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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Malin Oliw

2019-09-16

Dnr ON 2015-208

Social- och omsorgsnämnden

Våreldsvägen, ställningstagande till uppsägning av avtal
med Ostgota care AB avseende verksamhet i bostäder
med särskild service för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Förslag till beslut
1. Avtalet med Ostgota Care AB avseende verksamhet i bostäder med särskild
service vid Våreldsvägen sägs inte upp varvid det förlängs med tre år till
och med 2023-10-31.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till avtal med Ostgota Care
AB avseende Våreldsvägens verksamhet för bostäder med särskild service, för
personer med psykisk funktionsnedsättning.
Verksamheten på Våreldsvägen omfattar sex platser. Samtliga personer som
bor på boendet har beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Verksamheten följs upp löpande och genom årlig verksamhetsberättelse.
Förvaltningen har därvid inte uppmärksammat några brister i verksamheten
som motiverar att avtalet sägs upp.
Social- och omsorgsnämnden föreslås att inte säga upp avtalet varvid det
förlängs med tre år till och med 2023-10-31.
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Verksamheten Våreldsvägen startade 2016 i nybyggda lokaler i Sturefors och
har bedrivits av Ostgota Care AB sedan starten. Nuvarande avtal löper ut
2020-12-31.
Boendegruppen består av fyra kvinnor och två män i åldrarna 43-66 år. Den
psykiatriska problematiken bland de boende består av bipolär sjukdom,
ångestproblematik, schizofreni, psykosliknande tillstånd, ätstörningar,
självskadebeteenden och högfunktionell autism.
Personalen arbetar kontinuerligt med trygghetsskapande åtgärder genom
tydliga rutiner och använder sig av ett lågaffektivt bemötande för att nå fram
till de boende.
Verksamheten beskriver i sin verksamhetsberättelse för föregående år att
boendegruppen har stabiliserats i sin vardagsmiljö efter inflyttningen och att de
boende idag känner en högre grad av förtroende för personal.
Vid uppföljningsbesök av planeringsledare på social- och
omsorgsförvaltningen berättar verksamhetschef och samordnare att de boende
oftast vistas i sina lägenheter, men de går även och handlar och hjälper till att
sköta växter och grönsaker som odlas ute i trädgården. En gång i veckan
kommer Ostgota Cares vårdhund på besök och då får de boende möjlighet att
gå på promenad med hunden. Verksamheten samarbetar med de andra
boendena inom företagets verksamhetsområde och gör exempelvis
gemensamma utflykter.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts den 16
september 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Ostgota Care AB

