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§ 13
Granskningsrapport avseende kvalitet i bostad med särskild
service LSS för personer över 65 år

Dnr 3.6-95/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas
rapport
2. Socialnämnden delger Rinkeby-Kista, Södermalms och
Östermalms stadsdelsnämnder föreliggande rapport
Ärendet
Granskning av kvalitet i bostad med särskild service för personer
över 65 år har genomförts i stadsdelarna Rinkeby-Kista,
Södermalm och Östermalm, på temat helhetssyn. Granskningen
visar att brukarna trivs såväl med boendet som med personalen
samt att verksamheterna erbjuder former för brukarnas
delaktighet både på individ- och gruppnivå. Granskningsresultat
visar på behov av handledning och diskussion om lex Sarah i
flertalet personalgrupper samt kompetensutveckling avseende
dokumentation. Inspektörerna kan konstatera att ofullständig
dokumentation förekommer hos beställare liksom hos utförare,
vilket medför att en helhetssyn på brukarens situation inte kan
utläsas.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
3 september 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas
Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande
särskilda uttalande.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

En granskning har genomförts för personer över 65 år av
funktionshindersinspektörer i stadsdelarna Rinkeby-Kista,
Södermalm och Östermalm på temat helhetssyn. Granskningen
visar att brukarna trivs såväl med boendet som med personalen
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samt att verksamheterna erbjuder former
delaktighet både på individ- och gruppnivå.

för

brukarnas

I granskningsresultatet framkommer att det finns ett behov av
handledning och diskussion om Lex Sarah i flertalet
personalgrupper. Inspektörerna kan även konstatera att
ofullständig dokumentation förekommer hos beställare och
utförare, vilket ger som konsekvens att en helhetssyn på brukares
situation inte kan utläsas.
Vi anser att det är bra att granskningar genomförs och visar på de
förtjänster och brister som finns inom stadens och enskilda
utförares verksamheter. Rapporterna ska tas på allvar och
åtgärder bör tas fram av ansvariga nämnder för att säkerställa att
ärendehantering kring Lex Sarah sker på ett korrekt vis. Det är
även viktigt att ansvariga nämnder säkerställer att tillräckligt med
resurser för personalen hos beställare och utförare finns så
förutsättningarna för goda rutiner för olika typer dokumentation
ska bli möjlig, och att en kompetensutveckling kring
dokumentation utifrån aktuell lagstiftning kan tillgodoses.
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