
Interpellationssvar till Eva Stenberg (s) ang Bryggeriets särskilda boende.

Interpcllationen innehåller frågor kopplade till den mediala uppmärksamhet som varit kring
problem i det av Frösunda AB drivna demensboendet Bryggeriet.

Bryggeriet är ett särskilt boende enligt 5 kap 5§ Socialtjänstlagen (2001:453),ett gruppboende i
vilket ingår ett ansvar för hälso- och sjukvård. Målgruppen är personer med demens, även yngre än
65 år, som har ett omfattande behov av vård och omsorg och därmed ett behov av bistånd i form
av särskilt boende.

l verksamheten ingår 32 lägenheter fördelade på 4 plan, varav 28 boendeplatser och 4
korttidsplatser. Gemensamma utrymmen finns på varje våningsplan bestående av kök, matsal,
vardagsrum samt hygienutrym men och tvättstuga. En större gemensam tvättstuga finns på
våningsplan D.Övriga utrymmen består av kontor, personalutrymmen och förvaringsutrymmen.

Driften av Bryggeriet upphandlades under 2015 och Frösunda ABvann upphandlingen.
Tilldelningsbeslut fattades i september 2015 och överklagades. Förvaltningsrätten ändrade inte
beslutet och Frösunda Omsorg AB tog den 1november 2016 över driften på Bryggeriet. Till en
början arbetade en uppstartsgru pp i verksamheten med att få allt att flyta. Ett schema lades som
sedan planerades att revideras den 1april 2017.

I avtalet ingår att verksamheten ska följas upp årligen men att möjligheten finns att göra
uppföljningar vid andra situationer om så är påkallat. I slutet av december 2016 kom det till min och
vård och omsorgskontorets kännedom, via anhöriga och anställda, att det inte fungerade
tillfredställande på boendet. De flesta synpunkter kunde härledas till bemanningsproblem som i sin
tur även genererat problem med uppfylla avtalet ochnationellt regelverkpå flera områden.

signalerna ledde till ett beslut om en separat avtalsuppföljning.Utvecklarevid vård och
omsorgskontoret fick i december 2016 i uppdrag att följa upp verksamheten på Bryggeriet. Den
innehöll att begära in underlag avseende bemanning samt avvikelserfrån boendet. 16personal
inklusive lokal chef har intervjuats. Resultatet presenteras i ”Avtalsuppföljning av Bryggeriet”
2017-01-31. Rapporten påvisar brister i flera avseenden där ställda krav ej efterlevs. Bristerna kan
härledas till bemanningsproblempå boendet.

Fre 3/2hade socialchef tillsammans med utredare och verksamhetschef för särskilda boenden ett
möte med vd samt affärsområdeschef från Frösunda ABdär uppföljningen presenterades. Från
Frösundas sida hade ett förbättringsarbete inletts och man garanterade, vid sittande bord, att

bemanningen skulle fungera från den dagen samt att extra resurser skulle tillsättas för att uppfylla

övriga delar som behöver åtgärdas. Detta har dokumenterats i en handlingsplan från Frösundas
sida.

Vård och omsorgskontoret följer nu utvecklingen på Bryggeriet genom att avstämningar görs med

Frösunda Omsorg AB varannan vecka. Återkommande kontakter med representant personalen tas

återkommande. Syftet är att säkra att verksamheten utvecklas mot att fungera i enlighet med
regelverket och det avtal som är ingått mellan Frösunda ABoch Sala kommun. Min och vård och
omsorgskontorets bedömning är att hitintilis, sedan 3/2,har bemanningen förbättrats och därmed

förutsättningarna för. att arbeta med övriga problem i verksamheten som specificerats i
uppföljningen. Vi upplever att Frösundas ledning tagit de problem som uppstått i verksamheten på



största allvar och att man avseratt göra allt för att åtgärda dessa.Vårdoch omsorgskontoret
kommer att följa detta och ett nytt möte, förutom de återkommandeavstämningarna,är
inplanerat med Frösundasvd till i mitten av maj då vi bedömer att verksamhetenskakunna
fungera på en bra nivå.
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Ordförande i Vårdoch omsorgsnämnden.


