
Till socialnämnden, Lomma kommun.                                                                           2019-11-08 
 
 
 
Reservation av Fokus Bjärred  
mot beslutet i ärende 9 SN 2019-11-05 , utifrån Fokus Bjärreds nämndsinitiativ avseende att göra 
en tillsyn på Frösunda omsorg AB:s  särskilda boenden samt att göra en förnyad avtalsuppföljning. 
 
Vad gäller rubricerat nämndsinitiativ reserverar sig Fokus Bjärred mot del av socialnämndens beslut 
som formulerats enligt följande: Socialnämnden har tagit del av informationen. 
 
Fokus Bjärred är enig med nämnden gällande den del av beslutet utifrån förvaltningens förslag i 
tjänsteskrivelse från 2019-10-16, om att man inte finner något behov att ta ytterligare beslut i frågan 
om ny avtalsuppföljning då sådan redan är planerad. (Fokus Bjärreds nämndsinitiativ lämnades dock 
in till förvaltningen drygt en månad tidigare, 2019-09-13, varvid någon förnyad avtalsuppföljning inte 
tillkännagivits för nämnden.) 
 
När det däremot gäller nämndsinitiativets förslag om att snarast göra en tillsyn av Frösunda omsorg 
AB:s särskilda boenden inom avtalsområdet bemanning och kompetens, och utifrån den tillse att 
samtliga enheter är tillräckligt bemannade, såväl kvantitativt som kvalitativt, för att uppnå god 
kvalitet i vården och omsorgen av äldre, framför Fokus Bjärred en reservation mot den del av 
beslutet som innebär att detta förslag inte antas nu. Dock har förvaltningen i sin skrivelse, daterad 
2019-10-16, konstaterat att förslaget avseende att göra en tillsyn på boendena i fråga med fokus på 
bemanning och kompetens är berättigat. Förvaltningen föreslår emellertid nämnden att inte ta 
ställning i frågan utan att avvakta den avtalsuppföljning som presenteras i början av nästa år.  
 
Anledningen till Fokus Bjärreds reservation, är att förslaget till att snarast göra en tillsyn av 
bemanningssituationen får anses välgrundad och nödvändig, då ett flertal klagomål sedan länge 
framförts angående situationen för de boende på somliga av Frösunda omsorg AB:s särskilda 
boenden i Lomma kommun, och då det största problemet av såväl anhöriga som av personal har 
uppgivits vara en för låg bemanning i förhållande till vårdtyngd och antal brukare.  
 
På somliga av de i ärendet åsyftade boendena ligger personalbemanningen anmärkningsvärt nog 
under den riksgenomsnittliga personalbemanningen på särskilda boenden enligt uppgifter från 
socialstyrelsen. (Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, 2018.) 
 
Eftersom en otillräcklig personalbemanning i hög grad drabbar våra brukare och ofta medför en 
psykisk belastning för anhöriga, samt även en pressad arbetssituation och ökade hälsorisker för 
personalen, torde det inte vara förenligt med vare sig etik eller gällande lagstiftning att inte snarast 
kartlägga och åtgärda påtalade brister eller misstanke om sådana. Fokus Bjärreds nämndsinitiativ i 
ärendet lämnades för övrigt in i god tid för att ha kunnat handläggas och komma upp på 
socialnämndens sammanträde 2019-09-30. Ytterligare förhalande innebär fortsatta brister för redan 
hårt drabbade brukare, vilket rimligen är helt oacceptabelt. 
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Ledamot, Fokus Bjärred 
 
 
 


