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Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt 
LSS (rapport 2020:5) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om 

ansvaret för uppföljningen av utförare av korttidstillsyn är tydligt 

samt om den uppföljning som görs är tillräcklig. I granskningen har 

också ingått att bedöma om uppföljningen av beviljade insatser görs 

enligt gällande regelverk. Granskningen har omfattat social-

nämnden och stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm, 

Spånga-Tensta, Älvsjö och Östermalm.  

Bedömning 

 Ansvaret för uppföljning av utförare av korttidstillsyn behöver 

tydliggöras för att säkerställa att samtliga utförare oavsett 

regiform följs upp.  

 Uppföljningen av utförarna av korttidstillsyn har stora brister 

framför allt vad gäller den korttidstillsyn som bedrivs i 

kommunal regi inom stadens skolor. 

 Stadsdelsnämnderna har i huvudsak följt upp den beviljade 

insatsen enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Brister har 

dock noterats i stadsdelsnämndernas dokumentation av 

beställning av insats samt genomförandeplan.  

Rekommendationer 

 Socialnämnden rekommenderas att: 

– Tydliggöra ansvaret för uppföljning av utförare av 

korttidstillsyn.  

– Säkerställa att samtliga utförare av korttidstillsyn, oavsett 

regiform, följs upp.  

 

 Stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Norrmalm, Spånga- 

Tensta Älvsjö och Östermalm rekommenderas att:  

– Säkerställa att det tydligt framgår av beställning och genom-

förandeplan vad insatsen ska omfatta för att möjliggöra att 

insatsen och dess kvalitet kan följas upp.  
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Uppföljning av utförare av korttidstillsyn 

enligt LSS (rapport 2020:5) 

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2020-05-25 att överlämna 

rapporten till socialnämnden samt stadsdelsnämnderna Norrmalm, 

Spånga-Tensta, Älvsjö, Östermalm samt Hässelby-Vällingby för 

yttrande. Rapporten har också överlämnats till utbildningsnämnden 

för kännedom och eventuellt yttrande samt till övriga stadsdels-

nämnder för kännedom. Yttrandet har begärts in till revisorsgrupp 1 

senast den 30 september 2020. 

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Ulf Bourker Jacobsson, e-post: 

ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se  

Förtroendevald revisor Bosse Ringholm, e-post: 

bosse.ringholm@stockholm.se  

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 
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