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Verksamhetsuppföljningar 2021 avseende
bostäder med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS i egen regi

Redovisning av genomförda verksamhetsuppföljningar 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ta del av redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningen har under året genomfört verksamhetsuppföljning hos
följande verksamheter som bedrivs i egen regi:
•
•
•
•
•

Abrahamsbergs dagliga verksamhet
Annedals gruppbostad
Beckomberga gruppbostad
Björnsonsgatans servicebostad
Linabergs servicebostad

Den samlade bedömningen av respektive verksamhetsuppföljning är
att de till största del bedriver en god och säker verksamhet. Det
framkommer vissa behov av förbättringsåtgärder inom
verksamheterna.
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Bakgrund
Verksamhetsuppföljningar inom egen regi är en del av nämndens
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheterna. Under förra
året genomfördes 4 verksamhetsuppföljningar inom avdelningen
vilka avsåg gruppbostäder (LSS); Lillsjönäs gruppbostad,
Söderberga gruppbostad 22, Söderberga gruppbostad 68 och
Nyängens gruppbostad.
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Bedömningen och planeringen för vilka verksamheter i egen regi
som skulle följas upp under 2021 har i likhet med föregående år
påverkats av pågående pandemi. I likhet med de fördelade
uppföljningarna enligt LOV har det inte varit möjligt att genomföra
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uppföljningar inom alla verksamheter i egen regi. Bedömningen
som gjordes därefter var att fem uppföljningar i egen regi skulle
genomföras tillsammans med de fem uppföljningar enligt LOV som
tilldelats av Socialförvaltningen. Samtliga uppföljningar inom egen
regi har genomförts digitalt under vårterminen.
I avtalshandlingarna för entreprenadverksamheter och verksamheter
inom LOV (Lagen om valfrihetssystem) finns krav på kvalitet och
kvalitetsutveckling samt hur uppföljning och insyn ska ske. För
kommunalt drivna verksamheter ska samma krav gälla som för
övriga verksamheter inom LOV. Bromma har totalt 17
verksamheter i egen regi för personer med funktionsnedsättning
som består av bostäder med särskild service, daglig verksamhet och
personlig assistans/avlösning/ledsagning enligt LSS. 14 av dessa är
bostäder med särskild service enligt LSS (grupp- och
servicebostäder). Bromma har även verksamheter i egen regi
inriktade mot individ- och familjeomsorgen inklusive
socialpsykiatri; boendestöd, sysselsättning, socialpsykiatriskt
boende, familjebehandlingsverksamhet, fältverksamhet och
öppenvård.
I valet av vilka verksamheter som skulle följas upp under året
utgick avdelningen från följande kriterier;
•

Verksamheter som inte är under planerad eller pågående
organisationsförändring.
• Verksamheter där chef inte nyligen tillsatts.
• Verksamheter som inte varit särskilt sårbara under 2021 med
anledning av pandemin.
Utifrån dessa kriterier och i samråd med ansvariga enhetschefer
beslutades att följande verksamheter skulle följas upp under denna
vårtermin:
•
•
•
•
•

Uppföljningar i egen regi 2021

Abrahamsbergs dagliga verksamhet
Annedals gruppbostad
Beckomberga gruppbostad
Björnsonsgatans servicebostad
Linabergs servicebostad

Ärendet
Uppföljningsbesök har under våren genomförts i de utvalda
verksamheterna. Uppföljningarna har utgått från den mall som har
utarbetats för uppföljning av LOV-företag inom LSS, både i och
utanför staden. Uppföljningarna har skett digitalt i form av intervju
med biträdande enhetschef för respektive verksamhet.
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Den samlade bedömningen av de genomförda
verksamhetsuppföljningarna är att verksamheterna i huvudsak
bedriver en god och säker verksamhet.
Abrahamsbergs dagliga verksamhet
Verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda krav. Enheten som
verksamheten ingår i för diskussion kring rutiner kring orosanmälan
gällande barn. I övrigt inga återstående frågor eller avvikelser som
kräver åtgärder.
Annedals gruppbostad
Verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda krav. Inga
kvarstående frågor eller avvikelser som kräver åtgärder finns.
Beckomberga gruppbostad
Verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda krav. Ca 70 % har
adekvat utbildning, två stycken av de som inte har det är under
utbildning till undersköterska vilket gör att verksamheten snart
uppnår kravgränsen på 80 %.
Björnsonsgatans servicebostad
Verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda krav. Det saknas
ett brandsäkert skåp och fysisk dokumentation förvaras i låst rum i
ett låst träskåp.
Linabergs servicebostad
Verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda krav.
Verksamheten har som åtgärd att se över hur de dokumenterar
genomförandeplaner. Verksamheten behöver säkerställa att
brandsäkert och låsbart skåp finns för förvaring av dokumentation.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningens redovisade verksamhetsuppföljning sker på
övergripande nivå och innehåller inte individuppgifter som är
möjliga att analysera ur ett jämställdhetsperspektiv. De enheter som
får ett resultat från brukarundersökningen utifrån kön gör egna
analyser av resultatet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedömer att verksamhetsuppföljningarna som gjort
visar att verksamheterna till största del bedriver en god och säker
verksamhet. Det framkommer vissa behov av förbättringsåtgärder
inom verksamheterna som ansvarig chef för verksamheten ska
vidta. Verksamhetsuppföljningar är ett viktigt verktyg för intern
Uppföljningar i egen regi 2021

Tjänsteutlåtande
Dnr BRO 2021/225
Sida 4 (4)

tillsyn över att verksamheterna i egen regi bedrivs i enlighet med
uppställda krav och kvalitetsmål.
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Stadsdelsdirektör
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Magnus Borgsten
Avdelningschef
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Bilagor
1. Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet –
Abrahamsbergs dagliga verksamhet
2. Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet – Annedals
gruppbostad
3. Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet –
Beckomberga gruppbostad
4. Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet –
Björnsonsgatans servicebostad
5. Samlad bedömning av verksamhetens kvalitet – Linabergs
servicebostad
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