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CHECKLISTA/PROTOKOLL
För tillsyn av enskild verksamhet enligt Sol och LSS inom Kista stadsdelsnämnd

Huvudman/ägare:

Bromma KFUM-KFUK

Utförarens platsantal totalt: 6 barn (integrerad fritidsverksamhet för barn över 10 år)
Ansvarig chef:

Britt-Marie Sundin

Tillsynen utförd av:

Marika Lundin, Kvalitetschef
Helena Persson, Biståndshandläggare

Datum för tillsyn:

2006- 11- 28

Förra tillsynen genomfördes den: 2005 08 31
Nästa tillsyn planeras den: 2007

.
marika.lundin@kista.stockholm.se
www.stockholm.se
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Lokaler: Oförändrat sedan uppföljningen 2005.Musikrum är under planering.
Bedömning: Väl tilltagna lokaler, som ger utrymme för många olika aktiviteter.
Lokalerna ligger i markplan vilket ger god tillgänglighet.

Medarbetare: Två personer har huvudansvar för LSS-barnen och arbetar med dem.
Samtliga i personalen tar ansvar för alla barn.
Bedömning: Medarbetarna ger barnen möjlighet att få tid för egna aktiviteter, men även i
grupp för att utöva aktiviteter som är anpassad efter barnens egna intressen och
förmågor.

Antalet platser: 6,för barn från 12 år
Bedömning: Sex barn är ett lämpligt antal för att det ska bli en meningsfull verksamhet. I
dags läget är det bara två LSS-barn. Föreståndaren arbetar vidare på att få in fler barn i
verksamheten.

Verksamhetens mål: Målet för verksamheten är att ge barnen/ungdomarna en positiv
fritidsverksamhet och ge dem en möjlighet att skapa sociala nätverk. Barn och ungdomar
ska ges förutsättningar att själva ansvara för planering organisation och genomförande av
verksamheten. Verksamheter ska därför ge sina besökare ett reellt inflytande och ansvar
för planering och verksamhet.
Bedömning: Målen för verksamheten har uppfyllts.

Aktiviteter: Barnen har sina dagliga aktiviteter som att spela spel, åka skatebord, hjälpa
till i caféet, se på film m.m. I år har t.ex. LSS-barnen genom fondmedel varit på resa till
Göteborg och besökt Liseberg. LSS barnen åker tillsammans med de andra barnen, till
Kärsön på dag kollo under sommaren.
Bedömning: Verksamheten är väl planerad och den ger möjlighet till egna aktiviteter och
ger även barnen/ungdomarna stora möjligheter att på ett naturligt sätt umgås med de
andra barnen i verksamheten.

Dokumentation: Ingen individuell dokumentation görs idag utan målen följs upp i
verksamhetsberättelsen.
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Bedömning: Den individuella uppföljningen och dokumentationen ska utvecklas i enlighet
med socialstyrelsens föreskrifter under det kommande året. Föräldrarna har regelbundna
kontakt med personal och får muntligt kännedom om hur det går för deras barn.

Utvärdering: Metoder finns för att följa upp målen i verksamhetsplanen.
Bedömning: Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse lämnas till
Stadsdelsförvaltningen, vilket ger möjlighet till diskussioner om verksamhetens innehåll.

Utveckling: Under året har personalen som arbetar med LSS barnen gått på utbildning
inriktad för endast barn och ungdom tillhörande LSS. Genom att utveckla kunskaper om
natur och friluftsliv vill man utveckla hela verksamheten.
Bedömning: Positivt att personalen utbildar sig och att man samarbetar med andra
organisationer. Mycket positivt att verksamheten även försöker utveckla kunskapen om
friluftsliv.

SAMMANFATTNING
Samlad bedömning av den genomförda tillsynen:
Vår bedömning är att verksamheten uppfyller kraven för att bedriva en korttids
verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Ledningen arbetar aktivt för att utveckla verksamheten, bland annat genom att söka
fondmedel för aktiviteter. Verksamheten har under året arbetat vidare med att utveckla
samarbetet med skolorna i stadsdelen, speciellt med särskolan. Syftet har varit att sprida
kunskap om sin verksamhet och informera om möjligheterna till korttidstillsyn för barn
med särskilda behov.
Brister som behöver åtgärdas snarast: Vissa problem med faktureringen kvarstår.
Den individuella uppföljningen och dokumentationen måste man arbeta mer med.
Metod för uppföljning: Besök på KFUM- gården, intervju med föreståndare Britt-Marie
Sundin
Genomgång av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som även lämnades till
stadsdelsförvaltningen vid tillsynen.

