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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anne-Sofie Zettby

2020-03-04

Dnr ÄN 2018-838

Äldrenämnden

Kärna vårdbys vårdboende – ställningstagande till
förlängning av verksamhetsuppdrag
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget gällande Kärna vårdbys vårdboende förlängs med
två år till och med 2023-03-31.
Ärende
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av verksamhetsuppdraget
avseende Kärna vårdbys vårdboende.
Avtalet upphör att gälla 2021-03-31 om äldrenämnden inte förlänger avtalet.
Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning är att det inte
föreligger hinder för förlängning av verksamhetsuppdraget.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs två år till och
med 2023-03-31.
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Bakgrund
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av verksamhetsuppdraget
avseende Kärna vårdbys vårdboende.
Nuvarande verksamhetsuppdrag är beslutat från och med 2019-04-01 till och med
2021-03-31 med möjlighet för beställaren att förlänga vid två tillfällen med två år
vardera.
Kärna vårdbys vårdboende består av 30 vårdbostadslägenheter, 10 med
inriktning för personer med demenssjukdom och 20 med inriktning
korttidsboende.
Ekonomiska konsekvenser
Nuvarande ersättning utbetalas enligt faktisk kostnad då verksamhetsuppdrag
ännu inte fastställts och tidigare avtal saknas.
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 utan samma
förutsättningar gäller för både kvinnor och män.
Uppföljning och utvärdering
Inga klagomål har inkommit sedan Leanlink tog över verksamheten 2019.
I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2019 finns inget redovisat resultat för
Kärna vårdby då verksamheten haft färre än sju svar på de permanenta
boendeplatserna. Personer med beslut om korttidsvistelse svarar inte på enkäten.
Kärna vårdby deltar i den översyn som pågår gällande hemtagningsprocessen från
slutenvård till kommunalverksamhet, i detta fall korttidsvistelse, för att få en tydlig,
effektiv och patientsäker process.
Bedömning
Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning är att det inte
föreligger hinder för förlängning av verksamhetsuppdraget.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs två år till och
med 2023-03-31.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink – Camilla Scharff

