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Komplettering till avtal avseende drift av särskilt boende
för äldre - Österbo/Brunnsgatan 15 A
Dnr V ooA 2015/289

Inledning
Lunds kommun och Vardaga Äldreomsorg AB har tecknat avtal med referensnr:
2014/0397 för driften av särskilt boende för äldre, Österbo. Avtalstid 2015-09-01 2022-08-31 med möjlighet till förlängning med oförändrade villkor till 2025-08-31.
I enlighet med förfrågningsunderlaget flyttas Österbo under avtalstiden till ett nytt särskilt
boende på Brunnsgatan 15 A. Det nya boendet omfattar 36 lägenheter och beräknas vara
färdigställt och inflyttningsklart 2017-11-15.
Från mitten av oktober 2017 flyttar -etta ntat-blllk1rr~ från Österbo succesivt till
kommunens enhet på Brunnsgatan 13 A så att antalet boende är 36 vid överflyttning till
den nybyggda enheten.

Personalbemanning
Punkten 10.1 i avtalet ersätts av motsvarande skrivning nedan. Bemanningen beräknas
utifrån genomsnittligt vårdbehov för Österbo per okober 2016. Personalbemanning utifrån
ändrade förutsättningar framgår av bilaga 1 som är underlag för beräkning av
uppföljningsfaktom nedan.
10.1 Vite avseende bemanning

Om personalbemanningen, utifrån aktuellt vårdbehov vid uppföljningstillfället,
understiger den bemanningsnivå som uppges med mer än två (2) procent, utgår vite med
ett (1) prisbasbelopp per månad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring tills dess att
bemanningsnivån återställts. Vite utgår alltid med helt månadsbelopp.
Personalbemanningen, dvs. summa timmar omvårdnadspersonal per vecka exkl.
verksamhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ
personal, kommer månadsvis att stämmas av mot faktiskt vårdbehov enligt nedan.
Heltidsmåtten 37,0 tim/vecka för dag/kväll och 36,33 tim/vecka för natt används som
standard vid omräkning av summa timmar omvårdnadspersonal till antal årsarbetare.
Omvårdnadspersonal enligt överenskommelse (1361 ,50 tim/vecka)
(1127,0 tim/vecka dag/kväll och 234,50 tim/vecka natt= årsarbetare)
Vårdbehov enligt statistik oktober 2016
Omvårdnadspersonal/vårdbehov = uppföljningsfaktor

36,914
15,26
2,419

Uppföljningsfaktom (2,419) får avvika högst två (2) procent utifrån faktiskt vårdbehov.

2 (2)
Om beläggningsgraden är lägre än 97 procent räknas uppföljningsfaktorn om genom att
antalet årsarbetare relateras till den aktuella beläggningsgraden. Omräkning görs dock
alltid utifrån värdena vid 97 procent beläggning.
Utföraren skall också tillhandahålla de andra personalkategorierna som ingår i uppdraget
och som angavs i anbudet för att redovisning av bemanning skall vara uppfyllt vid varje
uppföljningstillfälle.
V erksamhetschef
Sjuksköterska
Sj ukgymnast/Fysioterapeut
Arbetsterapeut
Äldrepedagog
Gruppchef
Joursjuksköterska

1,0
1,5
0,225
0,225
0,225
0,45
0,75

Komplettering av avtal
Komplettering av avtal gäller endast justering av bemanning i förhållande till antal boende
på enheten, se bilaga och i övrigt gäller regleringar i befintligt avtal. Punkten 9 .3
Ersättning för utökad nattbemanning är inte längre aktuell.
Ersättningen följer brukare och vårdbehov enligt avtal punkten 9.2.

Avtalstid
Kompletteringen av avtal gäller från 2017-11-15 - 2022-08-31 då nuvarande avtal
upphör. Möjlighet tillförlängning finns enligt avtal.
Denna komplettering har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna har tagit ett
vardera.
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Brunnsgatan 15 A
Beräkning uppföljningsfaktor enligt nytt avtal fr.o.m 2017-11-15
Dagpersonal
Arbetade timmar i Omvandlas till timmar/vecka genom Timmar per
vecka
månaden delning med 4,3
Fyll i här

Bemanningsfaktor
timmar/vecka enligt avtal

Bemanningstal

I

4 846, 10

4,30

1 127,00

I

37,00

30,459

Bemanningsfaktor
timmar/vecka enligt avtal

Bemanningstal

36,33

6,455

4846,10

Nattpersonal
Arbetade timmar i Omvandlas till timmar/vecka genom Timmar per
månaden delning med 4,3
vecka
Fyll i här
1 008,35
ISumma redovisad bemanning

4,30
1008,35

234,50

36,914]

IVårdbehov enligt statistik oktober 2016

15,26J

IOmvårdnadspersonal/vårdbehov ~=J.!Ppföljningsfaktor

2,419J

