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Tjänsteskrivelse
Anne-Sofie Zettby

2021-01-21

Dnr ÄN 2018-591

Äldrenämnden

Kvarnbackens vårdboende – ställningstagande till förlängning
avtal med Vardaga
Förslag till beslut
1. Avtalet med Vardaga gällande Kvarnbackens vårdboende förlängs med två
år till och med 2024-09-30.
Ärende
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av avtalet med Vardaga
avseende Kvarnbackens vårdboende.
Avtalet upphör att gälla 2022-09-30 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 2024-09-30.
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Bakgrund
Äldrenämnden har att ta ställning till förlängning av avtalet med Vardaga
avseende Kvarnbackens vårdboende.
Nuvarande avtal tecknades från och med 2019-10-01 till och med 2022-09-30
med möjlighet för beställaren att förlänga vid två tillfälle med två år.
Kvarnbacken är en vårdbostad med totalt 42 lägenheter varav 3 dubbletter med
inriktning somatik.
Tilläggsavtal avseende förskrivning personliga hjälpmedel har upprättas under
avtalsperioden.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning enligt nuvarande avtal är i 2021 års 1 459 kronor per plats och
vårddygn.
Finansiering av avtalet finns i äldrenämndens budget.
Jämställdhet
Äldreomsorgens verksamhet berör både äldre män och kvinnor. Det görs ingen
åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet då samma
förutsättningar gäller.
Uppföljning och utvärdering
Under perioden 2019-2021 har inga synpunkter/klagomål inkommit till
äldreombudsman.
Inför ställningstagandet till förlängning har dialog förts med bland andra MAS,
MAR och äldreombudsman. Ingen har något att erinra som skäl för att inte
förlänga avtalet.
I socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen?” har Kvarnbacken en sammantagen nöjdhet med 69 %, vilket
är en sänkning från 2019 då resultatet var 81 %. Deltagandet i årets
undersökning har nationellt varit lågt. Äldrenämndens målvärde är 85 %.
Social- och omsorgsförvaltningens förslag
Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning är att det inte
föreligger hinder för förlängning av avtalet.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs två år till och
med 2024-09-30.
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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:
Vardaga – Gertrud Öjetoft

