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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anna Landerholm

2021-09-23

Dnr SON 2019-1253

Social- och omsorgsnämnden

Augustbergsgården, förlängning av avtal med Ostgota
Care AB avseende stödboende
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet med Ostgota Care AB avseende Augustbergsgårdens stödboende
förlängs med två år till och med den 31 december 2024.

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 kvinnor och män.
Förvaltningen har inte uppmärksammat några brister i verksamheten som
motiverar att avtalet sägs upp.
Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga avtalet med två år till och med
den 31 december 2024.
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Bakgrund
Linköpings kommun har avtal med Ostgota Care AB gällande stödboende vid
Augustbergsgården sedan den 1 januari 2018. Nuvarande avtal har förlängts en
gång och gäller till och med den 31 december 2022. Avtalet är möjligt att
förlänga två år vid ytterligare ett tillfälle.
Det finns totalt 11 platser på Augustbergsgården. För närvarande består de
boende av en kvinna och nio män inom åldersspannet 57-82 år. En lägenhet är
för tillfället ledig och ny placering planeras ske inom kort. Augustbergsgården
är bemannad av personal dygnet runt med sovande jour. Verksamheten har ett
tätt samarbete med närliggande vårdcentral. Personalen på Augustbergsgården
arbetar bland annat utifrån MI (motiverande samtal) och lågaffektivt
bemötande. I verksamheten finns inget krav på nykterhet. Däremot arbetar
personalen motiverande för att de boende i möjligaste mån ska komma tillrätta
med missbruksproblematiken och därmed uppnå en god levnadsnivå.
Verksamheten lämnar årligen in en verksamhetsberättelse till nämnden som
beskriver den verksamhet som bedrivits under året. Uppföljning har skett
genom verksamhetsbesök samt dialog med verksamhetschef och samordnare
vid Augustbergsgården under september 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för verksamheten finns inrymd 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 MBL § 19 är lämnad 2021-10-04.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Ostgota Care AB
Kvalitet och utveckling, Avd Vuxna,
enhetschef

