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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Malin Oliw

2019-12-10

Dnr SON 2019-1253

Social- och omsorgsnämnden

Augustbergsgården, förlängning av avtal med Ostgota
Care AB
Förslag till beslut
1. Avtalet med Ostgota Care AB avseende verksamhet vid Augustbergsgårdens stödboende sägs inte upp varvid det förlängs med två år till och
med 2022-12-31.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till avtal med Ostgota Care
AB avseende Augustbergsgårdens stödboende för vuxna personer med
missbruksproblematik.
Verksamheten på Augustbergsgården är ett permanent boende med stöd dygnet
runt. På boendet finns 11 platser som riktar sig till äldre personer med ett
långvarigt missbruk. Flertalet i målgruppen har fysiska funktionsnedsättningar
och psykisk ohälsa. Augustbergsgården riktar sig till både män och kvinnor.
Verksamheten följs upp löpande och genom årlig verksamhetsberättelse.
Förvaltningen har 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 två år till och med 2022-12-31.
__________
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Bakgrund
Linköpings kommun har avtal med Ostgota Care AB gällande verksamhet vid
Augustbergsgården sedan 2018-01-01. Nuvarande avtal löper ut 2020-12-31
med möjlighet till förlängning två gånger med två år i taget.
Det finns totalt 11 platser på Augustbergsgården fördelat på två kvinnor och
nio män. De boende är inom åldersspannet 55-80 år. Augustbergsgården är
bemannad av personal dygnet runt med sovande jour.
Målsättningen med verksamheten är att varje person ska ha ett värdigt liv och
att alkoholkonsumtionen ska minska/minimeras.
Personalen på Augustbergsgården arbetar utifrån MI (motiverande Samtal) och
lågaffektivt bemötande samt Linköpings kommuns modell för Delaktighet. I
boendet finns också ett kontrakt där målet att ha drog och alkoholfria
gemensamma lokaler anges.
Uppföljning och utvärdering
Planeringsledare på social- och omsorgsförvaltningen genomförde en
nystartsuppföljning på Augustbergsgården i slutet av 2018 som visar att avtalet
följs utan anmärkning och att Ostgota Care AB bedriver en välfungerande
verksamhet i god samverkan med andra professionella aktörer.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Ostgota Care AB

