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Uppföljning av avtal och anbud demens
dagverksamhet Solrosen- Vardaga AB
Förslag till beslut
1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner rapporten.
2. Avtalet förlängs från och med 2022-11-01 till och med 2025-1031.
Sammanfattning
Solrosens dagverksamhet riktar sig till äldre personer med
demenssjukdom. En uppföljning har gjorts för att se om
dagverksamheten följer avtal och anbud.
Förvaltningen tycker att dagverksamheten fungerar bra och följer
avtal och anbud.
Dagverksamheten har haft bra tillgång till personal och har ordnat
aktiviteter som har fungerat bra under pandemin.
Bakgrund
Solrosens dagverksamhet är en demensinriktad dagverksamhet med
30 platser som drivs av Vardaga AB. En avtalsuppföljning
genomfördes i september 2021 av två verksamhetscontrollers.
Avtalsuppföljningen har skett genom en framtagen mall utifrån
förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Syftet med
avtalsuppföljningen är att följa upp att Solrosens dagverksamhet
följer anbud och avtal inför möjlighet att förlänga avtalet.
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Solrosen dagverksamhet drivs på entreprenad av Vardaga AB.
Avtalstiden är 1 november till och med 31 oktober 2022. Om
parterna är överens kan avtalet förlängas med samma villkor i tre år
med möjlighet till ytterligare förlängning om först tre år och sedan
ytterligare två år. Längsta möjliga avtalstid är till och med 31
oktober 2030. Överenskommelse om förlängning ska vara skriftlig
och träffas senast nio månader före avtalstidens utgång.
Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende, som gick under samma
avtal, lades ner under 2021 på grund av låg beläggning.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för Social omsorg äldre.
Ärendet behandlas i pensionärsrådet som sammanträder 11
november 2021.
Ärendet
Uppföljning av avtal och anbud av Solrosens dagverksamhet
genomfördes under september 2021.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att Solrosens dagverksamhet är en bra enhet
som följer gällande avtal och anbud.
Solrosens dagverksamhet har ett fungerande ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete med relevanta rutiner, processer samt
uppföljning. Den sociala dokumentationen samt hälso- och
sjukvårdsdokumentationen bedöms uppfylla ställda krav.
Verksamheten arbetar aktivt med värderingsfrågor.
Solrosens dagverksamhet har hållit öppet under hela året. Antal
gäster per dag har varit lägre än föregående år vilket har gjort att
personaltimmar i täthetsschemat har anpassats. Besökssnittet var vid
uppföljningstillfället 15 gäster per dag. Dialog har förts med
brukare och närstående för att de ska känna sig trygga. Både
gruppaktiviteter och individuella aktiviteter har erbjudits och har
genomförts med anpassningar på grund av pandemin.
Verksamheten har arbetat med hygienrutiner och samtlig personal
har utbildats.
Verksamheten har haft bra tillgång till erfaren personal. Det finns
en plan för att uppnå målet att samtlig personal ska ha adekvat
utbildning. Personalen arbetar utifrån evidensbaserade metoder och
i enlighet med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom. Med anledning av pandemin och dess restriktioner
samt rekommendationer har vissa utbildningar och nätverksträffar
inte kunnat genomföras under året. Flertalet utbildningar som inte
varit tillgängliga startar upp under hösten 2021 och övriga planeras
till våren 2022.
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Stadens brukarundersökning 2020
Brukarundersökningen för Solrosen 2020 visade på att gästerna
känner sig mycket nöjda med dagverksamheten och aktiviteterna
där. Samtliga svarande känner sig trygga och upplever att de får ett
bra bemötande. Alla är nöjda med maten och måltidssituationen. Ett
lägre resultat fanns när det gäller möjligheten att påverka vilka
aktiviteter som ska finnas på dagverksamheten. En förklaring är att
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aktiviteterna genomförts med anpassningar på grund av restriktioner
och rekommendationer med anledning av pandemin. Resultatet av
brukarundersöken har används för att utveckla verksamhetens
kvalitet.
Synpunkter och klagomål
Inga synpunkter och klagomål har inkommit under de senaste tolv
månaderna.
Jämställdhetsanalys
Verksamheten utgår från Stockholm stads sociala hållbarhetsmål
och arbetar utifrån en likabehandlingsplan som tagits fram inom
Vardaga. På Solrosens dagverksamhet används diskussionsfrågor
kring värderingar och attityder på arbetsplatsträffar. Jämlikhet och
mångfald ingår i medarbetarundersökning och utvecklingssamtal.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd att
godkänna rapporten.
Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
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