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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Charlotte Svanhem

2021-03-08

Dnr SON 2019-1179

Social- och omsorgsnämnden

Götgatan och Vallhallagatan, förlängning av avtal med
Linköpings Stadsmission avseende verksamhet i
stödbostäder för personer med beroendeproblematik
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet med Stadsmissionen avseende verksamhet i stödbostäder för
personer med beroendeproblematik på Valhallagatan och Götgatan förlängs
med två år till och med 2024-01-31.

Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till avtal med Stadsmissionen
avseende drift av bostäder för vuxna personer med beroendeproblematik.
Avtalet omfattar totalt 27 lägenheter fördelade på två verksamheter, Götagatan
38 och Valhallagatan 38. Verksamheten är bemannad dygnet runt och det är en
enhetschef som ansvarar för de två verksamheterna. Verksamheten ska erbjuda
individuellt stöd, till exempel att hålla bostaden i ett bra skick, söka behandling
för sin beroendeproblematik och upprätthålla relationer till anhöriga.
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 Linköpings Stadsmission sedan
2011 avseende stödboende för personer med långvarig missbruksproblematik.
Avtalet innehåller 27 lägenheter fördelade på två verksamheter; Götgatan och
Valhallagatan. Nuvarande avtal löper ut 2022-01-31 med möjlighet till
ytterligare två års förlängning.
Den enskilde har ett andrahandskontrakt och boendet är ett permanent boende
för män och kvinnor. Målsättningen med verksamheten är att varje person ska
ha ett värdigt liv och att alkohol- och drogkonsumtion ska minska eller
upphöra. Boende vars livssituation förbättras och missbruk upphör ska stödjas i
att på sikt flytta till ett mer självständigt boende.
En viktig del av verksamheten är att skapa trivsel, engagemang och
samhörighet för och mellan de boende. Ett aktivt arbete för att förebygga
hyresskulder ska bedrivas, för att på sikt öka möjligheten för den enskilde att
söka boende på den öppna bostadsmarknaden när behov av omfattande stöd
inte längre finns. Stöd ska då kunna erbjudas under en övergångsperiod.
Personalen har kompetens rörande Motiverande Intervju (MI), Bedömningsoch uppföljningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) samt kompetens
gällande kvinnors särskilda behov och ökad risk för våldsutsatthet.
Uppföljning och dialog har skett med verksamhetschef för Stadsmissionen 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.
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