Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Avdelningen för barn och unga

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 0850805097

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2020/468
Sida 1 (3)
2020-08-24

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2020-09-24

Projektrapport- Uppföljning av utförare av
korttidstillsyn enligt LSS
Remiss från stadsrevisionen
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande över
rapporten och överlämnar det till stadsrevisionen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges uppdrag granskar stadsrevisionen årligen
all verksamhet som bedrivs av stadens nämnder. Utöver den
revision som görs varje år på samtliga nämnder görs också
fördjupade granskningar. I december 2019 genomförde
stadsrevisionen en granskning av hur nämnden följer upp insatsen
korttidstillsyn, KTT, som är en insats som kan beviljas enligt lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Resultatet av
granskningen visar ett behov av åtgärder och förbättringar både när
det gäller socialnämndens uppföljningsansvar, nämndens
beställning till utförare av KTT och utförarens genomförandeplan.
Bakgrund
På kommunfullmäktiges uppdrag granskar stadsrevisionen all
verksamhet som bedrivs av stadens nämnder, bolag och stiftelser i
den omfattning som följer av god revisionssed. Revisionen i
nämnderna genomförs av 20 förtroendevalda revisorer. Revisorerna
granskar årligen att stadens nämnder utfört sitt uppdrag på ett bra
sätt. Utöver den revision som görs varje år på samtliga nämnder
görs också fördjupade granskningar. En fördjupad granskning rör
ofta en avgränsad del av en större verksamhet. Vilka delar av
stadens verksamhet som revisorerna ska fördjupa sig i, beslutas år
för år i en plan. Resultatet av granskningarna rapporteras till
fullmäktige och de nämnder som har granskats.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för barn och unga.
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Ärendet
Den 12 december 2019 genomförde stadsrevisionen en granskning
av hur nämnden följer upp korttidstillsyn, KTT, som är en insats
som kan beviljas enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, till skolungdomar över 12 år. I
granskningen kontrollerades personakter samt att en intervju
genomfördes med en tidigare ansvarig avdelningschef. Den 26 maj
2020 inkom till förvaltningen en begäran om yttrande över
projektrapporten - Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt
LSS. Yttrandet ska ha inkommit till stadsrevisionen senast den 30
september 2020. Granskningen omfattade även socialnämnden och
stadsdelsnämnderna Norrmalm, Spånga-Tensta, Älvsjö och
Östermalm. Granskningen redovisar ett sammantaget resultat,
analys och bedömning för stadsdelsnämnderna.
Resultatet av granskningen visar ett behov av åtgärder och
förbättringar. Socialnämnden, som har huvudansvaret för att följa
upp stadens samlade socialtjänstverksamhet, där korttidstillsyn
ingår, rekommenderas att tydliggöra ansvaret för uppföljning av
utförare av korttidstillsyn. Socialnämnden rekommenderas även att
säkerställa att uppföljning sker.
Samtliga stadsdelsnämnder rekommenderas att säkerställa att det
tydligt framgår av beställning och genomförandeplan vad insatsen
ska omfatta, för att möjliggöra att insatsen och dess kvalitet kan
följas upp. I analysen och bedömningen av granskningens resultat
framkommer att ungdomen har fått komma till tals kring insatsens
utformning i hälften av de totalt 35 granskade ärendena. Däremot
finns det inte i beställningen tydliga mål med insatsen och
ungdomens behov. Målet med insatsen beskrivs i generella ordalag,
så som en trygg situation och en meningsfull fritid.
Genomförandeplanerna beskriver även de generella mål med
insatsen och saknar hur genomförandet ska anpassas utifrån
ungdomens behov.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är mycket bra att uppföljningsansvaret
och dess omfattning tydliggörs. Stadsdelsnämnderna har i uppgift
att följa upp alla individuella avtal för korttidstillsyn. I övrigt ska
socialnämnden ansvara för uppföljning av utförare inom
valfrihetssystemet. Ansvaret för att följa upp KTT verksamheten,
som bedrivs i de kommunala skolorna är oklar, då verksamheten är
en förlängning av skolans fritidsverksamhet som erbjuds alla elever
till och med årskurs 6.
Förvaltningen håller med stadsrevisionen om att målen i beställning
och genomförandeplan oftast är generella, som en meningsfull
fritid, och därmed blir otydliga med vad som ska uppnås. Ett
generellt mål bör kompletteras med en beskrivning av vad
ungdomen tycker är meningsfullt att göra på fritiden och hur
verksamheten ska arbeta för att uppnå målet. Förvaltningen ska
säkerställa att rutinen för hur barn och unga ska komma till tals
följs. Förvaltningen ska även se över mål- och behovsbeskrivningar
samt hur utförare svarar upp mot beställningen i
genomförandeplanen.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Andrea Hormazabal
Avdelningschef
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