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Johan Tallroth

Samråd

Conny Gabrielsson, Sigrun Garay-Sevelin, Tom
Carlquist, Maria Andersson

Ärende

Avtalsförlängning med Ersta Diakonisällskap om
vårdplatser för somatiskt svårt sjuka hemlösa vid
Erstabacken

1 Bakgrund och motiv
I tjänsteutlåtandena ”Förslag till modell för vårdsamordning för vissa
hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av
samfinansiering av vårdplatser” som togs i HSU 2004-01-27 och i
socialtjänstnämnden 2004-01-30 definieras en grupp hemlösa som är i
särskilt behov av att samarbetet mellan Stockholm stad och landstinget
fungerar väl.
Inventeringen resulterade i beslut om inrättning av vårdplatser för somatiskt
svårt sjuka hemlösa vid Erstabacken. Avtalet med Ersta Diakonisällskap
tecknades för perioden 2005-03-01 - 2007-12-31 med möjlighet till 2 års
förlängning. Avtalet har förlängts med ett år tom 2008-12-31. Avtalet
förlängdes en gång till mellan 2008-09-01-2010-08-31.
Avtalet är en samverkan mellan Stockholms stad och Stockholm läns
landsting som vardera står för hälften av kostnaden för avtalet.
2 Avtal och avtalsperiod
Förlängning av vårdavtal för perioden 2010-09-01 – 2012-12-31.
3 Avtalskonstruktion
Inga förändringar har gjorts i avtalsdokument inför 2010. Inför avtal 2008
anpassades avtalskonstruktionen till befintliga mallar
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3 Förhandlingsmål och kostnad
Uppdraget är oförändrat. En utökning med en sjukvårdsplats för akuta
insatser som finansieras helt av Stockholms läns landsting gjordes inför
2008. Då infördes också målrelaterad ersättning om 3 procent.
Avtalet föreslås nu förlängas tom 2012-12-31 i avvaktan på genomförandet
av en upphandling av verksamheten med vårdplatser för hemlösa.
Kostnaden för de gemensamma platserna uppgår 2010 till 13 450 000 kr per
år varav landstingets del är 6 725 000 kr per år. Kostnaden för
sjukvårdsplatsen uppgår till 1 676 145 kr per år. Stockholms läns landsting
totala kostnad för avtalet uppgår till 8 401 145 kr per år. Kostnaden ska
belasta ansvar 240.
4 Beslutsförslag
Beslutas att förlänga avtal med Ersta Diakonisällskap om slutenvård för
hemlösa från 2010-09-01 tom 2012-12-31.
…………………….
Olle Olofsson
Avdelningschef
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