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Verksamhetsuppföljning entreprenad LSS 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
redovisning av verksamhetsuppföljning och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning av förvaltningens uppföljning av de verksamheter,
enligt lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), som drivs på entreprenad, fyra gruppbostäder, en daglig
verksamhet och ett korttidshem för vuxna personer med
funktionsnedsättning.
Bedömningen är den att i samtlig verksamhet uppfylls de krav som
ställs. Utförarna bedriver verksamhet i enlighet med gällande avtal.
Kvalitetsarbetet utvecklas på ett systematiskt och resultatbaserat sätt på
individ- och verksamhetsnivå. Verksamheterna bedöms bedrivas med
god kvalitet.
Det framkommer att det på enheterna finns ett upprustningsbehov i
lokalerna. Under våren planerar förvaltningen för verksamhetsbesök
för att vidare konstatera vad som ska åtgärdas. På Smedshagens
korttidshem som inte har tillgång till LSS-hälsan planeras för
möjlighet till samverkan med Åkermyntans vårdcentral för
närhetsprincipen vid exempelvis att utfärda delegering till
medarbetare att ge läkemedel.
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Bakgrund
Inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd drivs femton enheter
enligt LSS för personer med funktionsnedsättning i kommunal regi
varav sex enheter drivs på entreprenad. Ullvidevägens,
Rosenbackens, Eklövets och Bergmyntegränds gruppbostad samt
Spegelns dagliga verksamhet är avtalade med Nytida AB och
Smedshagens korttidshem är avtalad med Attendo AB. Samtliga

Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2022/111
Sida 2 (3)

avtal gäller till och med 2023-02-28 och det planeras för en ny
upphandling.
Ärendet
Förvaltningen har gjort verksamhetsuppföljning på de sex enheter,
enligt LSS, som åt nämnden drivs på entreprenad. Uppföljningen
genomfördes i form av dialog och granskning av dokument utifrån
framtagen mall genom verksamhetsbesök på Eklövets gruppbostad
och Bergmyntegränds gruppbostad. Övriga enheter följdes upp på
samma sätt men digitalt på grund av pandemin och restriktioner.
Uppföljningen har gjorts av en upphandlare som fokuserat på
avtalsfrågor och en verksamhetscontroller som fokuserat på kvalitet
i verksamheten. För två enheter, Rosenbackens gruppbostad och
Smedshagens korttidshem, redovisas specifika resultat av årets
brukarundersökning som presenteras på stadens hemsida, dessa har
uppföljarna tagit del av innan besöken. Samtliga enheter finns
tillgängliga på stadens hemsida.
Bergmyntegränds gruppbostad
Eklövets gruppbostad
Rosenbackens gruppbostad
Ullvidevägens gruppbostad
Spegeln daglig verksamhet
Smedshagens korttidshem
Den sammantagna bedömningen är att samtliga sex enheter bedrivs
i enlighet med gällande avtal. Kvalitetsarbetet utvecklas på ett
systematiskt och resultatbaserat sätt på individ- och
verksamhetsnivå. Verksamheterna har under pandemin ställts om i
möjligaste mån och bedöms bedrivas med god kvalitet. Eklövets
gruppbostad deltog under året i Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse och det planeras för att ytterligare en
gruppbostad ska delta under 2022.
Inom gruppbostäder vet medarbetare hur de ska agera vid oro för
brukare men skriftlig rutin saknas som upprättas.
De som bor på gruppbostad eller går på daglig verksamhet har
tillgång till LSS-hälsan, team staden har för hälso- och sjukvård
som består av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För
korttidshemmet som inte täcks av det avtalet är det en utmaning i att
hitta möjlighet för närhetsprincipen vid exempelvis delegering av
läkemedel. En kontakt kommer att tas med Åkermyntans
vårdcentral för möjlighet till ökad samverkan med regionen.
Det framkommer att det finns renoveringsbehov för respektive
enhets lokaler. Förvaltningen planerar för verksamhetsbesök under
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våren 2022 för uppföljning av renoveringsbehovet och eventuella
åtgärder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
redovisning av verksamhetsuppföljning entreprenad LSS 2021 och
lägger den till handlingarna.
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Bilagor
1. Verksamhetsuppföljning 2021 Ullvidevägens gruppbostad
2. Verksamhetsuppföljning 2021 Rosenbackens gruppbostad
3. Verksamhetsuppföljning 2021 Eklövets gruppbostad
4. Verksamhetsuppföljning 2021 Bergmyntegränds
gruppbostad
5. Verksamhetsuppföljning 2021 Spegelns dagliga verksamhet
6. Verksamhetsuppföljning 2021 Smedshagens korttidshem
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