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Socialnämnden Stockholms stad
Box44
123 21 FARSTA

Registraturet

Ärendet
Tillsyn av boende- och behandlingsenheten vid socialnämnden i
Stockholms stad.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått in klagomål gällande
Bandhagshemmet och Aspuddens akutboende. Istället för att inleda
tillsyn av de två verksamheterna har IVO utifrån rådande Covid 19 läge
beslutat att genomföra en granskning av alla boendeverksamheter som
drivs av socialnämnden. IVO har skickat en enkät till
socialförvaltningen med frågor som rör smittspridningsläget,
smittskydd och basal hygien.

Beslut
De uppgifter som framkommit i enkätsvaren föranleder inte IVO att
vidta någon ytterligare granskning av aktuella verksamheter. Ärendet
avslutas därför.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att det inte finns skäl att vidta någon ytterligare
granskning av aktuella verksamheter utifrån de uppgifter som
framkommit i enkätsvaren.
Socialförvaltningen har i sitt svar till IVO redovisat att de har arbetssätt
för hantering av basal hygien, smittskydd och social distansering och
att de arbetat med implementering för personal och information till
brukarna. De har i sitt svar även bifogat två övergripande rutiner för att
undvika smittspridning vid influensa och en rutin vid misstanke om
smitta Covid 19. De har också bifogat lokala beredskapsplaner för varje
verksamhet.
Av 4 kap 2 § Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS
2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt
LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Underlag
•

Förvaltningens svar på enkätfrågorna
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•

Rutin för att undvika smitta vid influensa

•

Rutin vid misstanke av smitta Covid 19

•

Beredskapsplan för varje enskild verksamhet
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Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Catharina Granath.
Inspektör Jenny Lindfors har deltagit i den slutliga handläggningen.
Inspektör Ulf Modin har varit föredragande.
spektionen för vård och omsorg
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