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Dnr ÄN 2016-536

Äldrenämnden

Åleryds vårdboende – ställningstagande till förlängning
av verksamhetsuppdrag med Leanlink, samt tillägg till
verksamhetsuppdraget med Hovetorpet dagverksamhet
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget med Leanlink gällande Åleryds vårdboende förlängs
med två år till och med 2023-11-30.
2. Hovetorpets dagverksamhet läggs till som verksamhetsuppdrag tillsammans
med Åleryds vårdboende från och med 2021-05-01 till och med 2023-11-30.
3. Social- och omsorgsdirektör ges i uppdrag att teckna verksamhetsuppdrag
gällande Hovetorpets dagverksamhet
Ärende
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av verksamhetsuppdraget
med Leanlink avseende Åleryds vårdboende.
Verksamhetsuppdraget upphör att gälla 2021-12-01 om äldrenämnden inte
förlänger verksamhetsuppdraget.
Hovetorpets dagverksamhet drivs av Monicas Dagverksamhet till och med
2021-04-30. Då inga anbud inkom i den upphandling som genomfördes vintern
2020 beslutades att verksamheten skulle tilldelas Leanlink som
verksamhetsuppdrag. Samtidigt gavs uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna
att samordna och utveckla dagverksamheterna i Linköpings.
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Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning utifrån de
uppföljningar som genomförts är att det inte föreligger hinder för förlängning
av verksamhetsuppdraget.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksamhetsuppdraget förlängs
två år till och med 2023-11-30 samt att Hovetorpets dagverksamhet samordnas
i uppdraget.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Åleryd – ställningstagande förlängning och Hovetorpet DV.docx
Bilaga: Tillägg till verksamhetsuppdrag Åleryd gällande Hovetorpet.docx
Bilaga Dagverksamhet.docx
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Bakgrund
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av verksamhetsuppdraget
med Leanlink avseende Åleryds vårdboende.
Nuvarande verksamhetsuppdrag tecknades från och med 2016-12-01 till och
med 2019-11-30 med möjlighet för beställaren att förlänga vid ett tillfälle med
två år.
I dagsläget är fördelningen av de 128 platserna fördelat på 28
vårdbostadsplatser med inriktning somatik, 56 vårdbostadsplatser för personer
med demenssjukdom, 28 korttids/växelvårdsplatser, 10 vårdbostadsplatser med
inriktning för omfattande medicinska behov samt 6 vårdbostadsplatser för
personer med demenssjukdom med utökade behov (BPSD) samt 39 platser för
dagverksamhet.
Vid förlängningen 2018 ställdes somatiska platser om till korttidsplatser för att
kunna möta de ökande efterfrågan och för att skapa möjligheter i samband med
utskrivning från slutenvården. Dessa har ställts om löpande när ledig plats
uppstår. Som en del av det kommunala stödet till anhöriga finns två
bokningsbara platser i kommunen.
Hovetorpets dagverksamhet drivs av Monicas Dagverksamhet till och med
2021-04-30. Då inga anbud inkom i den upphandling som genomfördes vintern
2020 beslutades att verksamheten skulle tilldelas Leanlink som
verksamhetsuppdrag. Samtidigt gavs uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna
att samordna och utveckla dagverksamheterna i Linköpings.
Ekonomiska konsekvenser
Nuvarande ersättning och antal platser är:
Inriktning

Ersättning
(2019 års nivå)

Dagverksamhet, 3 avd
Hovetorpet

5 585 000,-/år
1 400 000,-/år

Vårdbostad, somatik

1 825,-/dygn

Vårdbostad, demens

1 591,-/dygn

Korttids/växelvård

1 866,-/dygn

Vårdbostad (7K)

2 323,-/dygn

Vårdbostad, BPSD (7P)

3 251,-/dygn
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Garanterad beställningsvolym är 95 % beräknat på vårdbostad för sig,
korttidsboende för sig (där även de två bokningsbara platserna ingår).
För vårdbostad med inriktning mot omfattande medicinska behov (7K) samt
med inriktning för personer med demenssjukdom, BPSD, utgår en 100 %-ig
beställningsgaranti.
Finansiering av verksamhetsuppdraget finns i äldrenämndens budget.
Jämställdhet
Äldreomsorgens verksamhet berör både äldre män och kvinnor.
Uppföljning och utvärdering
Under sommaren 2020 har en verksamhetsuppföljning av Social- och
omsorgsförvaltningen skett i verksamheten utifrån inkomna
klagomål/synpunkter. Vid uppföljningen framkom brister i verksamheten.
Brister som verksamheten till viss del själva identifierat och genomfört eller
planerat åtgärder för. Social- och omsorgsförvaltningen kommer att följa upp
implementeringen av åtgärderna.
Tillsynsmyndigheten IVO har under hösten genomfört en riktad tillsynsinsats
med anledning av smittspridningen av Covid -10 i Sverige. Granskningen har
haft fokus på medicinsk vård och behandling för äldre som bor på särskilt
boende. Tre verksamheter har valts ut i Östergötland, där Åleryd var en av
dessa. Intervju har skett med primärvård, sjuksköterska och MAS samt
granskning av patientjournaler. Beslut från tillsynen inväntas fortfarande.
I socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?” 2020 delas resultatet upp på sjukhem och demens.
Åleryd sjukhem har en nöjdhet med 77 %, vilket är en minskning från 2019 då
resultatet var 100 % men en höjning från 2018 då det var 67%.
Åleryd demens har en nöjdhet med 85% vilket är en minskning från 2019 då
resultatet var 91% medan det 2018 var 81%.
Värdet för demens är i nivå med äldrenämndens målvärde, men inte sjukhem.
Bedömning
Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning utifrån de
uppföljningar som genomförts är att det inte föreligger hinder för förlängning
av verksamhetsuppdraget då verksamheten arbetar systematiskt med de bister
som uppmärksammats.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs två år till och
med 2023-11-30 samt att Hovetorpets dagverksamhet samordnas i uppdraget.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink – Camilla Scharff

