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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Nämndkontoret och socialkontoret har gjort en
verksamhetsuppföljning på Ekerö gruppbostad, en bostad med
särskild service som drivs av Produktionsenheten Omsorg.
Gruppbostaden ligger på Ekerö och boendet består av fyra lägenheter.
Uppföljning genomfördes 9 januari 2014. Socialkontoret har vid
separat tillfälle genomfört en individuppföljning. Likaså har
uppföljning av hälso- och sjukvården genomförts separat av
medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med
distriktssköterska.
Uppföljningen visade sammanfattningsvis att:


Enheten har en tydlig ledningsstruktur och har en låg
personalomsättning. Av den tillsvidareanställda personalen
har ca 66 % adekvat utbildning.



Ekerö gruppbostad har påbörjat arbetet med att nå en
kvalitetscertifiering (Qualis). Ledningssystem för kvalitet finns
i verksamheten och man arbetar med att följa upp och utveckla
kvaliteten både på individnivå och på enhetsnivå.



Ett relativt omfattande system för dokumentation och
genomförandeplaner används. I och med införandet av det nya
verksamhetssystemet bedöms dessa rutiner kunna underlättas.
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På enheten har man väl utarbetade arbetssätt för att tillgodose
den enskildes självständighet, integritet, självbestämmande
och delaktighet.



Identifierat utvecklingsområd är behov av samordnade
fritidsaktiviteter för ålderspensionärer med
funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvårdsuppföljningen visar sammanfattningsvis att;


De 4 boende på Ekerö gruppbostad bedöms ha ett relativt gott
hälsotillstånd.



Delegeringar gäller enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter som
att ge medicin ur dosett/ dospåse. En del vid behovs mediciner
finns ordinerat.



Samarbetet med ansvarig distriktssköterska fungerar bra.
Distriktssköterskan besöker gruppbostaden minst en gång
varannan vecka.



Utvecklingsmöjligheter finns att distriktssköterskan upprättar
separata vid behovs signeringslistor.

Individuppföljning visar sammanfattningsvis att;


Enheten bedriver en väl fungerande verksamhet. Personalen är
lyhörda för de boendes behov. Vidare finns goda möjligheter
för att uppfylla lagens intentioner om självbestämmande och
delaktighet i samhällslivet.

Nämndkontorets bedömning är att uppföljningen inte föranleder
några direkta åtgärder från Socialnämndens sida. Identifierade
förbättringsområden överlämnas till enheten som underlag för
åtgärder inom ramen för sitt utvecklingsarbete. Vidtagna åtgärder
kommer att följas upp av nämndkontoret vid nästa
uppföljningstillfälle. Socialkontoret genomför individuella
uppföljningar fortlöpande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande nämndkontor social, 2014-04-08
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Uppföljning av utförare – Bostad med särskild service LSS, 2014-0109
Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård Ekerö gruppbostad kvartal 1,
2014-01-27
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