
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-08-31 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 18:24-18:58 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Johannes Backlund (SD) 
Per Olov Risman (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova (M) 
Tommy Brundin (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Peter Herrmann (L) 
Gun Wågsjö (C) 
Elin Germgård (C) 
Jan Gustavsson (KP) 
Oskar Sköld (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
Marie Strid (MP) 
Jenny Spiik (SD) 
 
Övriga närvarande 
David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) 
Anna Larsson (personalföreträdare) 
Agneta Svensson (personalföreträdare) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst) 
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Per-Arne Larsson (sektorschef för tekink och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) 
Martin Filin Karlsson (enhetschef beställarenheten) 
Thomas Byström (kommunjurist) 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
Håkan Hammarbäck (sekreterare) 
Malin Fredgardh Huber (segmentschef Attendo) 
Karolina Eriksson (regionchef Attendo) 
Linda Berntsson (regional verksamhetschef Attendo) 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-08-31 21:00 

 

Protokollet omfattar §156 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Emelie Ivarson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Maria Kornevik Jakobsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Siw Hallbert  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Välfärdsnämnden 

2022-08-31 

2022-09-01 Datum då anslag 2022-09-23 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 156 Information om förslag om uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande 
driftentreprenad av äldreboendet Attendo säteriet 
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§ 156  Dnr 2022VFN331 

Information om förslag om uppsägning av avtal med Attendo 
Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboendet Attendo 
säteriet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen och rekommenderar kommunstyrelsen att uppdra åt 
förvaltningen att säga upp avtalet Driftentreprenad – Äldreboende, dnr 2017KS224.  
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna och miljöpartiet anser att förtroendet för Attendo är förbrukat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 april 2018 tecknades avtal med Attendo Sverige AB (Attendo), om driftentreprenad 
av äldreboende på Härryda Råda 1:9. Avtalstecknandet föregicks av en upphandling följd av 
kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2018 § 87 att utse Attendo som leverantör. Efter att ha 
köpt av kommunen anvisad mark och uppfört byggnad för äldreboende tog Attendo boendet i 
drift den 24 januari 2022. 
  
Förvaltningen har, med start den 21 april, tagit del av, utrett och konstaterat förekomster av 
allvarliga brister i hur Attendo har skött sina avtalsrättsliga förpliktelser. En stor del av 
bristerna har rört själva omsorgen och vården av de äldre. Väsentliga avtalsbrott för vilka 
rättelse inte är möjliga har begåtts. Den åtgärdsplan som Attendo har presenterat är inte 
godtagbar. Avtalsmässiga förutsättningar att säga upp avtalet föreligger. 
  
Konstaterade brister rör kärnan i avtalet, omsorgen och vården av de äldre, och förtroende 
saknas för Attendo som avtalspart, bland annat på grund av att oanmälda verksamhetsbesök 
har visat att uppgifter som Attendo lämnat inte stämmer och att personalen i avgörande delar 
inte givits förutsättningar att följa de arbetssätt som Attendo uppgivit vara i bruk. 
  
Förvaltningen bedömer därför att avtalet ska sägas upp. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 
 Begäran om åtgärdsplan 

5 / 6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Åtgärdsplan Attendo AB 
 Avtal Driftentreprenad – Äldreboende 
 Handlingar från Inspektionen för vård och omsorg  
 Handlingar från Arbetsmiljöverket 

  

Yttrande 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
meddelar att de önskar lämna en protokollsanteckning med följande innehåll: 
socialdemokraterna och miljöpartiet anser att förtroendet för Attendo är förbrukat. 
Ordföranden medger att det antecknas till protokollet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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