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Sammanfattning
Förvaltningen har gjort en uppföljning av Södermalms Assistans med anledning av
de brister som konstaterats vid verksamhetsuppföljning den 24 februari 2011.
Förvaltningen bedömer att Frösunda LSS AB som driver assistansverksamheten på
entreprenad åt stadsdelsnämnden åtgärdat bristerna.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom avdelningen Stöd och service till personer med
funktionsnedsättning.
Bakgrund
Frösunda LSS AB driver sedan den 1 maj 2010 assistansverksamheten på
Södermalm på entreprenad åt stadsdelsnämnden. Vid en första uppföljning av
verksamheten den 24 februari 2011 har förvaltningen konstaterat att det finns
brister i dokumentationen och att den som förestår verksamheten inte uppfyller
utbildningskraven i avtalet. Frösunda LSS AB har på förvaltningens begäran
inkommit med en åtgärdsplan med anledning av bristerna.
Ärendet
De brister som förvaltningen följt upp vid besök i verksamheten den 20 maj 2011
är följande.
Personakter
Alla handlingar i pappersform som rör enskilda förvaras samlade i personakter.
Brandsäkert aktskåp
Personakter förvaras i hängmappar i brandsäkert arkivskåp.
Paraply och ParaSol
Verksamheten dokumenterar i stadens datoriserade dokumentationssystem Paraply
och ParaSol.
Genomförandeplaner
Av verksamhetens 28 brukare har cirka hälften en aktuell genomförandeplan. För
resterande brukare pågår arbetet med att upprätta genomförandeplan, alternativt
finns en planering för hur och när genomförandeplan ska upprättas. Enligt
regionchefen kommer samtliga brukare att ha aktuell genomförandeplan senast
den 30 juni 2011. Vid besöket granskas nio genomförandeplaner. Samtliga
uppfyller bestämmelserna enligt upprättat avtal och SOSFS 2006:5.
Relevant högskoleutbildning för den som förestår verksamheten
Den som förestår verksamheten är anmäld till högskolekurs Socialrätt för
arbetsledare, 7,5 högskolepoäng vid Ersta Sköndal högskola hösten 2011.
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Efter avslutad kurs ska Frösunda LSS AB inkomma med studieintyg till
förvaltningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedömer att Frösunda LSS AB åtgärdat de brister som funnits vid
Södermalms Assistans. Nästa uppföljning av Södermalms Assistans kommer att
göras i oktober 2011. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
rapporten.
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