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Hur följs verksamheter upp? 

 

• Oanmälda besök 

• Samtal med verksamhetschef och personal 

• Egenkontroller 

• Klagomål och avvikelser/Lex Sarah 

• MAS-bedömning 

• Verksamhetsuppföljning, skriftligt och muntligt 

• Brukarrevision 
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Hur involveras de enskilda i uppföljningen? 
 
• SNF följer upp på avtals -och verksamhetsnivå 

 

• Enkäter till enskilda för att mäta hur verksamheten når 
uppsatta mål 

 

• Biståndsenheten följer upp enskilda 
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6 Kvalitetsområden 

• Bemötande och förhållningssätt 

• Självbestämmande och integritet 

• Delaktighet, information och kommunikation 

• Kost och hälsa 

• Kultur och fritid 

• Samverkan 
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Krav i senaste avtal 

1. Beskriv hur ni planerar för att stödja den enskilde genom 
professionellt bemötande och förhållningssätt. 

2. Beskriv i vilken omfattning ni planerar att arbeta med detta. 

3. Beskriv vilka förväntade resultat det leder till. 

4. Beskriv hur ni utvärderar och förbättrar arbetet i bemötande och 
förhållningssätt. 
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Förutsättningar för att kunna följa upp 

 

• Synpunkter på en specifik situation framförs direkt till 
enhetschef 

• Klagomål och synpunkter till koordinator som begär in 
redovisning av åtgärder för att rätta till brister från utförare 

• Återkommande klagomål och synpunkter leder till 
uppföljning av verksamheten 

 



Sociala nämndernas förvaltning / 2017-08-22 

Daglig verksamhet under sommaren 
Daglig verksamhet har sedan tidigare haft möjlighet att stänga 2 
veckor på sommaren. 

Nämnden beslutade 2015 att från och med 2016 utöka 
möjligheten till att stänga 4 veckor under sommaren. 
Ur kontraktsvillkor:  

• Verksamheten har möjlighet att stänga för semester högst fyra veckor under 
sommaren, och två dagar per år för studie/planeringsdagar för personalen. Vid 
planering inför längre stängning ska hänsyn tas till den enskildes behov av 
verksamheten. Detta ska ske i samverkan med den enskilde, anhörig/legal 
företrädare och övriga samarbetsparter 

• Deltagare i daglig verksamhet har rätt till fem veckors semester, deltagaren väljer 
själv vilka veckor denna förläggs. 

 

 


