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Beslut om forlangning av avtal avseende driften
av Asengardens vard- och omsorgsboende
Stadsdirektoren beslutar foljande:
I enlighet med Hagersten-Liljeholmens stadsdelsnarnnds forslag
till kommunstyrelsen och i enlighet med given delegation
beslutar stadsdirektoren att forlanga avtalen med Humana
Omsorg AB avseende driften av Asengardcns vard- och
omsorgsboende.
Forlangningen avser perioden fran och med 2020-10-01 till och
med 2 ~J-~--"--

B Stockholms
V stad

Stadsledningskontoret
Finansavdelningen

PM
Sida 1 (1)
2019-12-03

Handlaqqare: Stefan Tengbom, 08-508 29 044

Forlangning av avtal avseende driften av
Asenqardens vard- och omsorgsboende
Asengardens vard- och omsorgsboende drivs pa entreprenad av
Humana Omsorg AB sedan 1 oktober 2017. Nuvarande avtal galler
till och med 30 september 2020 med mojlighet till forlangning i
ytterligare tre plus tre plus tva ar.
Ansvaret for centralupphandlingar av vard- och omsorgsboenden
har fran och med 2019 overforts fran aldrenamnden till
kommunstyrelsen.
Hagersten-Liljeholmens stadsdelsforvaltning, som svarar for den
kontinuerliga verksamhetsuppfoljningen, anser att Humana Omsorg
AB uppfyller avtalet. Hagersten-Liljeholmens stadsdelsnamnd
beslutade 28 november 2019 att foresla kommunstyrelsen att avtalet
med Humana Omsorg AB rorande driften av Asengardens vard- och
omsorgsboende forlangs fran och med 1 oktober 2020 till och med
30 september 2023.

Bilaga
Hagersten-Liljeholmens stadsdelsnamnd, protokollsutdrag 2019-1128, samt tjansteutlatande 2019-11-18.
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Protokoll 11/2019
fort vid Hagersten-Liljeholmens stadsdelsnarnnds
sarnrnantrade torsdagen den 28 november 2019 kl. 18:0019-00, Telefonvaqen 30, Konferensanlaggningen en trappa
ner
l.edarnoter

Abit Dundar (L) Ordforande
Anette Hellstrom (M)
Lars Svard (M)
Susanne Sjoblorn (M)
Johan Vesterlund (C)
Eva Fagerhem (S)
Mathias Wallden (S)
Malte Sigemalm (S)
Ann-Marie Stromberg (V)
Henrik Akerlund (SD)
Tita Bergquist (M) ersatter Tomas Tetzell (M)
Emilia Sergius (MP) ersatter Lara Siadat (MP)
Bjorn Hall Kellerman (V) ersatter Maria Ljuslin (V)

Ersattare

Mikael Nilsson (M)
Anna Waglund (L)
Mikaela Wedin (S)
Ababacarr Jammeh (S)
Kiyana Kazemfar (S)
Alvin Wester (SD)

Ovriga narvarande

Gunilla Davidsson Stadsdelsdirektor
Toni Mellblom Avdelningschef
Lars Wennberg Avdelningschef
Marja Kammouna Avdelningschef
Katarina Oden-Ryhede tf. Avdelningschef
Anna William Olsson tf. Avdelningschef
Camilla Hoglund Narnndsekreterare

Juste rare

Abit Dundar (L), Eva Fagerhem (S)

Datum for justering

2019-11-28

Paragraf

§3,§8

Sekreterare

Camilla Hoglund
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§3
Forlangning av avtal for driften av Asenqardens vardoch omsorgsboende
HL 2018/16

Beslut
Hagersten-Liljeholrnens stadsdelsnamnd foreslar att
kommunstyrelsen forlanger avtalet med Humana Omsorg AB for
driften av Asengardens vard- och omsorgboende fran 1 oktober
2020 till 30 september 2023.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av arendet
Asengardens vard- och omsorgsboende drivs pa entreprenad av
Humana Omsorg AB sedan 1 oktober 201 7 HagerstenLiljeholmens stadsdelsforvaltning forvaltar avtalet och ansvarar for
uppfoljning av det. De senaste arens verksamhetsuppfoljning har
visat att Humana Omsorg AB uppfyller avtalet. Forvaltningen
foreslar namnden att foreslar kommunstyrelsen att forlanga avtalet
med Humana Omsorg AB for driften av Asengardens vard- och
omsorgsboende.

