
~HÅBO 
"-'KOMMUN 

KALLELSE 

TILL 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS 
EXTRAINSATTA SAMMANTRÄDE 

2016-01-13 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ledamöter 

Lisbeth Bolin (C), Ordfårande 
Helen Embretsen (KD), l :e vice ordfårande 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Annell (S) 
Pirjo Thonfors (SD) 

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 

Tid onsdagen den 13 januari 2016, ld. 17:00 
Förmöten från kl . 16.00 

Plats Akvariet, Kommunhuset, Bålsta 

Mötets Upprop 
öppnande Val av justerare: Eva Staake (S) 

KALLELSE 

Datum 
2015-12-22 

Ersättare 

Ingvar Nitfjord (L) 
Ulrika Wallin (MP) 
Ingrid Andersson (S) 
Birgit Eriksson (V) 
Sjunne Green (B å p) 

Dag och tid får justering: Torsdag 14 januari, klockan 16:00 

Ärende 
l. 

Lisbeth Bolin 
Ordforande 

Upphandling av driften av Pomona, hus 2 Dnr 2015/00047 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171 -52579 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2015-12-22 VON 2015/00047 nr 1359 

Upphandling av driften av Pornona hus 2 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till fårvattningen att arbeta fram ett 
fårfrågningsunderlag får upphandling av driften av Pornona hus 2. 

Sammanfattning 
Attenda har svarat får driften av Pornonas äldre boende, hus 2 sedan den l O 
september 2010. Avtalet löper ut den 31 december 2016 och kan då inte 
fårlängas ytterligare. Förvaltningen fareslår nu att fårvattningen ges i 
uppdrag att på nytt upphandla driften av hus 2 från och med den l januari 
2017. 

Ärende 
Förvaltningens utgångspunkt har att det är av stor vikt att den enskilde vid 
behov kan välja mellan kommunal och privat utfårare. Förvaltningen 
fareslås nu få i uppdrag att upphandla dtiften av hus 2 medan hus 4 finns 
kvar i kommunal regi. Övriga delar av verksamheten på Pornona som 
reception, fotvård, dagverksamhet och hälso- och sjukvårdsinsatser från 
sjuldcöterska bör också finnas kvar i kommunal regi. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Upphandlingen bör göras på ett sådant sätt att driften i varje fall inte blir 
dyrare än att driva verksamheten i kommunal regi. 

Uppföljning 
Förvaltningen kommer att tillsammans med upphandlingsavdelningen 
arbeta fram ett fårfrågningsunderlag som rapporteras tillbaka till vård- och 
ornsorgsnärnnden. 

Beslutsunderlag 
- Utredning daterad 2015-12-22 

Beslut skickas till 
Avdelningschef, stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschef Pornona äldreboende 
Enhetschef, Hälso- och sjukvård 
Enhetschef, Attendo, Pornona äldreboende, hus 2 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
socialnamnden@habo.se 

Upphandling av driften av Hus 2 på Pornonas äldreboende 

Nuvarande avtal 
2009-01-21 § 6 beslutade dåvarande Socialnämnden att driften av Pornonas hus 2 skulle 
upphandlas. Efter genomförd upphandling fick Attenda Sverige AB i uppdrag att driva 
verksamheten. 

Bakgrund till upphandlingen var att kommunen i ett fullmäktigebeslut den 2008-06-16 
infört en så kallad utmanarrätt Utmaning kom till Håbo kommun när det gällde driften 
av Pornona och dåvarande socialnämnden beslutade att en upphandling skulle 
genomföras 

Kontraktsperioden för driften av Pornona hus 2 med Attenda Sverige AB har löpt från 
20 l 0-09-1 O - 2014-12-31, med förlängningsperiod som längst till 2016-12-31 . 

Bakgrund 
Artendos äldreboendet Pornona hus 2 ligger som en egen huskropp i Pornonas äldrecentrum. 
Kommunen ansvarar idag får all annan verksamhet som tillhör Pomona: Äldreboendet hus 
4, Pornona restaurang, dagverksamhet, reception, vaktmästeri, fotvård, demensteam, 
hemsjukvård och rehab. Äldreboendet hus 2 har 32lägenheter och är bemannat dygnet runt. 
Enligt avtalet skall personalen som tjänstgör i hus 2 ha den utbildning och en kompetens 
som krävs får uppdraget. Under dagtid tjänstgör Artendos sjuksköterska men kvällar, helger 
och nätter är det kommunens sjuksköterska som ansvarar får hälso- och sjukvården i hus 2. 
Kommunen tillhandhåller även arbetsterapeut och sjukgymnast samt ansvarar får 
hjälpmedlen får Attendas räkning. 

