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§8
Förlängning av avtal för driften av
Riddargårdens vård- och omsorgsboende
NORR 2020/538
Beslut
Stadsdelsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förlänga
avtalet med Humana Omsorg AB för driften av Riddargårdens
vård- och omsorgsboende under perioden 1 november 2021
till och med 31 oktober 2024.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-09-10
Norrmalms stadsdelsförvaltning har sedan Humana omsorg
AB övertog driften av Riddargårdens vård- och omsorg
genomfört regelbundna uppföljningar av olika delar av
verksamheten enligt Stockholm stads uppföljningsmodell.
Riddargårdens vård- och omsorgsboende uppfyller de krav
som ställs för att ge de boende en säker vård och omsorg av
god kvalitet utifrån de resultat och underlag som redovisats
vid olika uppföljningar under åren 2019 och 2020.
Verksamheten har också rutiner och arbetssätt för att bedriva
en god och säker hälso- och sjukvård.
Verksamheten har påverkats av coronapandemin och rutiner
och arbetssätt har varigt nödvändiga att ses över. Bland annat
har aktiviteterna och personalens olika mötesformer anpassats
att personal och boende endast träffas avdelningsvis.
Riskanalyser och kontinuitetsplaner har upprättats.
Verksamheten har bedrivit en säker vård och omsorg också
under denna period.
Stadsdelsförvaltningen har under avtalsperioden haft en god
samverkan med Riddargårdens vård- och omsorgsboende.
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Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
rekommenderar kommunstyrelsen att förlänga avtalet med
Humana omsorg AB för driften av Riddargårdens vård- och
omsorgsboende. Förlängningen avser perioden 1 november
2021 till och med 31 oktober 2024.
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Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ledamoten Magnus Waller (S) och ledamoten Elisabeth
Hedlund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande:
Riddargården drivs idag av Humana Omsorg AB. Vår
principiella utgångspunkt är att så mycket som möjligt av
stadsdelsnämndens verksamhet ska ske i egen regi. När det
gäller Riddargården så kan vi konstatera att verksamheten
fungera på ett bra sätt och att det genomförs regelbundna
uppföljningar enligt Stockholm stads uppföljningsmodell.
Även situationen med en pågående Coronapandemi och den
oro det skapar hos brukare och anhöriga, manar till
försiktighet med att genomföra större
organisationsförändringar. Mot bakgrund av detta så motsätter
vi oss inte en förlängning av driftsavtalet i enlighet med
förslaget.
Däremot så framgår det av bedömningen av verksamhetens
kvalitet att verksamheten uppvisar en hög andel timanställda.
Så många som 18 procent av den totala tiden utförs av
medarbetare som inte är tillsvidareanställda. Detta oroar oss.
Av en rapport som fackförbundet Kommunal nyss presenterat
framgår att av de äldreboenden som drabbades hårt av
coronasmittan i våras hade generellt färre anställda och fler
timvikarier än den som klarat sig bättre. Tillgången till
skyddsutrustning var också sämre. Det har också visat sig att
de personerna med timanställning har sämre löneutveckling
och känner större otrygghet.
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Vi menar att Humana borde åta sig att minska antalet
timanställda och öka antalet tillsvidareanställda. Detta skapar
större trygghet för de anställda och därmed också för de äldre
på Riddargården.

