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§ 1. Verksamhetens mål och inriktning 
Verksamheten syftar till att säkra kvaliteten i stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning. Inspektörernas granskning ska ha ett generellt brukar-
perspektiv och vara ett komplement till annan uppföljning.  
 
§ 2. Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Inspektören/erna ska granska beställarfunktionen och utförare inom staden, 
oberoende av nämnd, samt sådana privata utförare som staden har avtal med. 
Granskningen omfattar den verksamhet som bedrivs för personer med funk-
tionsnedsättning som får insatser enligt socialtjänstlagen och/eller enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Missförhållanden ska ome-
delbart anmälas till den ansvariga nämnden. 
 
§ 3. Organisatorisk ställning 
Inspektörsfunktionen är placerad inom socialtjänstnämnden. 
 
§ 4. Kompetenskrav 
Utövare av inspektörsfunktionen ska ha adekvat högskoleutbildning och goda 
kunskaper om behoven hos personer med funktionsnedsättningar samt ledarer-
farenhet. En av inspektörerna ska ha långvarig erfarenhet från verksamhet för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
§ 5. Kontakter/samarbete 
Inspektörerna fördelar själva arbetet inom sig. Inspektörerna ska samråda med 
funktionshinderombudsmannen, myndigheter med tillsynsansvar och med 
stadens revisorer. Inspektörerna ska samråda med äldreomsorgsinspektörerna 
och skolinspektörerna i gemensamma metodfrågor. Inför planeringen av 
kommande års inspektioner ska inspektörerna samråda med kommunstyrelsens 
handikappråd. 
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§ 6. Rapportering 
När inspektionen är avslutad ska resultatet återföras till berörda enheter. In-
spektionsrapport ska lämnas till berörda nämnder och deras handikappråd. 
Socialtjänstnämnden godkänner rapporterna och tar initiativ till spridning av 
goda exempel. På grundval av en sammanfattande analys av genomförda in-
spektioner avger inspektörerna årlig rapport till socialtjänstnämnden. Rappor-
ten ska inlämnas till kommunstyrelsen och delges kommunstyrelsens handi-
kappråd. Årsrapporten ska lämnas till kommunstyrelsen under februari månad 
påföljande år för att kunna beaktas i kommunfullmäktiges strategiska ärende i 
juni. 
 
§ 7. Avgränsning 
Inspektionen ska avse kvaliteten ur ett brukarperspektiv i de insatser som ges. 
Inspektionen avser således inte generella aspekter på handikappolitiken enligt 
FN:s standardregler och stadens handikappolitiska program. Generella frågor 
bevakas av funktionshinderombudsmannen. Den fysiska tillgängligheten i 
stadsmiljön tillhör inte inspektionsområdet. Däremot ska inspektörerna kunna 
granska tillgängligheten i den verksamhet som inspekteras. 

Funktionshinderinspektörerna granskar stöd och serviceinsatser som avser 
alla åldersgrupper. De granskar dock inte de insatser som görs för barn med 
behov av särskilt stöd inom de pedagogiska verksamheterna. Dessa granskas 
av förskoleinspektörer, skolinspektörer, skolbarnomsorgsinspektörer och gym-
nasieinspektörer. De granskar inte heller den kommunala sjukvård som grans-
kas av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna eller sådan äldreomsorg som 
granskas av äldreomsorgsinspektörerna. Gränsfall avgörs i samarbete mellan 
inspektörerna. 
 
§ 8. Metoder och arbetsformer 
Granskningen ska ge svar på om det stöd och den service som ges, tillgodoser 
det behov den enskilde har samt att insatsen ger den enskilde goda levnads-
villkor. Syftet är att säkra en god kvalitetsutveckling, förstärka likställigheten 
och att främja den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet. 

Vid konstaterade brister ska inspektörerna söka klarlägga var i processen 
orsaken finns och föreslå åtgärder för att förhindra en upprepning.  

Inspektionerna ska främst inriktas på en specifik verksamhetsform i taget 
inom hela staden. 
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De områden som, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och stadens handikappolitiska program omfattas av inspektionen är 
 

• Den enskildes kännedom om sina rättigheter 
• Kvalitet i myndighetsutövning 
• Förekomsten av individuell plan 
 
• Den enskildes inflytande 
• Den enskildes självbestämmande och integritet 
• Den enskildes delaktighet 

o Socialt samspel/kommunikation 
 
• Tillgänglighet till stödinsatser 
• Kontinuitet i stödinsatser 
• Helhetssyn i stödinsatsernas utformning 

o Boende 
o Arbete/sysselsättning 
o Familjeliv 
o Fritiden 

 
• Bemötande – om de funktionshindrade blir bemötta med lyhördhet och 

respekt 
• Personalens kompetens - om det finns personal med erforderlig kom-

petens 
 
 
Granskningen sker genom studium av verksamhetsplaner, bemanning, arbets-
metoder, kompetensutveckling, förekomsten av individuella planer samt ge-
nom intervjuer/enkäter med brukare, gode män och anhöriga. 

Vid intervjuer med brukare används de metoder som utvecklats för olika 
målgrupper och/eller tolkar. Inspektörerna kan ta initiativ till utveckling av 
uppföljningsmetoder där så behövs.  
 

________________________ 
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