Driftsform från och med 2017 
Avtalet med Attenda löper ut den 31 december 2016 och nämnden har nu att ta ställning 
till om verksamheten ska övergå i kommunal drift eller om driften ska upphandlas på 
nytt. Ett alternativ är också att upphandla driften av både hus 2 och hus 4. 

En utgångspunkt kan skulle kunna vara driften av Pornona bör ske av en och samma 
utförare. En vilttig fårdel är att personalen :far möjlighet att samverka mellan husen och ta 
vara på varandras kompetenser och erfarenheter. Detta kan bli värdefullt får 
verksamhetsutveclding i båda husen. Man kommer även att kunna samordna vilcarier får 
båda husen. Samordningen möjliggör en lärande organisation vilket bör höja kvaliteten på 
vården och omsorgen. 

Det kan konstareras att under den tid som Attenda svarat för driften av hus 2 så har 
verksamheten i huvudsak fungerat mycket väl. I de brukarundersökningar som 
genomförts så har man fått goda resultat genom åren och samarbetet med kommunen 
har varit gott både vad gäller omvårdnadsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor. 

När det gäller frågan om huruvida driften ska utföras av kommunen eller en privat 
entreprenör bör utgångspunkten vara en bedömning av vilken driftsform som kan 
erbjuda bäst kvalitet för de boende. Något bestämt svar på det finns naturligtvis inte 
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men en rimlig grund får ställningstagandet är hur verksamheterna har fungerat de 
senaste åren. Vid jämfårelser på nationell nivå mellan privat och kommunal drift kan 
man i stort sett inte se några skillnader vad gäller kvaliteten på verksamheten. Både de 
privata och de kommunala utfårama är på nationell nivå duktiga och erbjuder en bra 
verksamhet. 

I socialstyrelsens senaste brukarundersökning var det dock stora skillnader i den 
brukarupplevda kvaliteten vid en jämförelse mellan Pornona hus 2 och Pornona hus 4. 
Pornonas hus 2, som drivs av Attendo, hade ett mycket bättre resultat särskilt på frågan 
om brukarens helhetsomdöme om sitt äldreboende. Det är viktigt att notera att 
svarsmaterialet var runt 50% vilket ju medfår en statistisk osäkerhet men skillnaderna 
var dock så stora att de måste sägas vara signifikanta trots det begränsade underlaget. 

Med anledning av att resultatet får Pornona hus 4 i brukarundersökningen har ansvarig 
chef får verksamheten arbetat fram en handlingsplan i syfte att åtgärda detta så fort som 
möjligt. Det innebär bland annat att en särskild person kommer att arbeta med 
planeringssystemet TES får att bättre kunna tillgodose varje boendes individuella 
önskemål. Enheten har också inlett ett samarbete med arbetsfårmedlingen ochjust nu är 
det tre personer som arbetstränar på Hus 4 och är be11jälpliga med att erbjuda det lilla 
extra. Verksamheten har också tagit fram en måltidsguide som beslaiver vad som ska 
ingå vid varje måltid och planerar vissa mindre inköp av t ex tyger och inventarier får 
att kunna erbjuda en hemtrevligare miljö. Ett pilotprojekt där de boende får lära sig att 
använda en Ipad har också startats och tagits emot mycket positivt. 

Det kan således konstateras att en positiv utveckling är på gång när det gäller Pornona 
hus 4 och mycket talar får att det finns goda fårutsättningar får att under 2016 skapa en 
verksamhet som uppfattas positivt av de boende. Då beslutet om upphandling behöver 
fattas omgående går det dock inte att avvakta resultatet av förbättringsarbetet. Om 
utgångspunlden att driften av både hus 2 och hus 4 (exklusive korttids boendet) bör ske 
av samma utfårare och då den privata utfåraren under 2015 visat ett mycket bättre 
resultat är det rimligt att vård-och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till 
fårvaltningen att tillsammans med upphandlingsavdelningen upphandla driften av både 
hus 2 och hus 4 från och med 20 l 7. 

Det som talar emot att upphandla driften i båda husen är att äldre med 
omvårdnadsbehov av somatisk karaktär då inte längre har ett kommunalt alternativ att 
välja på när man behöver flytta till ett särskilt boende. 

