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Sammanfattning
Förvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Trollängens vård- och
omsorgsboende under perioden oktober –november 2021.
Till grund för denna uppföljning ligger inhämtad dokumentation som bland
annat kvalitetsberättelse och tillståndsbevis från IVO, platsbesök och samtal
med tf verksamhetschefen Maith Österman och gruppledaren Madeleine
Somuk,, kontroll av genomförandeplan, social dokumentation samt
bemanningsschema och enkät.
Verksamheten behöver säkerställa att genomförandeplanernas samtliga delar är
uppdaterade samt att utveckla den sociala dokumentationen så den blir mer
fyllig och informativ.
Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en avtalsuppföljning av Trollängens vård- och
omsorgsboende under perioden oktober-november 2021. Boendet ligger i ett
fristående trevåningshus som ägs av Tyresö kommun och drivs på entreprenad
sedan september 2014 av Förenade Care AB.
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En ny upphandling av boendet har gjorts då nuvarande avtal löper ut den 28
februari 2022. Upphandlingen vanns av Förenade Care AB som kommer att
fortsätta att driva boendet. Det nya avtalet gäller från 1 mars 2022.
Trollängen har ett boenderåd som består av kvalitetsansvarig, representanter
från boendet samt anhöriga vilket främjar inflytande för såväl boende som
anhöriga. På boendet finns ett matråd där kostansvarig, kostombud samt
representanter från boendet deltar. Det har dock inte varit möjligt att
genomföra möten under pandemin.. Trollängen har tre personal som arbetar
med aktiviteter för de boende, totalt 2,75 årsarbetare. Varje boende erbjuds
dagligen egen tid utifrån den enskildes önskemål och intressen.
Nattetid är boendet bemannat med fem personal d.v.s. 0,085
personal/boende. Det innebär att vid en oförutsedd händelse eller behov av
dubbelbemanning finns personal som kan täcka upp utan att en avdelning
lämnas obemannad.
Kommunen har under våren och sommaren 2021 genomfört en stor
renovering av Trollängens utemiljö. Nya altaner har byggts. Vidare har träd,
växter och buskar planterats samt pallkragar har byggts för odling.
Totalt har cirka 84 procent av den tillsvidareanställda personalen genomgått
Silviautbildningen inom den satsning som gjorts i Tyresö kommun.
Den sammanlagda bedömningen är att utföraren uppfyller avtalsvillkoren.
Verksamheten behöver dock se över att genomförandeplanerna är uppdaterade
samt att utveckla den sociala dokumentationen så den blir mer fyllig och
informativ.
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.

