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Sammanfattning
Uppföljningen avser socialtjänstens utförarenhet inom äldre- och
socialtjänstavdelningen. Verksamheten omfattar gruppbostäder,
servicebostäder, stödboenden, boendestöd, daglig verksamhet, en
träfflokal och ett arbetskooperativ.
Uppföljningen visar att verksamheterna håller en god kvalitet och
att brukarna får en god omsorg.

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Äldre- och socialtjänstavdelningen
Sankt Eriksgatan 117, uppgång C, plan 4
Box 45075
10430 Stockholm
Telefon 076-1209035
Växel 08-5080900
mikael.josephson@stockholm.se
stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 2019/127-1.2.1.
Sida 2 (3)

Bakgrund
Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar aktivt med uppföljning och
kontroll av de verksamheter stadsdelsnämnden ansvarar för.
Uppföljningen görs på ett enhetligt sätt oavsett om verksamheten
drivs i egen regi eller på entreprenad. Kvalitetskontrollen innehåller
olika moment och redovisas i bifogad uppföljning (bilaga 1). En
uppföljning av hälso- och sjukvård inom enheten bifogas (bilaga 2).
Ärendet
Uppföljningen avser socialtjänstens utförarenhet inom äldre- och
socialtjänstavdelningen, en verksamhet i egen regi vilken består av
följande verksamheter:
 Gruppbostad David Bagares gata 23 B, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Gruppbostad Malmskillnadsgatan 58, socialtjänstlagen (SoL)
socialpsykiatri
 Frejgatans stödboende, Frejgatan 41, SoL, socialpsykiatri
 Norrmalms boendestöd, Frejgatan 41, SoL, socialpsykiatri
 SAS-teamet (boendestöd), Frejgatan 41, SoL, socialpsykiatri
 Nya Verkstan (biståndsbedömd sysselsättning), Norrtullsgatan
12 K, SoL, socialpsykiatri
 Träfflokalen Balder (öppen verksamhet), Norrtullsgatan 14,
SoL, socialpsykiatri
 Arbetskooperativet KOS, Norrtullsgatan 12 K, SoL,
socialpsykiatri
 Servicebostaden Sonja Kovalevskys gata, LSS
 Servicebostaden Nina Einhorns gata, LSS
 Norrmalms dagliga verksamhet, LSS
Samtliga verksamheter, utom träfflokalen Balder,
omfattas av stadens valfrihetssystem.
Uppdraget för socialtjänstens utförarenhet har utökats under det
senaste året. Norrmalms dagliga verksamhet återgick efter åtta år på
entreprenad från den 1 juni 2018 i egen regi och blev då en del av
utförarenheten. Under våren 2018 skedde inflyttning i den nya
servicebostadsenheten med tolv lägenheter på Sonja Kovalevskis
gata i Hagastaden,. En liknande servicebostadsenhet öppnade på
Nina Einhorns gata i januari 2019. Även dessa servicebostäder
tillhör organisatoriskt utförarenheten.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldre- och socialtjänstavdelningen.

Tjänsteutlåtande
Dnr 2019/127-1.2.1.
Sida 3 (3)

Förvaltningens synpunkter och förslag
Uppföljningen visar att verksamheterna håller en god kvalitet
och att brukarna får en god omsorg.
Inom hälso- och sjukvård behöver verksamheten utveckla vissa
områden för att hålla en hög patientsäkerhet. Dessa är egenkontroll
och dokumentation. Verksamheten behöver också arbeta med att
göra gällande regler och rutiner kända i verksamheten.
Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.
Bilagor
1. Uppföljning av socialtjänstens utförarenhet
2. Uppföljning hälso- och sjukvård
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