Tisdagen den l december träffade övertecknad enhetschef och gruppledare får 
verksamheten i hus 4. Gruppledaren är också den som svarar får boendeplanetingen när 
det gäller både hus 2 och hus 4. Det innebär att när en lägenhet blir ledig i något av 
husen så kontaktar hon personen som har ett biståndsbeslut om särskilt boende och 
lämnar ett erbjudande om att flytta in i den aktuella lägenheten. 

En viidig information som framkom i detta sammanhang var att flera brukare tackar nej 
till att flytta till Attenda och uttrycker att man vill bo i "kommunens äldreboende". 
Gruppledaren uppskattar att det är i storleksordningen var tredje person som erbjuds 
boende på Attenda som uttrycker att man vill bo i kommunens äldreboende. Detta beror 
sannolikt inte på kvaliteten på Attendas verksamhet utan snarare på att det hos 
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allmänheten finns en negativ bild av privata utforare utifrån vad som ibland formedlas 
av media. En annan orsak kan vara att man haft kommunal hemtjänst och är nöjd med 
denna och då har en önskan att fortsätta med kommunen som utforare när man flyttar 
till särskilt boende. 

Vid samtal med kommunens äldre-och handikappombudsman den 2 december 
framkommer att även denna då och då får lilmande signaler, dvs att man som brukare 
vill bo på kommunens äldreboende. 

En upphandling av hela Pornona måste sägas leda till en minskad valfrihet for den 
enskilde då det i så fall inte skulle finnas ett kommunalt alternativ for gruppen äldre 
med stora somatiska behov. 

Sammanfattningsvis är förvaltningens uppfattning att frågan om att kunna välja privat 
eller kommunal utforare av särskilt boende bör ha större vikt än ett lågt resultat i en 
brukanmdersölming ett enskilt år. 

Vilka delar av verksamheten ska ingå i upphandlingen? 
Inom Pornona fmns äldreboende hus 2 och 4, Pornona restaurang, dagverksamhet, 
reception, vaktmästeri, fotvård, kmttidsvård, hemsjukvård och rehab. Upphandlingen bör 
omfatta omsorg och omvårdnad på Pornona hus 2. 

Övriga delar av verksamheten på Pornona bör finnas levar i kommunal regi och nedan foljer 
motiveringen till det under respektive verksamhet. 

Pornona Hus 4 
För att kunna behålla en valfrihet for brukare som behöver särskilt boende av somatisa 
skäl bör Pornonas Hus 4 finnas levar i kommunal regi 

Pornonas dagverksamhet 
Pornonas dagverksamhet vänder sig till boende både på Pornona och personer som bor i 
eget boende i kommunen. En del av den verksamheten är också den träningslokal som 
finns i närheten av Pomona. Personal från dagverksamheten har där en instruktörsroll 
får äldre personer som tränar. För kommunen är detta en viktig forebyggande 
verksamhet som vi bör forfoga över själva. 

Receptionen 
Receptioen är viktig att behålla i kommunal regi eftersom den servar verksamheterna 
med fakturahandläggning och nyckelhantering och kontraktsskrivning i hus 2, 4, 8 och 
l O. Det är också denna verksamhet som fattar avgiftsbeslut och fakturerar våra brukare. 

Fotvård 
A v den fotvård som utfOrs på Pornona är bara en liten del for boende på Pomona. De 
flesta kunderna kommer från eget boende. Kommunen har utöver det ett avtal med 
landstinget om medicinsk fotvård. 

Korttidsvård 
Korttidsvården på plan 4:5 bör finnas kvar i kommunal regi. Teamet for trygg hemgång 
kommer att ha sin utgångspunkt från korttidsboendet Förvaltningen bedömning är att 
rehabiliteringen och omvårdnaden kommer att forstärkas om teamet utgår från 
avdelningen. Det kommer också att forekorurna att enskilda kommer till kOlitidsboendet 
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efter sjukhusvistelse får vård under en begränsad tid får att sedan gå hem. Då finns det 
fårdelar med att teamet lärt känna personen innan hemgång. 

Hemsjukvård och rehab 
Hemsjukvård och rehab bör finnas levar i kommunal regi. Hemsjulcvård och rehab är en 
organisation och att bryta ut en sjuksköterska på dagtid som har varit fallet med 
nuvarande drift av Attenda är negativt får teamarbete och helhetssyn på hälso- och 
sjukvården. Om kommunen ansvarar får all hälso- och sjulcvård dygnet runt så innebär 
det enligt förvaltningens mening en bättre kontinuitet och ett effektivare användande av 
resurser. Järnfort med hur det ser ut på Attenda idag blir skillnaden att kommunen även 
ansvarar får sjuksköterska dagtid måndag till fredag. 
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