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§7
Förlängning av entreprenörsavtal för drift av
Linnégårdens vård-och omsorgsboende
Beslut

1. Stadsdelsnämnden rekommenderar äldrenämnden att
förlänga avtalet med Ersta Diakonisällskap från och med
den 1 februari 2019 till och med den 31 januari 2022.
2. Omedelbar justering.
Ärendet

Linnégårdens vård- och omsorgsboende (Linnégården) är ett
särskilt boende för äldre i behov av vård-och omsorg dygnet
runt. Linnégården drivs på entreprenad av Ersta Diakonisällskap
sedan den 1 december 2013. Avtalet löper till den 31 januari
2019 med möjlighet till förlängning med 3+2 år. Längsta
möjliga avtalstid är till den 31 januari 2024.
Genomförda avtals- och kvalitetsuppföljningar under pågående
avtalsperiod visar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
med god kvalitet. Det finns utvecklingsområden och
entreprenören arbetar kontinuerligt för att utveckla
verksamheten.
Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 22 februari 2018.
Dnr 2013-590-2.2.2.
Förslag till beslut

Maria Antonsson m.fl. (MP), Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)
och Jaime Barrios (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag
till beslut. Mats Hasselgren (L) yrkade bifall till Liberalernas
förslag till beslut.
Beslutsgång

Maria Antonsson (MP) ställde de olika förslagen mot varandra
och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Mats Hasselgren (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
Att avtalet med Linnégården förlängs med ett år i väntan på
resultatet av 2018 års kvalitets- och avtalsuppföljning.
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Linnégården drivs på entreprenad av Ersta Diakonisällskap sen
1 december 2013. Avtalet löper till den 31 januari 2019 med
möjlighet till förlängning med 3 + 2 år.
Om parterna är överens kan avtalet förlängas med samma
villkor till och med den 31 januari 2022. Förvaltningens förslag
är att avtalet förlängs till detta datum.
Vi vill först framhålla att förvaltningens samlade bedömning
efter uppföljningen 2017 är att entreprenören uppfyllde avtal
och åtaganden och hade förutsättningar att ge de boende god
och säker omsorg. Brister som uppmärksammats har åtgärdats
och ett kontinuerligt utvecklingsarbete med rutiner och
observationer pågår.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett beslut
kritiserat Ersta Diakoni för att ”inte i tillräcklig omfattning
planerat, lett och kontrollerat verksamheten på ett sådant sätt att
den uppfyller kravet på god vård.” Bristerna i vården av berörd
patient är enligt IVO en följd av en systembrist i verksamheten.
Ersta har inte uppfyllt kraven för patientens behov av trygghet
och säkerhet i vården.
Efter förvaltningens kvalitetsuppföljning 2017 fick Linnégården
röd markering efter att 2016 fått varningsmarkeringen gul. Detta
inte till följd av försämrad verksamhet utan till följd av
bristande insatser för att förbättra anmärkningarna sen 2016.
Arbetet med att säkerställa rutiner kring måltider,
kontaktmannatid och utevistelse kommer att utvecklas och
intensifieras under 2018. Efter förvaltningens senaste
uppföljning har ett kvalitetsarbete påbörjats. Likaså har insatser
för att stärka sjukskötersketeamet gjorts och arbetet i det
multiprofessionella teamet har påbörjats men ännu inte
implementerats fullt ut.
Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten har
förutsättningar att bedriva en patientsäker vård men att stöd till
hälso- och sjukvårdsteamet är prioriterat även fortsättningsvis.
2018 års kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégården har
påbörjats och kommer att slutföras under hösten.
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Som vi ser det är verksamheten på rätt väg och i stort delar vi
förvaltningens bedömning. Men i stället för att nu förlänga
avtalet med tre år förordar vi i väntan på 2018 års uppföljning
förlängning med endast ett år med det uttalade syftet att
förlängning på oförändrade villkor då kan göras med ytterligare
två år.
Särskilt uttalande

Tobias Sjö m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande enligt
följande.
Förvaltningen föreslår att avtalet för drift av Linnégården
förlängs. Vi delar denna uppfattning mot bakgrund av de
kvalitetsredovisningar som nämnden har tagit del av, men också
mot bakgrund av den samlade bilden av verksamheten som
kommit fram vid medborgarkontakter och förtroenderåd. Vår
bedömning är att verksamheten i huvudsak är välfungerande och
utgör ett positivt inslag i vård- och omsorgsutbudet på
Östermalm.
Det finns dock anledning att notera att det under avtalsperioden
har funnits såväl enskilda klagomål som formella anmärkningar
på verksamheten. Vi ser detta tillfälle som en möjlighet att lyfta
vikten av verksamhetsutveckling och kvalitetsförstärkningar,
eftersom det alternativa beslutet vore en förnyad upphandling
med möjlighet att ställa nya kvalitetskrav på den upphandlade
verksamheten.
Det är viktigt att såväl stadens egna verksamheter som
entreprenaddrivna verksamheter ständigt strävar efter att
utveckla och förbättra verksamheten för att medborgarna ska få
en så god vård och omsorg som möjligt.
Ersättaryttrande

Caroline Blomberg (C) och Steven Crosson (KD) anmälde till
protokollet att om de hade tjänstgjort i nämnden hade de ställt
sig bakom Moderaternas särskilda uttalande.

