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Tillsyn och uppföljning med beslut och insatser
enligt SoL och/eller LSS under covid-19
Underlag till Inspektionen för vård och omsorg
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.
Sammanfattning
Ärendet gäller en begäran från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som kommit in till stadsdelsförvaltningen den 28 oktober
2020. IVO genomför med anledning av utbrottet av covid-19 en
tillsynsinsats med syfte att granska hur förvaltningen tillgodoser
behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser.
Förvaltningen har gjort en sammanställning av efterfrågat underlag
och skickat in detta till IVO. Av underlaget framgår de
anpassningar som utförts, hur berörda brukare informerats om detta
samt hur kvalitet och säkerhet säkerställs i verksamheterna på
avdelningen för social omsorg samt avdelningen för äldreomsorg.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg samt
avdelningen för äldreomsorg. Ärendet tas upp i förvaltningsgruppen
den 8 december 2020 och behandlas i pensionärsrådet den 9
december 2020 samt i rådet för funktionshinderfrågor den 10
december 2020.
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Ärendet
Inspektionen genomför med anledning av utbrottet av covid-19 i
Sverige en tillsynsinsats med underlag av kommunernas
inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig till samtliga
kommuner i landet. Syftet med tillsynen är att granska hur
kommunen, under utbrottet av covid-19, tillgodoser behoven hos
enskilda personer med socialtjänstinsatser. IVO kommer i tillsynen
att granska hur kommunen säkerställer kvalitet och säkerhet vid
förändringar i insatser för att tillgodose enskildas behov.
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Förvaltningens verksamheter följer under pågående pandemi
rådande lagstiftning för att säkerställa service, omvårdnad och
trygghet för den enskilde. Pandemins utveckling följs nogsamt och
anpassningar görs inom lagens ramar utifrån de behov som uppstår i
pandemins spår. Verksamheterna ska alltid erbjuda den enskilde
insatser som möter deras behov av stöd och omsorg. Under
pandemin har insatser och utförandet av dessa i vissa fall behövt
anpassas för att förebygga smittspridning i samhället. Pandemin
ställer stora krav på flexibilitet och innovation samtidigt som
rådande lagstiftning och pandemianpassade rutiner ska följas.
Förvaltningen arbetar för att tillförsäkra kvalitet och säkerhet
samtidigt som insatserna ska utföras på ett smittsäkert sätt för den
enskilde såväl som för personal i verksamheterna.
Verksamheterna har under rådande pandemi i vissa delar anpassat
handläggningsförfarande samt formen avseende utförande av insats.
Vid varje anpassning har risk- och konsekvensbedömningar legat
som grund samt ett iakttagande av kvalitet i insatsen samt den
enskildes säkerhet.
Förvaltningen har gjort en sammanställning av efterfrågat underlag
och skickat in detta till IVO. Av underlaget framgår de
anpassningar som utförts, hur berörda brukare informerats om detta
samt hur kvalitet och säkerhet säkerställs i verksamheterna på
avdelningen för social omsorg samt avdelningen för äldreomsorg.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger
ärendet till handlingarna.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Carina Cronwall
tf avdelningschef
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