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Bedömning av verksamhetens kvalitet 

Södra Skarpnäcks kommunala hemtjänst 
Verksamhetschef: Marie-Louise Bukowski  

Adress: Varmfrontsgatan 23, Skarpnäck 

Regiform: Kommunal 

Antal kunder från Stockholm: 188 kunder med hemtjänstinsatser  

 

Syftet med uppföljningen är att bedöma verksamhetens 

sammantagna kvalitet samt följsamhet till lagar, författningar och 

avtal eller uppdragsbeskrivning, utifrån nedan angivna underlag.  

Uppföljningen belyser såväl verksamhetens styrkor som 

utvecklingsområden, för att stödja verksamheten i 

utvecklingsarbetet. 

 

Till grund för denna bedömning ligger förvaltningens 

verksamhetsbesök som genomfördes 2022-05-19. I bedömningen 

har resultat av följande underlag om verksamhetens kvalitet 

sammanvägts:  

 

- kvalitetsuppföljning på individnivå (hädanefter kallat 

individuppföljning) för perioden 1 november 2021-31 maj  

2022 

- brukarundersökning 2022 

- avvikelser, synpunkter/klagomål från Trygghetsjouren 2021 

- verksamhetsuppföljning i maj 2020 

 

Sammanfattande bedömning 

Verksamheten har identifierat vilka processer och rutiner som 

behövs för att säkra att verksamheten uppfyller de krav och mål 

som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. 

Resultaten i brukarundersökningen visar på att omsorgstagarnas 

upplevelse av trygghet och säkerhet inom Södra Skarpnäcks 

kommunala hemtjänst är lägre än hos staden som helhet. 

Individuppföljningen tyder däremot på att de äldre blir bra bemötta 

av personal och kan påverka hur hjälpen utförs.  

 

Verksamheten bedöms ha de förutsättningar som krävs för att 

bedriva en god och säker verksamhet, visst utvecklingsbehov finns. 

Verksamheten har inkommit med samtliga begärda kompletteringar.  

Till verksamhetens starka sidor hör väl identifierade 

huvudprocesser och ett tydligt strukturerat kvalitetsledningssystem. 

Verksamheten har även ett välutvecklat arbetssätt med 



 

 

 

 Sida 2 (3) 

 
 

 
 

Bedömning av verksamhetens kvalitet 

 

avvikelsehantering, och ansvarig för den dagliga driften bedöms 

vara närvarande och delaktig i verksamheten. 

 

Verksamheten behöver framför allt utveckla sitt arbete med att 

förbättra den sociala dokumentationen och arbetet med 

genomförandeplaner.  

Trygghet och säkerhet 

Verksamheten har identifierat vilka processer och rutiner som 

behövs för att säkra att verksamheten uppfyller de krav och mål 

som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. 

Verksamheten har väl fungerande rutiner för introduktion av 

nyanställd personal och en tydlig plan för kompetensutveckling. Det 

finns arbetssätt för ändamålsenlig informationsöverföring. Resultat 

från egenkontroller och riskanalyser används systematiskt för att 

säkra och utveckla verksamhetens kvalitet.  

 

Resultaten i brukarundersökningen visar på att omsorgstagarnas 

upplevelse av trygghet och säkerhet inom Södra Skarpnäcks 

kommunala hemtjänst är lägre än hos staden som helhet. Resultaten 

i individuppföljningen visar däremot att en hög andel av de 

svarande blir bra bemötta av personalen och upplever att personalen 

brukar komma på avtalad tid. Nöjdheten är lägre när det gäller 

frågan om det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 

vid behov samt frågan om förtroende för personalen. 

 

Verksamheten har i dagsläget en låg andel godkända 

genomförandeplaner, vilket verksamheten arbetar aktivt för att 

förbättra. I individuppföljningen svarar dock en hög andel att de får 

den hjälpen som det kommit överens om, däremot är resultatet lägre 

än stadens snitt. Vidare finns resultat som tyder på att en hög andel 

anser sig ha deltagit i planeringen av hur hjälpen ska utföras. I 

brukarundersökningen uppger en relativt hög andel att personalen 

brukar ta hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål om hur 

hjälpen ska utföras.  

 

Ett ytterligare utvecklingsområde är kvaliteten på den sociala 

dokumentationen som behöver förbättras och utvecklas. 

Verksamheten redovisar under uppföljningen hur de planerar att 

förbättra dokumentationen, bland annat genom kompetenshöjande 

insatser för medarbetarna. 

 

Verksamheten arbetar aktivt för att säkerställa kontinuitet genom 

sin arbetsplanering samt genom att följa upp kontinuitetssiffror 

kontinuerligt. Det är under uppföljningen inte klarlagt om Södra 

Skarpnäcks kommunala hemtjänst kommer att nå stadens årsmål för 
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personalkontinuitet. I enhetens egna mätningar har målet nåtts 

under en del perioder medan det under andra ligger strax över 

målet. Detta beror till viss del på sjukfrånvaro hos personal till följd 

av coronapandemin. Verksamheten har flexibla arbetslag med fasta 

vikarier vilket bidrar till en ökad kontinuitet. I individuppföljningen 

svarar 44 procent att de brukar få hjälp av ungefär samma personer, 

vilket är lägre än stadens snitt på 73 procent. Även i 

brukarundersökningen är resultatet lägre än för staden som helhet 

när det gäller frågan om omsorgstagarna känner förtroende för 

personalen.  

Meningsfullhet och delaktighet 

Både individuppföljningen och brukarundersökningen visar på att 

omsorgstagarna känner meningsfullhet och delaktighet i 

verksamheten. I båda undersökningarna är de svarande nöjda med 

personalens bemötande och med sina möjligheter att påverka hur 

den beviljade hjälpen ska utföras. Brukarundersökningen visar inte 

lika hög nöjdhet när det gäller att kunna påverka vid vilka tider man 

får hjälp. I individuppföljningen framgår det att 88 procent av de 

som svarat anser att de får hjälp ungefär de tider de önskar, vilket är 

något lägre än i staden som helhet. 97 procent av de som besvarat 

individuppföljningen anser att de får de insatser som är beviljade 

enligt biståndsbeslutet, vilket är högre än genomsnittet för staden.  

 

Verksamheten arbetar aktivt med kontaktmannaskap vilket bidrar 

till att den enskilde får ett ökat inflytande över sin situation.  

Verksamheten har ett välutvecklat arbetssätt med avvikelse- samt 

synpunkter- och klagomålshantering, något som bekräftas i samtal 

med medarbetarna. 

Verksamheten behöver åtgärda 
Verksamheten behöver framför allt utveckla sitt arbete med att 

förbättra den sociala dokumentationen och arbetet med 

genomförandeplaner. Schemalagd reflektionstid för medarbetare har 

vid platsbesöket inte införts, implementering kommer ske under 

hösten 2022 enligt uppgift från enhetschef. 

Uppföljningen är gjord av:  

Uppföljningen genomfördes 2022-05-19 av verksamhetscontroller 

Isabelle Wall och medicinskt ansvarig sjuksköterska Bintou Traoré 

Tent vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Uppföljningen har 

genomförts genom möte med ledningen och samtal med 

medarbetare, på plats i verksamheten.  

 

Mer om stadens uppföljningsmodell för äldreomsorg och gällande 

avtal hittas på stadens hemsida. Genväg 

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

