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Verksamhetsuppföljningen fokuserar på förändringar i
verksamheten under de senaste 12 månaderna och hur dessa
påverkat verksamhetens kvalitet. Utöver detta tas frågor om
avvikelserapportering och lex Sarah upp.
Peter Askelund rapporterar att det inte skett några förändringar i
verksamheten under de gångna 12 månaderna. Bemanningen är den
samma och i huvudsak även personalstyrkan. Lika så brukarnas
behov och de arbetssätt som tillämpats. Corona-pandemin har
påverkat verksamheten:
•
•
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•

•

Den dagliga verksamheten har inte kunnat genomföra
besök på Lagunen
Under april och maj har sjuktalen bland ordinarie
medarbetare varit höga - 10 timvikarier har anställts,
utbildats och introducerats. På detta sett har verksamheten
klarat uppdraget
En brukare som deltar på extern daglig verksamhet var
hemma på dagarna under en period men for illa av detta
och fick sedan en speciallösning genom sin
biståndshandläggare
Handledning och utbildningsinsatser genomförs digitalt
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Verksamheten har kunnat fortsätta med besök av
musikpedagog och utflykter även under pandemin

De avvikelserapporter som dokumenterats rör främst "planerad men
ej genomförd insats" till exempel brukare som enligt schema ska
duscha men inte vill och tackar nej till detta. Man har analyserat
avvikelserna men inte sett något tydligt mönster.
En lex Sarah-rapport är upprättad och utredd. Förvaltningen
kommer att informeras. Händelsen är kopplad till Corona-pandemin
och den brukare som inte kunde delta på extern daglig verksamhet.
Verksamheten har förbättrat strukturen på brukarmötet som hålls
var 6:e vecka för varje brukare. Detta har lett till tätare
uppföljningar och tätare uppdatering av genomförandeplanerna.
Verksamheten har genomfört egenkontroll enligt modell från Mo
gård. Om möjligt kommer förvaltningen att fa ta del av den del som
rör delaktighet. Denna har lett till intressanta reflektioner i
personalgruppen.
Verksamhetens samarbete med den biståndshandläggare som är
handläggare för alla boende är gott, samarbetet med LSS-hälsan
fungerar bra med täta besök av SSK och även stödet på nätter och
helger fungerar bra.

Förvaltningens bedömning
Mo LSS Aktiebolag bedöms bedriva verksamheten (gruppbostad
och daglig verksamhet) Broder Pehr i enlighet med gällande avtal.

Hägersten den 8 juli 2020
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