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Sammanfattning – Uppföljningsrapport Trännögatans gruppbostad 
 
Bakgrund 

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 
 
2019-04-15 besökte sakkunnig Karin Johansson och MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) Åsa Carlsson verksamheten. Verksamhetschef, boendeansvarig 
sjuksköterska och två personalrepresentanter intervjuades. 
 
Brev skickades 2019-04-03 till de boende på gruppbostaden och till deras anhöriga och 
företrädare. Information om planerad verksamhetsuppföljning lämnades och med 
breven bifogades enkäter att besvara.  
 
Enkätsvaren tillsammans med information utifrån uppföljningsresultatet i sin helhet 
presenteras för de boende och deras anhöriga samt företrädare vid möte 2019-05-14.  
 
Bedömning 
 
Trännögatans verksamhet bedöms bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det 
finns rutiner, samverkan och strukturer för att bedriva hälso- och sjukvård. 
Verksamhetschef, sjuksköterska och personal uppvisar engagemang och vilja att 
utveckla verksamhetens hälso- och sjukvård. Verksamhetens patientsäkerhet bedöms 
god. 
 
Verksamheten bedöms vidare bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Boendepersonal 
och verksamhetschef uppvisar engagemang och viljan till förbättring är stor i 
verksamheten. Ledning och medarbetare genomför tillsammans ett utvecklingsarbete 
med fokus på kvalitetsförbättringar. Verksamhetsledningen agerar och tar ansvar för de 
brister som tidigare framkommit.  
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Bedömningen är sammantaget att tidigare uppmärksammade brister åtgärdats. Det 
fortsatt pågående utvecklingsarbetet bedöms kunna säkerställa fortsatt 
kvalitetsutveckling i verksamheten. Det bedöms vara av vikt att de åtgärder som 
verksamheten planerar att göra kommer de boende och anhöriga tillgodo på ett tydligt 
sätt.  
 
Förbättringsområden: 

1. Polishandräckning - det förekommer att polis tillkallas vid hot och 
våldssituationer på boendet. Verksamheten behöver utarbeta alternativa metoder. 
Att tillkalla polis bedöms vara integritetskränkande och kan både för den 
enskilde och för övriga boende på gruppbostaden skapa oro och en känsla av 
otrygghet. Åtgärder behöver vidtas. 
 

2. Avvikelser - två olika verksamhetssystem används och det behöver klargöras hur 
avvikelsehanteringen ska samordnas. Åtgärder behöver vidtas. 
 

3. Rehabilitering och habilitering - boende och anhöriga har berättat att de inte får 
information om vad som gäller vid behov av arbetsterapeutiska insatser. Boende 
och anhöriga bör där informeras om hur boendet ska tillgodose individuella 
behov av rehabilitering och habilitering. Uppgifter om när detta sker/skett samt 
vilken information som lämnats ska sändas till kommunen. 
 

4. Brandsäkert dokumentskåp - Verksamhetens journalhandlingar förvaras i låst 
rum men förvaringen följer inte gällande regler för brandsäkerhet. Åtgärder 
behöver vidtas. 

Sammanfattande bedömning: Brister 

Verksamhetsansvarig ska så snart som möjligt inkomma med en handlingsplan utifrån 
uppmärksammade behov av förbättringsåtgärder. Boendet ska meddela kommunen 
senast 2019-06-15 när bristerna beräknas vara åtgärdade. 
   
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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