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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Abborre hemtjänst 
Regiform: privat 

Adress: Tobaksvägen 9 Farsta 

Antal kunder: 20 stycken, de flesta från Farsta stadsdelsområde 

(Upptagningsområde Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, 

Skärholmen, Södermalm och Hägersten-Liljeholmen) 

Utföraren har två kontor och är uppdelade i två större områden, 

västerort och söderort. De har en samordnad ledning, gemensamt 

ledningssystem och rutiner. Personalen från de båda områdena del-

tar gemensamt på olika möten. 

En brist på kontoret i Farsta är att lokalen saknar duschmöjlighet. 

Verksamheten undersöker därför möjligheten att byta kontor. 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens samman-

tagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och avtal eller 

uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser såväl verksamhetens styrkor som utveckl-

ingsområden för att stödja verksamheten i utvecklingsarbetet. 
 

Sammanfattande bedömning 

Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens verksamhets-

uppföljning som genomfördes den 14 mars på kontoret i Farsta. I 

bedömningen har också resultatet från socialstyrelsens brukarunder-

sökning år 2020 samt utförarens verksamhetsberättelse varit un-

derlag. 

Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är 

bedömningen att verksamheten uppfyller de krav som ställs och be-

döms ha förutsättningar för att driva en god och säker omsorg 

Trygghet och säkerhet 

Utföraren har ett fungerande ledningssystem för att fortlöpande ut-

veckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Verksamheten har tyd-

liga rutiner som all personal har tillgång till. 

I Socialstyrelsens brukarundersökning som genomfördes 2020 

framgår att brukarna i hög grad upplever trygghet med sin hem-

tjänst. 100 procent av de svarande upplever att personalen har ett 
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bra bemötande, att de kan påverka vilken tid de får sin hjälp, att per-

sonalen kommer på utsatt tid samt är lätta att få kontakt med. En 

hög andel svarar också att personalen tar hänsyn till de äldres åsik-

ter och önskemål.  De frågor där nöjdheten är lägre än staden i sin 

helhet handlar om förtroendet för personalen och huruvida persona-

len utför sina arbetsuppgifter bra. 

Verksamheten har fungerande rutiner för introduktion av nyanställd 

personal och en plan för kompetensutveckling. Det finns arbetssätt 

för ändamålsenlig informationsöverföring mellan personalen och 

med arbetsledningen. 

Verksamheten har en fungerande arbetsledning genom ett närva-

rande ledarskap. Rutinerna för arbetsledning är tydliga och väl för-

ankrade hos medarbetarna. Verksamhetschefen delar sin tid mellan 

de två kontoren men det är lätt att komma i kontakt med honom per 

telefon. Det finns även en samordnartjänst som f.n. inte är tillsatt 

men ska rekryteras.  

Upprättade rutiner för kontaktmannaskap finns och alla brukare har 

en utsedd kontaktman. 

Ca 75 procent av personalen har reell kompetens de flesta är under-

sköterskor. 

Meningsfullhet och delaktighet 

Brukarundersökningen visar på att brukarna i hög grad är delaktig-

het i verksamheten. De svarande är mycket nöjda med personalens 

bemötande och med sina möjligheter att påverka hur den beviljade 

hjälpen ska utföras. En stor andel av de som svarat säger att de får 

hjälp vid de tider de önskar och på överenskommet sätt. 

 

Verksamheten arbetar personcentrerat och med kontinuitet och in-

satserna utformas utifrån den enskildes önskan och vilja. Aktuella 

och individuellt utformade genomförande-planer finns. Hur och när 

hjälpen ska utföras beskrivs i genomförandeplanen. 

  

Endast 43 procent av de svarande brukarna anser att biståndshand-

läggarens beslut stämmer överens med behoven. Inte heller att per-

sonalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete.  

Verksamheten behöver åtgärda 

Verksamheten behöver vidta åtgärder för att öka nöjdheten hos bru-

karna med hur personalen utför sina arbetsuppgifter. 

 

Verksamheten behöver aktivt arbeta med att kunna byta kontor då 

nuvarande lokal saknar duschmöjlighet. 
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Uppföljningen är gjord av:  

Annika Ekengren, utredare. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. Genväg 

 
 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/kvalitet/uppfoljning/

