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Sammanfattning – Uppföljningsrapport Sofies Gård  
 
Bakgrund 

Sofies Gård är en privat verksamhet som bedriver korttidsvistelse och korttidstillsyn 
enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), utifrån 
avtal med kommunen. 6 ungdomar finns i verksamheten med beslut om korttidstillsyn 
och 6 ungdomar/unga vuxna har korttidsvistelse. Utöver detta har två personer sin 
dagliga verksamhet enligt LSS på Sofies Gård, utifrån individavtal. 
 
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat 
utförare ska kommunen i enlighet med 3 kap. 19 § Kommunallagen, kontrollera och 
följa upp verksamheten (Lag 2017:725). I enlighet med fastställd uppföljningsplan följs 
verksamheter i privat regi upp en gång per år.  
 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska insatser inom 
socialtjänsten vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. För utförande av uppgifter inom LSS ska det finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (Lag 2009:596).  

Metod och genomförande 

2019-04-01 besökte sakkunniga Elisabeth Andersson och Karin Johansson 
verksamheten. Uppföljningen genomfördes genom intervju med verksamhetsansvariga 
och personalrepresentanter. På kvällen, samma dag, genomfördes ett möte med 
brukare och anhöriga på Sofies Gård.  
 
Bedömning 
 
Bedömningen är att Sofies Gård bedriver en god och säker verksamhet som bedöms 
möta ställda krav. Verksamheten har en stabil personalgrupp som arbetat länge inom 
LSS och med den aktuella målgruppen. De har goda kunskaper i tydliggörande 
pedagogik och arbetar med individuella scheman för vartdera barnet/ungdom i 
verksamheten. Arbetssätt och bemötande anpassas utifrån brukares individuella behov 
och förutsättningar. Sofies Gård arbetar löpande för att utveckla verksamhetens 
kvalitet.  
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Förbättringsområden: 
 

• Journaler och annan dokumentationen rörande de enskilda förvaras inte på ett 
betryggande sätt (inlåst i brandsäkert skåp). Uppmärksammade brister behöver 
åtgärdas snarast. 

• Sociala journaler behöver särskiljas från anteckningar som gäller verksamhet 
som inte är LSS-insats. Åtgärder behöver vidtas. 

 
Sammanfattande bedömning: Vissa brister  
 
Verksamhetsansvarig ska senast 2019-06-15 inkomma med en handlingsplan utifrån 
uppmärksammade behov av förbättringsåtgärder. 
   
Socialförvaltningen har skrivit en rapport om resultatet av uppföljningen, som 
Socialnämnden fått ta del av. Uppföljningsrapporten i sin helhet har vidare delgivits 
verksamheten.  
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