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Återkoppling av åtgärdsplan efter avtalsuppföljning för
socialpsykiatrin 2021
Ärende
Återrapportering av resultaten av arbetet med framtagen åtgärdsplan enligt
tjänsteutlåtande SN 2021/0125 daterat 2021-05-26.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2021/0125 daterat 202111-12 att godkänna socialförvaltningen bedömning och återkoppling av hur
åtgärdsplanen ska följas upp.
Bakgrund
Vid 2021 års avtalsuppföljning avseende särskilt boende, satellitlägenhet
samt boendestöd i reguljärt boende inom socialpsykiatrin konstaterades att
utföraren uppfyllde kraven på åtta av tio granskade områden.
Socialnämnden beslutade 2021-06-17 godkänna rapporteringen av
avtalsuppföljningen av socialpsykiatrin, SN 2021/0125, och gav
socialförvaltningen i uppdrag att återrapportera resultatet av arbetet med
framtagen åtgärdsplan till socialnämnden under hösten 2021.
Socialförvaltningens utredning
Utföraren uppfyllde kraven på åtta av tio granskade områden och för de två
områden som delvis uppfyller kraven har utföraren fått en handlingsplan
med krav på förbättringsåtgärder.
Handlingsplanen lämnades till utföraren under september 2021 och den 1
oktober 2021 har utföraren lämnat in förslag på åtgärder för bristområdena.
Planerade åtgärder är att utföraren uppdaterar checklistan för
genomförandeplanernas innehåll och säkerställer att de enskildas önskemål
om hur de vill bli bemötta, önskemål om aktiviteter samt delaktigheten i
planeringen tydligt framkommer. Utföraren åtar sig också att säkerställa att
dokumentationen av planerade och genomförda aktiviteter tydligt
framkommer av den sociala dokumentationen.
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Enligt utföraren kommer åtgärderna att implementeras löpande i
verksamheten och ska vara helt införda senast vid årsskiftet 2021/2022.

Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen bedömer att utförarens föreslagna åtgärder kan
godkännas samt att uppföljningen sker lämpligast i samband med nästa års
avtalsuppföljning, planerad till våren 2022. Fram till uppföljningen kommer
inkomna genomförandeplaner granskas av handläggarna med särskild fokus
på hur bristerna åtgärdas.

Britt-Marie Ekström, socialdirektör

Handlingar i ärendet
Bilaga 1. Handlingsplan med åtgärder Attendo 2021

Expedieras
Attendo LSS AB
louise.andersson8@attendo.se
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