Beslutsqanq
Namnden stallde sig bakom forvaltningens forslag,
Handlingar i arendet
• HL 2018/16-4 Tjansteutlatande Forlangnmg av avtal for drift
av Asengardens vard- och omsorgsboende
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Till
Hagersten-Liljeholmens stadsdelsnarnnd
2019-11-28

Forlangning av avtal for driften av Asengardens
vard- och omsorgsboende
Forsfaq till beslut
1. Hagersten-Liljeholmens stadsdelsnarnnd foreslar att
kommunstyrelsen forlanger avtalet med Humana Omsorg
AB om driften av Asengarden fran 1 oktober 2020 till 30
september 2023.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Asengardens vard- och omsorgsboende drivs pa entreprenad av
Humana Omsorg AB sedan 1 oktober 2017. HagerstenLiljeholmens stadsdelsforvaltning forvaltar avtalet och ansvarar for
uppfoljning av det. De senaste arens verksamhetsuppfoljning har
visat att Humana Omsorg AB uppfyller avtalet
Forvaltningen foreslar namnden att rekommendera
kommunstyrelsen att forlanga avtalet med Humana Omsorg AB om
driften av Asengiirdens vard- och omsorgsboende.
Arendets beredning
Arender har beretts inom administrativa avdelningen i samarbete
med avdelningen for aldreomsorg. Arendet behandlas i
forvaltningsgrupp den 19 november 2019.

Hagersten-Liljeholmens
stadsdetsforvaltnlnq
Avdelningen for i!ldreomsorg
Telefonvaqen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hagersten
Vaxel 08-508 220 oo
Fax 08-508 22 099
hagersten-llljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Arendet
Stockholms stad har genom kommunstyrelsen och Humana Omsorg
AB avtal om driften av Asengardens vard- och omsorgsboende.
Avtal tecknades fran l oktober 2017 till 30 september 2020 med
mojlighet till forlangning i tre plus tre plus tva ar, Forvaltningen har
regelbundna moten med Humana Omsorg AB bade om driften och
avtalsuppfoljning. Forvaltningen anser att Humana Omsorg AB
uppfyller avtalet i alla dess delar och att de aldre erbjuds en vard
och omsorg av god kvalitet.
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Synpunkter och forslag
Forvaltningen och Humana Omsorg AB ar overens om att de viii
forlanga avtalet, till 30 september 2023. Forvaltningen foreslar att
stadsdelsnamnden rekommenderar kommunstyrelsen att forlanga
avtalet med Humana Omsorg AB om driften av Asengardens vardoch omsorgsboende.
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avdelnirrgschef
Bilagor
Avtalsuppfoljning med Humana Omsorg AB 2019-02-13,
dnr HL 2019/556

Hagersten-Liljeholmens
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Avdelningen for aldreornsorq
Telefonvagen 30, plan 9
Box 490
129 04 Haqersten
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hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se
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Administrativa avdelningen

Avtalsuppfoljninq vid Asengardens vard- och
omsorgsboende, Humana 2019-02-13
Narvarande:
Fran Humana:
Karin Lagerbielke, regionchef
Linnea Tranvinge, verksamhetschef
Eva Rosenlind Magnusson, arbetsterapeut
Tara Rashid, ornvardnadspersonal
Anna Lewin, sjukskoterska
Golnaz Mirzaei, omvardnadspersonal
Fran Hagersten-Liljeholmens stadsdelsforvaltning:
Marja Kammouna, avdelningschef
Agneta Blomkvist, MAS
Anneli Rydstrom, utredare
Gunilla Olsson, sekreterare

Tidpunkt:
2019-02-13
Plats:
Asenqarden

Hagersten-Liljeholmens
stadsdelsfdrvaltninq
administrativa avdelningen
Telefonvagen 30
Box490
12904 Hagersten
Vaxel 08-50822000
stockholm.se
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verksarnhetschef

