
 
 
  
   Kommunfullmäktiges sammanträde 

 Solna den 24 februari 2020 
Interpellation till Omvårdnadsnämndens ordförande Nataliya Hulusjö 

 

Interpellation om oseriösa hemtjänstföretag 

I februari meddelade IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att de nekar Enklare vardag tillstånd att 

bedriva hemtjänst på grund av omfattande brister i kommunerna. Alltså tvingas deras 12 kunder i 

Solna att hitta nya hemtjänstutförare.  

 

IVO framhåller att Enklare vardag har registrerat insatser som inte utförts, ägnat sig åt 

dubbelregistrering och fusk med tidsrapportering, haft en otillåten anhöriganställning och att en person 

har registrerats för arbete inom både hemtjänst och assistans samtidigt. Förutom det konkreta fusket 

finns andra brister såsom att personalen har saknat korrekt utbildning, att rutinerna för nyckelhantering 

inte har följts, att genomförandeplaner har brustit eller helt saknats och att personal har saknat 

arbetskläder och namnbricka. Därtill finns en ljudinspelning där företagets vd erbjuder pengar under 

bordet för kunder, och även Migrationsverket har också utrett företaget på grund av misstänkt 

människoexploatering. 

 

Enklare vardag har haft avtal med sju kommuner i Stockholmsområdet och avslöjandena om fusk i 

våras fick kommunerna att granska företagets arbetsmetoder. Upplands Väsby, Järfälla och 

Stockholm avbröt sina avtal på grund av det de fann, Sollentuna uppmärksammade misskötsel och då 

valde företaget att säga upp sig själva och Nacka utfärdade en skarp varning åt företaget. Endast 

Solna och Lidingö lät Enklare vardags verksamhet fortgå utan minsta reprimand. 

 

I en intervju med Kommunalarbetaren 7/3 2019 frågades Omvårdnadsnämndens ordförande Samuel 

Klippfalk om hur stadens skulle resonera om de inte hittade några bevis för att företaget har gjort fel i 

just Solna men i andra kommuner. Han svarade: ”Det är en svår fråga, för de har ju fortfarande 

levererat enligt avtal hos oss då. (…) Men den verksamheten du beskriver tycker jag inte låter 

renhårig. Jag vill gärna ha renhåriga verksamheter i Solna”.  

 

Vänsterpartiet är också av åsikten att vi ska ha renhåriga verksamheter i Solna. Att 5 av 7 kommuner 

med avtal med ett visst företag upptäcker allvarlig misskötsel hos företaget anser vi bevisar att 

företaget inte är ”renhårigt”. Trots det vidtog inte Solna några åtgärder. 

 

Tyvärr är Enklare vardag inte det enda hemtjänstföretaget som har misskött sig. I våra 

grannkommuner har flera andra företag förlorat sitt tillstånd att bedriva verksamhet eller till och med 

polisanmälts av kommunerna. Därför måste vi tyvärr räkna med att liknande problem kan uppkomma i 

andra hemtjänstföretag. Vi behöver ha en plan för hur vi ska hantera misstanke om grov misskötsel 

samt hur vi ska agera om misskötsel bevisas att det förekommer i många av våra grannkommuner, 

men ej har kunnat bevisas i Solna.  

 

Med anledning ovanstående vill jag ställa följande fråga: 

Vilken sorts misskötsel skulle kunna få Solna att vidta åtgärder mot ett hemtjänstföretag som uppvisat 

misskötsel i flera grannkommuner men ej i Solna?  
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