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Avtalsuppföljning av bostad med särskild service för
vuxna enligt LSS, 2019
Ärende
Under hösten 2019 har socialkontoret genomfört en avtalsuppföljning
avseende utförare av bostäder med särskild service för vuxna (LSS) i
Danderyds kommun. Uppföljningen har innefattat granskning av dokument,
besök på verksamheterna samt intervjuer med verksamhetschefer och
platsansvarig personal. Uppföljningen har inte berört Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2019/0223 daterat 202002-07 att godkänna rapporteringen av avtalsuppföljningen av bostad med
särskild service för vuxna enligt LSS.
Bakgrund
Bostad med särskild service för vuxna är till för personer med
funktionsnedsättning som regelbundet behöver stöd av personal i sin vardag.
Det övergripande målet för verksamheten enligt LSS är att den enskilde får
möjlighet att leva som andra.
Det finns i huvudsak två former av bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS.
1. Gruppbostad
2. Servicebostad.
Enligt 6 § LSS ska verksamheten vara av god kvalitét och ge den enskilde
största möjliga inflytande och medbestämmande över insatserna. Kvalitén
ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Uppföljningens syfte är att göra en bedömning av hur verksamheterna
fullgör sina lagstadgade åtaganden gentemot de boende, uppmärksamma
eventuella brister och bedöma behov av förbättringsområden.
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Socialkontorets utredning
Avtalsuppföljningen har genomförts på samma sätt oavsett privat utförare
eller utförare i egen regi.
Granskade områden
1. Personal och bemanning
2. Introduktion för personal
3. Kompetensutveckling
4. Stöd för att upprätthålla sociala kontakter, bryta isolering,
ledsagning och Individuella kultur- och fritidsaktiviteter
5. Självständighetsträning
6. Dokumentation i brukarnas sociala journal
7. Genomförandeplan
8. Klagomålshantering
9. Avvikelser
10. Våld i nära relationer
Socialkontorets yttrande
De områden som granskats har till stor del uppfyllt de krav som ställts i
avtal med privata aktörer och genom de uppdrag som socialnämnden lämnat
till verksamheter som drivs i egen regi. Vid granskningen framkom att några
verksamheter har behov av förbättringsåtgärder gällande genomförandeplaner och journalföring. Socialkontoret begär in en handlingsplan där
berörda verksamheter ska beskriva vilka åtgärder som ska vidtas för att
säkerställa villkoren i avtalet. En plan för uppföljning av handlingsplaner
kommer att upprättas.
Underlagen för bedömning och resultat redovisas för varje enskild
verksamhet som bilagor i detta ärende. Bedömningen redovisas med
följande färgmarkering.
Uppfyller inte
kraven. Alarmerande
brister. Omedelbara
åtgärder krävs

Britt-Marie Ekström
socialdirektör

Uppfyller delvis
kraven. Väsentliga
förbättringsåtgärder
krävs

Uppfyller delvis
kraven. Vissa
förbättringsåtgärder
krävs

Uppfyller kraven
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Handlingar i ärendet
Bilaga 1. Avtalsuppföljning 2019 – utförare av bostäder med särskild
service för vuxna enligt (LSS)
Bilaga 2. Slåttervägens gruppbostad
Bilaga 3. Santararavägens gruppbostad
Bilaga 4. Lyckovägens gruppbostad
Bilaga 5. Annebergs gruppbostad
Bilaga 6. Eddavägens gruppbostad
Bilaga 7. Nora Torg
Bilaga 8. Västerängsvägens gruppboende
Bilaga 9. Torgets serviceboende
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