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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Charlotte Svanhem

2021-03-08

Dnr SON 2021-186

Social- och omsorgsnämnden

Stallgården, förlängning av avtal med Ostgota Care AB,
avseende verksamhet i stödbostäder för personer med
beroendeproblematik
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet med Ostgota Care AB avseende verksamhet i stödbostäder vid
Stallgården för personer med beroendeproblematik förlängs med två år till
och med 2024-01-31.

Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förlängning av avtal med
Ostgota Care AB avseende verksamhet i bostäder för vuxna personer i behov
av akutboende. Avtalet innehåller totalt 49 bostäder samt tre akutrum.
Nuvarande avtal gäller till och med den 31 januari 2022 med möjlighet för
beställaren att förlänga avtalet med två år.
Boendet är av mer tillfällig karaktär där den enskilde får ett
andrahandskontrakt. Verksamheten ska ha en motiverande och rehabiliterande
inriktning som fokuserar på att den enskilde på sikt ska klara ett ordinärt
boende.
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 förlänga avtalet med två år till och
med 2024-01-31.
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har avtal med Ostgota Care AB sedan januari
2019 avseende drift av bostäder. Avtalet innehåller tillsyn av 32 lägenheter
samt tre akutrum på Vattenverksvägen, 12 lägenheter på Kristinebergsvägen
och fem av beställaren förhyrda stugor på Glyttinge camping. På
Vattenverksvägen utförs stöd och tillsyn dagligen, året runt. På
Kristinebergsvägen och Glyttinge utförs stöd och tillsyn vid behov.
Verksamheten riktar sig till personer i behov av akutboende, både män och
kvinnor. I målgruppen kan andra typer av problem förekomma såsom
missbruk, psykisk ohälsa och kriminell livsstil. Verksamheten ska arbeta
motiverande och rehabiliterande för att ge den enskilde förutsättningar att på
sikt klara ett ordinärt boende. För de som flyttar vidare till eget boende ska stöd
under en övergångsperiod erbjudas. För vissa kommer boendet vara av mer
stadigvarande karaktär varför absolut drogfrihet inte kan krävas.
Personalen på Ostgota Care AB har bland annat kompetens inom Motiverande
Intervju (MI) samt språkkompetens för att kunna möta upp enskilda med annat
språk än svenska.
Uppföljning och dialog har skett med verksamhetsansvarig för Ostgota Care
AB och de ställer dig positiva till förlängning av avtal. Förvaltningen har inte
uppmärksammat några brister i verksamheten som motiverar att avtalet sägs
upp.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för verksamheten finns invägd i social- och omsorgsnämndens
budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 medbestämmandelagen har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Ostgota Care AB
Enhetschef, Boendeenheten

