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Förlängning av Starbogårdens avtal

Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga befintligt avtal med
Bräcke diakoni för driften av Starbogårdens dagverksamhet till och
med den 1 oktober 2024
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att förlänga
aktuellt avtal.
Sammanfattning
Under 2017 tecknades avtal med Bräcke diakoni för driften av
Starbogårdens dagverksamhet. Avtalet löper ut den 1 oktober 2022
och kan då förlängas två gånger med två år per gång.
Överenskommelse om förlängning ska göras skriftligen senast nio
månader före avtalstidens utgång.
Bakgrund
Starbogårdens dagverksamhet, är belägen i samma fastighet som
Koppargårdens vård- och omsorgsboende i Råcksta och riktar sig
till personer som har en demenssjukdom och har biståndsbeslut om
dagverksamhet. Starbogården har plats för 34 gäster per dag.
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Stadsdelsförvaltningen gjorde i september 2021 en uppföljning av
verksamheten, enligt stadens uppföljningsmodell,
den samlade bedömningen utifrån verksamhetsuppföljningen visar
att utföraren har förutsättningar för att bedriva verksamhet i enlighet
med gällande avtal/lagar och föreskrifter.
Verksamhetens styrkor utifrån uppföljningen är det systematiska
och strukturerade arbetet som genomförs med hjälp av väl
utarbetade rutiner, riskanalyser och egenkontroller i syfte att
utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. Vidare framgår
hur verksamheten arbetar för att motivera och förbättra arbetet med
att öka antalet dokumenterade avvikelser. Resultatet visar en
markant ökning. Rutinerna är väl kända och personalen är
inkluderad i kvalitetsarbetet. Verksamheten arbetar även aktivt för
att inkludera de äldres åsikter och upplevelser, bland annat genom
att utvärdera aktiviteter och upplevelser.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att förlänga
gällande avtal med Bräcke diakoni avseende driften av
Starbogråden dagverksamhet från och med den 1 oktober 2022 till
och med den 1 oktober 2024. Förvaltningen föreslår även att
stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att förlänga
aktuellt avtal enligt tidsangivelsen.
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