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Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förlängning av avtal om driften av Kista vård- och
omsorgsboende 2016
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga nuvarande
avtal med Attendo Care AB avseende driften av Kista vård- och omsorgsboende från och
med den 1 november 2016 t.o.m. den 30 oktober 2018.

Patrik Derk
stadsdelsdirektör

Gunilla Davidsson
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta ställning till om
kommunstyrelsen ska rekommenderas att förlänga avtalet med Attendo Care AB. Därefter fattar kommunstyrelsen beslut om avtalets förlängning. Det ursprungliga avtalet har
gällt sedan år 2009 och förlängts vid två tillfällen om vardera två år. Nu återstår en ytterligare, och sista, förlängningsmöjlighet om två år.
Med resultaten från årligen genomförda avtalsuppföljningar bedömer stadsdelsförvaltningen att Attendo Care AB uppfyller de krav som kan ställas utifrån gällande
lagstiftning, förordning och föreskrifter, stadens riktlinjer och avtalet. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal med Attendo Care AB förlängs med två år till och
med den 30 oktober 2018.
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Ärendets beredning
Pensionärsrådet har informerats. Rådet avser inte att inkomma med synpunkter.
Förlängning av avtalet
Stadsdelsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta ställning till om
kommunstyrelsen ska rekommenderas att förlänga avtalet med Attendo Care AB. Därefter fattar kommunstyrelsen beslut om avtalets förlängning. Det ursprungliga avtalet har
gällt sedan år 2009 och förlängts vid två tillfällen om vardera två år. Nu återstår en ytterligare, och sista, förlängningsmöjlighet om två år. Överenskommelse om förlängning ska
träffas senast nio månader före avtalstiden utgång.
Förvaltningens bedömning och förslag
Förvaltningen har under hela avtalsperioden genomfört regelbundna avtalsuppföljningar
som sker på följande sätt:
 Protokollförda uppföljningsmöten mellan parterna, fyra – sex gånger per år
 Anmälda och oanmälda besök i verksamheten av stadsdelsförvaltningens medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) och avdelningscontroller för dialog med verksamhetschef, medarbetare och boende
 Kontroll av verksamhetens dokumentation och rutiner
 Kontroll av personalförteckning/täthetsscheman
 Dialog med företrädare från beställarenheten och underlag från dess individuppföljning
 Upplysningar från Skatteverket, Upplysningscentralen och Bolagsverket.
 Kontroll av underleverantörer, försäkringsbrev och fakturaunderlag
Uppföljningsresultat
Förvaltningen har under avtalsperioden inte fått några klagomål från varken boende eller
anhöriga. Attendo Care AB gör egna brukarundersökningar som tillsammans med stadens
varit underlag för utvecklingsarbete. Resultatet av avtalsuppföljningen visar att utföraren
har uppfyllt avtalet. Granskning har gjorts på följande områden: Brukarinflytande,brukarundersökningar, social dokumentation, synpunkter och klagomål, hälso- och sjukvård och
personal- och kompetensförsörjning. Med resultaten från genomförda uppföljningar
bedömer stadsdelsförvaltningen att Attendo Care AB uppfyller de krav som kan ställas
utifrån gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer och upprättat avtal.
Ombyggnation
För närvarande pågår en omfattande ombyggnation av badrum för 93 lägenheter efter
krav från Arbetsmiljöverket. Ombyggnationen beräknas pågå under hela år 2017.
Förvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal med Attendo Care AB förlängs med
två år till och med 30 oktober 2018.
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