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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anne-Sofie Zettby

2019-09-16

Dnr ÄN 2017-309

Äldrenämnden

Gottfridsbergs gård – ställningstagande till förlängning
av avtal med Vardaga
Förslag till beslut
1. Avtalet med Vardaga gällande Gottfridsbergs gård förlängs med två år till
och med 2022-09-30.
Ärende
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av avtalet med Vardaga
avseende Gottfridsbergs vårdboende.
Avtalet upphör att gälla 2020-10-01 om äldrenämnden inte förlänger avtalet.
Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning utifrån de
uppföljningar som genomförts är att det inte föreligger hinder för förlängning
av avtalet.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs två år till och
med 2022-09-30.
__________
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Bakgrund
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av avtalet med Vardaga
avseende Gottfridsbergs gård.
Nuvarande avtal tecknades med Vardaga från och med 2017-10-01 till och med
2020-09-30 med möjlighet för beställaren att förlänga vid ett tillfälle med två år.
Gottfridsbergs gård består av 36 vårdbostadslägenheter, 27 platser är för
somatiskt sjuka och 9 för personer med demenssjukdom.
Ekonomiska konsekvenser
Nuvarande ersättning är 1 565 kr/dygn i 2019 års pris och löneläge.
Finansiering av avtalet finns i äldrenämndens budget.
Kommunala mål
Invånare i Linköping som är i behov av extra stöd i vardagen har en god livskvalitet
genom att stöd-, vård- och omsorgsinsatser är av hög kvalitet och skapar trygghet
och ger självbestämmande till individen. Genom hög tillgänglighet, såväl fysisk
som digital, kan alla ta del av kommunala välfärdstjänster.
Jämställdhet
Äldreomsorgens verksamhet berör både äldre män och kvinnor. Det görs ingen
åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet. Samma förutsättningar
gäller för både kvinnor och män.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljningar under avtalsperioden har visat bra resultat. De klagomål och lex
Sarah som inkommit har hanterats på ett bra sätt.
De händelser av mer särskilt art som förekommit har hanterats med god samverkan
och vilja att lösa situationen för de inblandade på bästa sätt.
I socialstyrelsens brukarundersökning 2018 har brukarna på Gottfridsberg
angett på fråga 24 i nöjdhetsenkäten att 78 % av de svarande varit mycket eller
ganska nöjda med helhetsomdömet.
I tidigare mätningar 2016 och 2017 har resultatet varit 84 respektive 82 %.
Ett utvärderingskriterier i avtalet var att kunna erbjuda rätt till önskad högre
sysselsättningsgrad. Vardaga har redovisat hur de säkerställer detta genom att
årligen erbjuda tillsvidare anställd personal heltidsanställning.
De medarbetare som valt att utöka sin tid arbetar vissa på pass på andra avdelningar.
Det har dock lett till att man får vakanta pass på helgerna eftersom man istället för 6
medarbetare nu har 5 att fördela helger på. Följden blir fler vikarier på helgerna.
I avtalet finns dessutom krav om lägsta bemanning med 0,64 årsarbetare dagtid
mellan 7-22 på vardagar. Verksamheten har i de siffror som redovisats påvisat
att de uppfyller kraven i avtalet.
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Social och omsorgsförvaltningen har utarbetat en ny rutin vilken medför att
alla utförare med detta krav ska redovisa sina underlag vid två tillfällen per år.
En redovisning ska inkomma under september månad.
IVO har i maj 2019 fattat beslut om föreläggande utifrån inspektioner där de
anser att Vardaga brister i bemanning under hela dygnet samt hur man
uppmärksammar behov utan dröjsmål.
Vardaga har hanterat föreläggandet och processen fortgår i ärendet. Inga beslut
är fattade och inget vite är utdömt.
Social- och omsorgsförvaltningen har dialog med Vardag och följer processen.
I avtalet framgår att utföraren ska ha tillräcklig bemanning för uppdraget.
Bedömning
Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning utifrån de
uppföljningar som genomförts är att det inte föreligger hinder för förlängning
av avtalet.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs två år till och
med 2022-09-30.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts den 16
september 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Vardaga – Gertrud Öjetoft

