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Sammanfattning uppföljningsrapport Rådmansgatan 1. 
 
Bakgrund 
Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 6 ska insatser 
inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
 
Metod och genomförande 
Vid uppföljningsbesöket i maj månad intervjuades först personalrepresentanter sedan 
enhetschefen. Missförstånd uppstod när det gällde inbjudan till sjuksköterskan, varför 
hon inte deltog vid uppföljningen. Vi träffade henne separat efter sommaren. Från 
personalen deltog två personer. Anhöriga och boende inbjöds också till möte. 
 
Rådmansgatan 1 är ett boende för vuxna som har LSS- beslut enligt § 9.9.  Boendet är 
inrymt i en tvåplansbyggnad och utgörs av sex lägenheter om vardera ett rum och kök. 
På bottenvåningen finns gemensamt kök och vardagsrum med uteplats. Rådmansgatan 
1 har dygnet-runt bemanning. Nattpersonal delas med intilliggande enhet 
Rådmansgatan 3. Sjuksköterska finns knuten till boendet.  
 
Bedömning 
 
Brister som framkommit är 

• Genomförandeplanerna (GFP) behöver bli tydligare med att beskriva vad den 
enskilde önskar, kan göra själv respektive behöver hjälp med, samt hur 
stödet/hjälpen ska utföras. GFP ska innehålla konkreta mål för den enskilde, 
vara individuell och nedbruten i detaljnivå. Planen ska användas som ett 
arbetsverktyg i det dagliga arbetet. Den ska också uppdateras kontinuerligt. 
 

• Bearbetning och åtgärder avseende avvikelser ska skrivas i Treservas 
avvikelsemodul. 
 

• Rutinen för synpunkter och klagomål följs inte fullt ut. Verksamheten behöver 
säkerställa att den följs. 
 

• Riskbedömningar hos den boende finns inklusive handlingsplaner. Planerna är 
korta och generella och kompletteras idag med muntlig information till nya 
kollegor. Planerna behöver förtydligas och revideras vid eventuella 
förändringar. 
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• Personalen behöver få information om rutinen kring vårdplaner för att känna 
sig säkra.  
 

• Kunskapen om Ledning och Kvalitetssystemet (LOK) är låg och personal 
känner inte till rutiner i ledningssystemet. Personalen behöver få kunskap i 
lednings och kvalitetssystemet.  
 

• Enheten lever inte upp till de krav som finns gällande tvättning och torkning av 
arbetskläder. Åtgärder behöver göras. 
 

• Skriftliga rutiner angående hantering av livsmedel saknas. 
 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en 
rättighetslag. I lagen framgår (§ 5) att målet är att den enskilde ska få möjlighet 
att leva som andra. Vidare framgår att insatserna ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Insatser till personer med 
funktionshinder ska främja att personen kan leva som andra i liknande ålder 
utan funktionshinder, t ex när det gäller fritidsaktiviteter och umgänge med 
vänner och familj. På Rådmansgatan 1 bor det personer i olika åldrar och med 
mycket olika behov. Vid möten med personalen, enhetschefen, boende och 
anhörig framkommer att bemanningen gör att främst de yngre personerna på 
boendet, inte har möjlighet att få sina behov tillgodosedda när det gäller att 
delta i/ha aktiviteter utanför boendet.  

Bristen som finns i verksamheten när gäller att leva upp till lagens mål och 
intentioner för att uppnå goda levnadsvillkor, behöver åtgärdas.  

   
Sammanfattande bedömning: Vissa brister. 
 
Enhetschef ska inkomma med åtgärdsplan senast 171015 
 
 
 
Elisabeth Andersson 
sakkunnig 

 


