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Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och
omsorgsboende
§ 90

Diarienummer 2021/ÄON 0075 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalsuppföljningen noteras.
2. En uppföljning av utemiljön ska ske på äldre- och omsorgsnämndens
sammanträde den 13 december 2021.
3. En uppföljning av bemanningen ska ske på äldre- och
omsorgsnämndens sammanträde den 13 december 2021.

Beskrivning av ärendet
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.
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.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar
att:
1. Avtalsuppföljningen noteras.

Justerandes signaturer
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Sida
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2. En uppföljning av utemiljön ska ske på äldre- och omsorgsnämndens
sammanträde den 13 december 2021.

Yrkande
Susann Ronström (S) tilläggsyrkar att äldre- och omsorgsnämnden får en
uppföljning av bemanningen på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde
den 13 december 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla
ordförandeförslaget tillsammans med Susann Ronströms (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och
omsorgsboende.pdf
Avtalsuppföljning för Villa Basilikas vård- och omsorgsboende.pdf
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Protokoll för äldre- och omsorgsnämnden
Datum

2021-11-22

Tid

18:30–20:05

Plats

Myggdalen, plan 1

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Myggdalen, 2021-11-30

Paragrafer

85–95

Sekreterare

Matilda Vigedal
Ordförande

Tony Thorén
Justerande

Roger Gusthage
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-01

Datum då anslaget tas ned

2021-12-23

Protokollets förvaringsplats

Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift

Matilda Vigedal

Utdragsbestyrkande

Sida
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Närvarolista
Beslutande
Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Frida Linder (S)
Kurt-Erik Thorild (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Raymond Moube (C)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Jan-Åke Svensson (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
Alexander Enkvist (L)
Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Torbjörn Skarin (M)

Övriga
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Eva Norgren, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen
Yvonne Lavrell, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 85-88
Eva Lindgren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 85-88
Matilda Vigedal, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Marika Skarpenhed, anhörigkonsulent, äldre- och omsorgsförvaltningen, § 85
Anna Larsson, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen, §§ 85-88
Monica André, avtalscontroller, äldre- och omsorgsförvaltningen, §§ 85-93

Frånvarande
Peter Freij (M), 2:e vice ordförande
Carl-Johan Karlson (S)
Ferah Bozcali (V)
Sophie Edström (S)
Lilian Edberg (M)
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Mattias Eriksson (KD)
Ronnie Norén (SD)
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