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Förlängning av avtal för gruppbostäderna
Bergmyntegränd, Eklövsgränd, Rosenbacken
och Ullvidevägen
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga avtalet för driften av
gruppbostäderna Bergmyntegränd, Eklövsgränd, Rosenbacken
och Ullvidevägen
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att förlänga
aktuellt avtal.
Sammanfattning
Gruppbostäderna Bergmyntegränd, Eklövsgränd, Rosenbacken och
Ullvidevägen drivs på entreprenad av Nytida. Nuvarande avtal
ingicks 2019-03-01 och löper till 2021-02-28. Avtalet kan förlängas
med två år till 2023-02-28. Förvaltningen föreslår att avtalet
förlängs.
Bakgrund
Gruppbostad är ett boende för vuxna enligt LSS 9§9. Förvaltningen
driver 9 grupp- och servicebostäder i egen regi och 4 drivs på
entreprenad. De som drivs på entreprenad är Bergmyntegränd,
Eklövsgränd, Rosenbacken och Ullvidevägen. De drivs av Nytida
sedan 2019-03-01. Nuvarande avtalet löper till 2021-02-28 och kan
förlängas med två år till 2023-02-28.
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Bergmyntegränds gruppbostad
Bergmyntegränds gruppbostad ligger i Backlura i en enplansvilla
med fem lägenheter och ett gemensamt sällskapsrum. Alla
lägenheter har egen uteplats. Till huset hör en trädgård. Målgrupp är
vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd.
Eklövets gruppbostad
Eklövets gruppbostad ligger i ett villaområde i Hässelby och består
av en tvåplansvilla med stor trädgård och gemensam uteplats.
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Målgrupp är brukare med lindrig till måttlig utvecklingsstörning.
Sex personer bor på Eklövet.
Rosenbackens gruppbostad
Rosenbackens gruppbostad ligger i ett villaområde i norra Hässelby
och vänder sig till boende med lindrig till måttlig
utvecklingsstörning. Det finns tillgång till ett litet gym där det finns
möjlighet att träna med bland annat en motionscykel och olika
vikter. Det finns en gemensam trädgård. Det bor fem personer på
gruppbostaden.
Ullvidevägens gruppbostad
Ullevidevägens gruppbostad ligger i Vinsta. Gruppbostaden ligger
på markplan i ett område med flerfamiljshus. Gruppbostaden består
av fem lägenheter. Samtliga lägenheter ligger i direkt anslutning till
ett gemensamt vardagsrum och tvättstuga. Målgrupp är vuxna
personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.
Förvaltningen har kontinuerligt kontakt med entreprenören via
telefon, e-post och möten. Senaste besöket på gruppbostäderna var
7 oktober 2019. Utföraren fick då, utifrån avtalet, frågor om bland
annat personalsituationen när det gäller bemanning och kompetens,
om brukardelaktigheten, tillgänglighet och samverkan med
förvaltningen. Förvaltningen bedömde att verksamheten fungerar
och att entreprenören följer avtal, riktlinjer och lagar.
Ytterligare besök i verksamheterna var planerat att genomföras
under våren. Besöken har ställts in för att undvika smittrisk på
grund av coronavirus.
Jämställdhetsanalys
Det är inte aktuellt med en jämställdhetsanalys i ärendet då det rör
sig om en förlängning av befintligt avtal.
Ärendets beredning
Det här tjänsteutlåtandet har skrivits inom avdelningen för vuxna.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden rekommenderar en
förlängning av avtalet och uppdrar åt stadsdelsdirektören att
förlänga aktuellt avtal.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Fredrik Skoglund
Avdelningschef
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