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Mottagare

Äldre- och omsorgsförvaltningen

Granskningsrapport Villa Stjärnvägens
gruppbostad
Äldre och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
1. Granskningen av Villa Stjärnvägens gruppbostad noteras.
Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson

Sammanfattning
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Villa
Stjärnvägens gruppbostad. Granskningen visade att verksamheten har en god
kvalitet samt ett flertal områden där de kan bidra med goda exempel till
kommunens övriga verksamheter. Det finns områden som behöver utvecklings
i verksamheten. Verksamheten behöver säkerställa att personalen
dokumenterar i enlighet med de krav som ställs. Verksamhetsområdet behöver
även utveckla en samverkansform med hälso- och sjukvårdsteamet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun
har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Stjärnvägens gruppbostad i
enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och
kommunal verksamhet. Syftet med granskningen är bland annat att belysa
arbetssätt ur ett kvalitetsperspektiv samt att tydliggöra förbättringsområden.
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Villa Stjärnvägens gruppbostad drivs av avdelningen omsorg om personer med
funktionsnedsättning i Tyresö kommun.
Granskningen visar att verksamheten har arbetssätt som kan användas som
goda exempel och som med fördel kan spridas till andra enheter. De arbetar
systematiskt med tydliggörande pedagogiska arbetsmetoder samt för att
utveckla de boendes möjlighet att kommunicera digitalt. Verksamhetens
personal har ett mycket gott bemötande gentemot de som bor i boendet. Vid
granskningen pågår ett arbete med skriva genomförandeplaner på lättläst
svenska med bildstöd för det ska bli lättare för boende att läsa och förstå sin
genomförandeplan.
Granskningen visar att det finns utvecklingsområden i verksamheten på Villa
Stjärnvägens gruppbostad. Verksamheten behöver säkerställa att personalen
dokumenterar i enlighet med de krav som ställs. Verksamhetsområdet behöver
även utveckla en samverkansform med hälso- och sjukvårdsteamet.

Förvaltningens kommentarer
Granskningen visar att det finns förbättringsmöjligheter inom verksamheten.
Förvaltningen föreslår att granskningen av Villa Stjärnvägens gruppbostad
noteras.
Förvaltningen tycker att det är positivt att verksamheten har flera områden
som kan fungera som goda exempel och ser gärna att dessa sprids till andra
verksamheter.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts eftersom bedömningen är
att ärendet inte är av den karaktären att det antas ha påverkan på barn i någon
betydelsefull utsträckning.
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