
 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 1 (4) 
  

   

 

Redovisning av Inspektionen för vård och 
omsorgs tillsyn på Krabbeliderna  
Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

1. Stadsdelsnämnden Lundby översänder handlingsplan som svar på redovisning av 
åtgärder till IVO.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av Krabbelidernas bostad 
med särskild service för vuxna enligt LSS i Göteborg.  

IVO begär med stöd av 26 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, att stadsdelsnämnden Lundby redovisar sin inställning till 
eventuella brister som IVO konstaterat. Redovisningen ska innehålla de eventuella 
åtgärder som nämnden vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med 
bristerna. Redovisningen ska avslutas med uppgift om när åtgärden genomfördes eller 
kommer att genomföras.  

Om bristerna inte avhjälps kan IVO komma att fatta beslut om att förelägga nämnden att 
vidta åtgärder.  
Stadsdelsförvaltningen Lundby har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda 
konstaterade brister. Arbetet påbörjades efter sommaren 2019 och fortsätter under 2020.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby bedömer att kompetenshöjande insatser bedöms rymmas 
inom verksamhetens befintliga budget för 2020.  
 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension 

Lundby 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-14 
Diarienummer N139-0329/19 
 

Handläggare 
Solveig Eldenholm 
Telefon: 031-366 77 40 
E-post: solveig.eldenholm@lundby.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
Stadsdelsförvaltningen Lundby har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Samverkan 
Information med de fackliga organisationerna på Lokal samverkansgrupp (LSG) IFO-FH 
2020-02-17   

Expedieras 
Inspektionen för vård och omsorg 
 

Bilagor 
1. Handlingsplan på påbörjade och planerade åtgärder  

2. Beslut 2019-12-18 från IVO med begäran om redovisning angående tillsyn 
av BmSS Krabbeliderna för vuxna enligt LSS (8.5-13849/2019)   

  



 

Göteborgs Stad Lundby, tjänsteutlåtande 3 (4) 
   
   

Ärendet  
Stadsdelsnämnden Lundby redovisar planerade och påbörjade åtgärder samt inställning 
till de brister Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) konstaterat.  
Redovisningen innehåller uppgift om när åtgärder kommer att genomföras.  

Beskrivning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av Krabbelidernas bostad 
med särskild service för vuxna enligt LSS i Göteborg.  

IVO har konstaterat följande brister: 

• Verksamheten ger inte förutsättningar för att de boendes vardag ska bli 
förutsägbar, begriplig och trygg, samt ger inte förutsättningar för skapande av 
sociala kontakter för de boende. 

• Det finns brister i fråga om personalens kompetens. 
• Dokumentationen är bristfällig. 
• Personalen har bristfällig kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. 

IVO begär med stöd av 26 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, att stadsdelsnämnden Lundby redovisar sin inställning till brister 
som IVO konstaterat. Redovisningen ska innehålla de eventuella åtgärder som nämnden 
vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna. Redovisningen ska 
avslutas med uppgift om när åtgärden genomfördes eller kommer att genomföras.  

Begäran om förlängd svarstid har godkänts av IVO till den 28 februari. 

Redovisning av åtgärder 
Genomförandet av kompetenshöjande insatser påbörjades i slutet av oktober 2019 och 
kommer löpa under hela 2020. Fokus har och kommer läggas på kommunikation, 
bemötande och dokumentation. Genomgång av rapporteringsskyldigheten enligt lex 
Sarah har genomförts av socialt ansvarig samordnare i november 2019. Redovisning av 
åtgärder och handlingsplan finns i sin helhet i bilaga nr 1. 
  
Enligt socialstyrelsens allmänna råd anges att i en gruppbostad bör i regel endast tre till 
fem personer bo. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under 
förutsättning att samtliga personer som bor i en gruppbostad tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. Kritiken från IVO berör antalet boende på Krabbeliderna som befinner sig 
i den övre delen av skalan vad som sägs vara godtagbart i förhållande till lagens 
intentioner för en gruppbostad enligt LSS. Samtliga personer som bor i verksamheten har 
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar. Sammantaget anser IVO att 
förutsättningar för de boende att uppleva förutsägbarhet, begriplighet och trygghet anses 
vara mycket begränsade. Detsamma gäller förutsättningar för de boende att skapa positiva 
och ömsesidiga sociala kontakter och interaktion i sin hemmiljö. 
 
Sektor IFO-FH har lyft frågan med planeringsenheten där första åtgärden är att tillfälligt 
under en period inte hyra ut en kommande tom lägenhet. Innan eventuell återuthyrning 
skall planerade förbättringsåtgärder utvärderas. Samtliga hyresgästers insatser kommer att 
följas upp under våren 2020 i dialog med gode män alternativt förvaltare. Uppföljning 
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görs med anledning att tillförsäkra att den erbjudna insatsen fyller den enskildes behov på 
Krabbelidernas boende.  

 

Förvaltningens bedömning 
Stadsdelsförvaltningen Lundby delar allvaret i IVO:s beskrivning av bristerna i 
Krabbelidernas verksamhet.  
Stadsdelsförvaltningen Lundby har med anledning av konstaterade brister inlett ett 
förändringsarbete som igångsatts efter sommaren 2019. En handlingsplan för vilka 
insatser som ska genomföras är framtagen och arbete pågår.  

 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

 

Kristina Lindfors 

 

Stadsdelsdirektör 

 

Eva Saletti  

 

Sektorschef 
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