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Det lackar obönhörligen mot jul 
och på den inbjudande inner-
gården hos Attendo Skutan 
står redan julpyntet prydligt 
på plats. Det ska sprida ljus, 

stämning och glädje under de mörka månader-
na som är, men tiden går som bekant fort och 
snart nog tar naturen fart och då är det dags att 
komma ut och njuta av en fika, en konsert eller 
ett parti boule i den sköna utemiljön.

Verksamhetschef på Attendo Skutan är Åse 
Vollbrecht som, innan hon kom till Attendo, 
verkade inom olika befattningar i nio år hos 
äldreomsorgen i Botkyrka kommun.

– Jag har en del erfarenhet med mig i baga-
get som jag tror kan komma till nytta här hos 
oss. I Botkyrka började jag som administratör 
och blev därefter samordnare, biträdande en-
hetschef och sedermera även enhetschef. Men 
från allra första början jobbade jag i cirka 20 
år som undersköterska, vilket i alla övriga be-
fattningar är något som är bra att ha med sig. 
Att kunna verksamheten och veta på riktigt 
vad äldrevård och äldreomsorg betyder rent 
hands-on är helt avgörande. Nu tar jag nästa 
steg i min egen utveckling och blir chef här 
samtidigt som jag pluggar vidare till socio-
nom, säger Åse Vollbrecht och fortsätter:

–  Själva anledningen till att jag började på 
Attendo var nog att jag kände att jag behövde 
en omgivning där det var lite mer tempo; där 
beslut tas och där man är mån om att utveck-
la och komma framåt. Och så är det här. Det 
är mycket som ska upptäckas och det är nya 

system man ska lära sig hitta rätt i. Och så-
klart, vilket egentligen är allra främst, har vi 
en verksamhet där vi ska skapa den allra bästa 
tänkbara äldreomsorgen.
 
Ambitioner och visioner
Vid bordet finns även Claudia Borquez som 
är samordnare samt Sandra Budak som är bi-
trädande verksamhetschef. En dynamisk trio 
som tydligt visar vart man vill och hur man 
vill verka framöver. Visioner och ambitioner 
är levande och för att, så att säga nudda lite 
vid verksamhetens namn, så verkar det som att 
både befälhavaren, styrman och andre styrman 
har kursen klar för sig. 

– Vi tar Skutan därifrån den är nu och vi 
jobbar vidare med kompetensutveckling och 
vidareutbildning. Vi ska försäkra oss om att 
vi lever som vi lär ni vi bedriver personcen-

trerad, trygg och säker vård och vi ska se till 
att vi har en verksamhet där alla är med och 
känner sig involverade på riktigt. Vi ser över 
rutiner och håller Skutan på rätt kurs samtidigt 
som vi förvissar oss om att alla i manskapet är 
med på färden. Vi gör ett omtag när det gäl-
ler våra olika ombudsroller som till exempel 
mat/kostombud och aktivitetsombud, vilket är 
något som både engagerar och involverar, och 
vi rekryterar sjuksköterskor till Skutan, säger 
Sandra Budak.
 
Framgångsfaktorer
Åse, Claudia och Sandra har inte jobbat över-
drivet länge ihop men verkar vara någon typ 
av ”perfect match”. Man kompletterar varan-
dra och det märks att man talar samma språk. 

– Vi är tajta och har alla de specialstyrkor 
som behövs för att få saker och ting att hända. 

Sandra är en receptiv och lyhörd person och en 
utpräglad problemlösare, Åse är en god ledare 
som får med sig folk. Hon ger och tar både po-
sitiv och negativ feedback på ett konstruktivt 
sätt och har inga problem att möta en männ-
iska oavsett vad skälet eller orsaken är. Sedan 
har hon väldigt nära till skratt utan att för den 
skull tappa seriositeten. Jag, å min sida, är väl-
digt stresstålig och multifunktionell – har en 
god överblick generellt som kommer väl till 
pass vid planering och personalfrågor. Plus att 
jag älskar att kramas, säger Claudia med ett 
skratt.

– Vi vill sprida en känsla av omtanke, glädje, 
professionalism och närvaro åt såväl medarbe-
tare som boende och anhöriga. Här jobbar  vi 
med ”öppna dörrar” och vill att man ska kän-
na sig välkommen och sedd. Full beläggning 
i huset till sommaren är ett definitivt möjligt 
mål och vem vet: Sveriges bästa äldreboende 
kanske är inom räckhåll om ett par år, säger 
Åse Vollbrecht.

www.attendo.se
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Glädje, engagemang och 
närvaro på Attendo Skutan

Kontakt & info
I Huddinge kommun tillämpas lagen om valfrihet sedan 1 april 2021. Det betyder att du som 
har ett biståndsbeslut om särskilt boende, själv väljer var du vill bo. Attendo Skutan har 83 
platser totalt varav ett antal korttidsplatser och man är en väletablerad och uppskattad 
aktör inom äldreomsorgen. 
Vill du veta mer om Attendo Skutan och kanske komma på en personlig visning, är du 
hjärtrligt välkommen att höra av dig till:

Åse Vollbrecht, verksamhetschef: tel: 0702-12 90 20 • mejl: ase.vollbrecht@attendo.se  
Sandra Budak, bitr. verksamhetschef: tel: 0702-44 12 87 • mejl: sandra.budak@attendo.se

”Vi vill sprida en känsla av 
omtanke, glädje, professionalism 

och närvaro …” 
Claudia, Åse och Sandra – en 

dynamisk ledartrio på Attendo 
Skutan i Flemingsberg.  


