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Äldre- och omsorgsnämnden

Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och
omsorgsboende
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
1. Avtalsuppföljningen noteras.
2. En uppföljning av utemiljön ska ske på äldre- och omsorgsnämndens
sammanträde den 13 december 2021.
Äldre- och omsorgsförvaltningen

Sammanfattning
Äldre-och omsorgsförvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av vård- och
omsorgsboendet Villa Basilika under perioden april-juni 2021.
Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland
annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal
med verksamhetschefen Kristiina Abbott, kontroll av genomförandeplan,
social dokumentation samt bemanningsschema och enkät.
Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.
Verksamheten behöver dock se till att genomförandeplanerna är uppdaterade
samt att den sociala dokumentationen inte blandas med HSL-dokumentation.
Villa Basilika har tillgång till/delar trädgård med Krusmyntans vård- och
omsorgsboende. Utemiljön på Krusmyntan är eftersatt och behöver fräschas
upp. Utföraren har, efter begäran från förvaltningen inkommit med en
redogörelse för hur de hur de aktivt och långsiktig ska arbeta med utemiljön.
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Förvaltningen kommer att följa upp hur arbetet med utemiljön fortskrider. En
första avstämning kommer att ske under hösten 2021. Vidare kommer
förvaltningen att följa bemanningen nattetid för att se att utföraren säkerställer
god omsorg och säkerhet för de boende.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Villa Basilikas vård- och
omsorgsboende under perioden april-juni 2021.
Villa Basilika har boenderåd, anhörigråd och närståendeträffar vilka har
regelbundna möten som främjar inflytande för såväl boende som anhöriga. På
grund av pandemin har dock detta inte varit möjligt att genomföra sedan 2020.
På boendet finns en vårdhund och en besökshund. Boende, som kan och
orkar, kan följa med på hundpromenader. Villa Basilika erbjuder även dem
som flyttar in att ta med sig sin hund. Personal hjälper till med skötsel av
hunden, mat och promenader.
Timanställd personal får genomgå samma introduktion som tillsvidareanställd
personal vilket ger en bra grund för dem att utgå från samt skapar trygghet för
de boende.
Totalt har 93 procent av all tills vidare anställd personal genomgått
Silviautbildning.
Verksamheten behöver se till att genomförandeplanerna är uppdaterade samt
att den sociala dokumentationen inte blandas med HSL-dokumentation.
När det gäller bemanning natt så finns det endast en personal per våningsplan.
Om en oförutsedd händelse inträffar där det behövs två personal måste ett
våningsplan lämnas obemannat. Enligt punkt 2.7.4 i avtalet ”Utföraren ska
bemanna boendet nattetid med tillräckligt hög bemanning för att garantera
vård och säkerhet för de boende. Boendet får inte vara obemannat på något
våningsplan eller avdelning under natten.”
Utevistelsemiljön utanför ingången till Villa Basilika är lättillgänglig med
planeringar och krukor med blommor. Uteplatsen är förhållandevis liten och
rymmer sittplatser för c:a 12-15 personer. Villa Basilika har tillgång till/delar
trädgård med Krusmyntans vård- och omsorgsboende som ligger intill och
ingår i samma koncern. De boende på Villa Basilika kan dock inte själva
komma in till Krusmyntans trädgård då det är flera låsta grindar som personal
behöver låsa upp. Det noteras att utemiljö är eftersatt och behöver fräschas
upp. Utföraren har efter begäran från förvaltningen inkommit med en
redogörelse för hur de hur de aktivt och långsiktig ska arbeta med utemiljön.
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Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.
Förvaltningen kommer att följa upp hur arbetet med utemiljön fortskrider. En
första avstämning kommer att ske under hösten 2021. Vidare kommer
förvaltningen att följa bemanningen nattetid för att se att utföraren säkerställer
god omsorg och säkerhet för de boende.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts eftersom bedömningen är
att ärendet inte är av den karaktären att det antas ha påverkan på barn i någon
betydelsefull utsträckning.
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