Protokoll
Sida 2 (4)

- Stockholms

V stad

Protokoll
Bemanning
Linnea skickar ett schema over bemanningen pa Asengarden.
Asengarden har andrat bemanningen sa att det ar en kvarts
overlappning pa morgonen.
Delaktighet
Asengarden uppmuntrar den som flyttar in och anhoriga att
formulera en levnadsberattelse.
Kontaktpersonen gor varje vecka en veckoplanering tillsammans
med den boende.
Enligt den senaste brukarundersokningen var det 50% som
upplevde att det var Hitt att paverka tiderna for stod och aktiviteter.
De boende har olika onskemal om titler. Asengarden planerar
tidema gemensamt pa teammoten.
Aktiv och meningsfull tillvaro
Asengarden har anstallt en aktivitetspersonal som ocksa ar
gruppansvarig. Hon planerar aktiviteter i team med
rehabpersonalen. Mobleringen i de gemensamma utrymmena har
gjorts om sa att det blir mer utrymme for aktiviteter. En personal
med tradgardsutbildning har borjat bygga upp en sinnestradgard. De
boende delas upp i grupper utifran vad de klarar av. Pa sa satt blir
aktiviteterna mer anpassade efter vars och ens forrnaga.
Mat- och maltider
Asengarden har bytt matleverantor till Dafgards och Linnea tycker
att det bar fallit val ut.
Maltidsmiljon ar andrad och ordnad sa det blir lugnare. De boende
kan valja mellan tva varrnratter till lunch och middag.
Boendet tillampar Stockholms stads strategi mot undernaring,
Humana anlitar WA dietistkompetens bade individuellt och for
overgripande utbildning.
Kompetensutveckling
Linnea overlamnar en overgripande plan for personalens
kompetensutveckling som visar vad de har gjort 2018 och vad de
planerar att gora 2019.
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Klagomal
2018 inkom fyra klagornal angaende ornvardnad.
Av brukarundersokningen framgar det att manga inte vet vart de ska
vanda sig med klagomal. Lmnea sager att de far skriftlig
information om klagomalshantering vid inflyttning och att
information om detta aven satts upp i hissen.
Avvikelser
Avvikelser rapporteras i patientsakerhets berattelsen och
kvalitetsberattelsen. Asengarden rapporterar direkt till forvaltningen
om det ar allvarliga avvikelser.
Information fran forvaltningen
Marja berattar om prognos av demografiutvecklingen. Just nu ar det
farre personer som behaver aldreomsorg jamfort med for nagra ar
sedan. En okning vantas till 2025.
Information fran Asengarden
Asengarden har anstallt en fysioterapeut.
Humana har en ny MAS som heter Charlotte Damberg.
Asengarden ar nu Silviacertifierat,
Larm
Vid ett elavbrott kraschade larmet. Manga byggen i narheten
medfor okad risk for elavbrott. Trygghetslarmet kranglar och ska
bytas ut. Anneli berattar att ny larmleverantor ar upphandlad och
nytt larm ska installeras. Linnea vill garna ha en tidsplan for
larminstallationen. Asengarden har kept nya handledslarm och
utbildat personalen.
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Lokalfragor
Asengarden har fatt nya vitvaror.
Golv och vaggar ar shtna. A ven koket ar slitet. Humana har bytt ut
och renoverat en del mobler, Sangarna ar gamla och det kommer
snart att bli nodvandigt att byta ut dem. Motorerna pa sangarna
borjar ge upp och servicekillen tycker inte art det ar vart att
investera i nya motorer.
Enligt avtalet sa ska Humana skota lopande underhall, men
lokalerna var valdigt slitna nar Humana tog over och Humana har
sjalva fatt gora mycket inkop sager Karin Lagerbielke.
Linnea undrar over vilka inventeringar forvaltningen har gj ort och
onskar ta del av resultaten. Anneli ska kolla upp detta.
Linnea och Karin sager art de saknar personalutrymme och ett storre
rum att ha aktiviteter i.

