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§7
Förlängning av avtal S:t Eriks vård och omsorgsboende
BESLUT
Stadsdelsnämnden godkänner förlängning av avtal med
KOSMO om driften av S:t Eriks vård och omsorgsboende.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5
mars 2015, dnr 2.2.2-149-2015.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från
Vänsterpartiet enligt följande:
Stadsdelsnämnden förordar att driften av S:t Eriks vård- och omsorgsboende
fr.o.m. 2016-02-01, då nuvarande avtal löper ut, ska föras över i egen regi.
Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Enligt den nuvarande majoritetens gemensamma plattform ska den offentligt
drivna verksamhetens ställning stärkas. Vad gäller driften av vård- och
omsorgsboendena kan detta göras i första hand i samband med att nämnden ska
ta ställning till om avtal som går ut ska förlängas eller inte alternativt om en ny
upphandling ska göras.
S:t Eriks vård- och omsorgsboende har drivits på entreprenad sedan år 2000 av
ett stort antal entreprenörer. Innan nuvarande entreprenör KOSMO tog över
hade Röda Korset drivit verksamheten under en period och erbjöds förlängning
men avböjde eftersom RK ansåg att det var omöjligt att driva en verksamhet av
hög kvalitet inom den ekonomiska ramen som erbjöds.
När KOSMO fick avtalet efter Röda Korset skedde det genom en central
upphandling där tre anbud lämnades in men två av dessa diskvalificerades och
KOSMOs anbud var det enda som kvarstod.
Det har framkommit att KOSMO driver verksamheten med drygt 2 milj kr i
förlust per år. Man kan undra varför ett vinstdrivande företag är berett att
fortsätta med detta i praktiken i fyra år till. Dessutom har KOSMO i februari
2015 blivit uppköpt av Norlandia Care AB vars syfte med företagsköpet är
oklart. Samtidigt kommer KOSMO vid årsskiftet att förlora fem boenden i
Uppsala där kommunen beslutat att inte förlänga avtalen med KOSMO. Fyra
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av dem tas över i egen regi och driften av det femte boendet kommer att
upphandlas på nytt.
Vad gäller kvalitén i nuvarande verksamhet sammanfattade förvaltningen den
på februarinämnden i samband med verksamhetsberättelsen för 2014 så här:
”S:t Erik drivs av KOSMO sedan 1 november 2013, arbetet med att införa
Kosmos arbetssätt och rutiner pågår. Övergripande ledningssystem finns men
utifrån det så måste lokala rutiner utformas och implementeras. Struktur för
vardaglig omvårdnadsplanering mellan yrkeskategorier måste upprättas.
Generella aktiviteter genomförs men enheten måste utveckla arbetssätt för
individuell stimulans. Enheten måste införa en systematisk egenkontroll av
verksamheten, den ska dokumenteras på ett sådant sätt att kvalitetsuppföljarna
kan ta del av den. Enheten har tappat struktur för hälso- och sjukvården i
samband med verksamhetsövergången och har därmed försämrat sitt resultat
jämfört med föregående års uppföljning. Övergripande riktlinjer/regler och
rutiner är inte utvecklade eller implementerade än. Kvalitetsmålen med HSLdokumentationen uppfylls delvis (96-55%) då kraven enligt checklista för
journalgranskning uppfylls till 53 %.”
Det är nödvändigt att se över organisationen av driften av stadsdelens vård- och
omsorgsboenden och servicehus. S:t Erik är ett litet boende med fyra
demensavdelningar och verksamheten är mycket svår – om alls möjlig med
nuvarande finansiering – att få gå ihop ekonomiskt. Det krävs en
organisations- och finansieringsöversyn för att kunna komma till rätta med
detta.
En mycket stor andel av KOSMOs personal på S:t Erik arbetar deltid. Samtliga
sju sjuksköterskor är deltidsanställda och 17 av 24 i omsorgspersonalen. I
avtalet med KOSMO finns ingen klausul som ger KOSMO skyldighet att ha
som mål att så många anställda som möjligt slipper ofrivilligt deltidsarbete.
Vi har tidigare haft en entreprenör i stadsdelen, Aleris, som samtidigt hade
hand om driften av både Serafens vård- och omsorgsboende och Pilträdets
servicehus. I båda fallen hade de lagt så låga anbud att det inte gick att bedriva
verksamheten med nödvändig kvalitet, på Serafen blev resultatet en ren
katastrof. Vilka lösningar KOSMO/Norlandia Care kan ha för de ekonomiska
problemen med S:t Erik har inte framlagts på något sätt.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat
enligt förvaltningens förslag.
UTTALANDE
Arvid Vikman m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade
följande gemensamma uttalande:
Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Kungsholmens
stadsdelsnämnd ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut
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att godkänna en förlängning av avtalet med Kosmo och vill
därutöver anföra följande:
 Det finns ett behov av att se över hela äldreomsorgen på
Kungsholmen med syfte att anpassa den till behoven i vår egen
stadsdel och att skapa förutsättningar för en högre kvalitet för
brukarna och bättre arbetsförhållanden för personalen.
 I avvaktan på en sådan översyn och på det pågående arbetet med
en ny upphandlingspolicy för kommunen görs inte förändringar i
verksamheter som fungerar bra, vilket enligt förvaltningen är
fallet med S:t Eriks äldreboende.
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