inte oväntat motsatt sig vårt yrkande. För den är det viktigare
att stadens äldreboenden drivs av privata företag, ofta ägda av riskkapitalbolag med
huvudkontor i skatteparadis runt om i världen. För dem går storfinansens väl före folkets!
De som i slutänden får betala för detta är de boende på Vintertullens äldreboende.

