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OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

llandläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Hedberg Jenny 	 2015-09-07 	OSN-2015-0318 

Omsorgsnämnden 

Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) inom Vård & bildning - 
Fri Form 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att med beaktande av resultatet lägga avtalsuppföljningen till handlingarna 

Sammanfattning 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg genomförde i november 2014 en avtalsuppföljning vid 
den dagliga verksamheten Fri form. Avtalsuppföljningen föranleddes av synpunkter som 
framförts av företrädare till brukare i verksamheten. Synpunkterna handlar främst om att 
verksamheten har bytt lokaler, och där företrädarna anser att utemiljön är otillfredsställande 
vid nuvarande lokal. Kontorets/förvaltningens bedömning är att verksamheten till stor del 
uppfyller kraven i gällande avtal och att ingen bedömning kan göras av utemiljön då detta inte 
kravställs i förfrågningsunderlaget. 

Ärendet 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg genomförde i november 2014 en avtalsuppföljning vid 
den dagliga verksamheten Fri form. Verksamheten drivs av Vård och omsorg och är godkänd 
inom ramen för valfrihetssystemet (LOV) gällande daglig verksamhet enligt 9 § 10 lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS). 

Avtalsuppföljningen föranleddes av synpunkter som framförts av företrädare till brukare i 
verksamheten. Synpunkterna handlar främst om att verksamheten har bytt lokaler, och där 
företrädarna anser att utemiljön är otillfredsställande vid nuvarande lokal. Vid 
avtalsuppföljningen har nämndens upplevelsekriterier, personal (bemanning, handledning och 
kompetensutveckling), dokumentation, klagomåls- och avvikelsehantering, hälso- och 
sjukvård samt flytt av verksamheten till nuvarande lokaler varit fokusområden. 

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsforvaltningenguppsala.se  
www.uppsala.se  



Kontorets/förvaltningens bedömning är att verksamheten till stor del uppfyller kraven i 
gällande avtal. 

Enligt förfrågningsunderlag (2014) ska utföraren ha en lokal, anpassad för målgruppen och 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, inom Uppsala kommun. Fri form uppfyller 
kraven i avtalet gällande detta. Nämndens förfrågningsunderlag för daglig verksamhet 
innehåller inga krav på utemiljö. Därmed kan kontoret/förvaltningen inte göra någon 
bedömning av utemiljön. 

Avtalsuppföljningen genomfördes i november 2014. Då lång tid förflutit kommer 
förvaltningen att kalla Vård & omsorg till möte för att diskutera de brister som framkom vid 
avtalsuppföljningen samt bestämma tidsplan för när dessa ska vara åtgärdade. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Direktör 
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