
 

Stadsledningskontoret, Enheten för kontrakt och 
uppföljning 

 
  

Utförarrapport 

Uppföljning av Göteborgs Stads hemtjänst 

Nedre Vasastaden, stadsdelsförvaltning 

Centrum 

2019-11-15 

  



 

Utförarrapport 2 (9) 

Uppföljning av Göteborgs Stads hemtjänst Nedre Vasastaden, stadsdelsförvaltning 
Centrum 

 

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, Enheten för kontrakt och uppföljning 2019-11-15 

 

Innehåll 
1 Uppföljning .................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ................................................................................. 3 

1.2 Information om utföraren ......................................................... 3 

1.3 Uppföljning av krav på utförare ................................................ 3 

1.3.1 Verksamhetsansvarig och ledning .................................... 3 

1.3.2 Omsorgspersonalens kompetens ..................................... 4 

1.3.3 Arbetskläder och kontor .................................................... 4 

1.3.4 Synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah ......... 5 

1.4 Uppföljning av krav på tjänsten ................................................ 5 

1.4.1 Självbestämmande och integritet ...................................... 5 

1.4.2 Helhetssyn och samordning.............................................. 6 

Trygghet och säkerhet .................................................................... 7 

2 Sammanfattning............................................................................ 8 

 

  



 

Utförarrapport 3 (9) 

Uppföljning av Göteborgs Stads hemtjänst Nedre Vasastaden, stadsdelsförvaltning 
Centrum 

 

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret, Enheten för kontrakt och uppföljning 2019-11-15 

1 Uppföljning 

1.1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att från år 2018 ha ett 

valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst. 

Beslutet innebär bland annat att stadsdelsnämnderna ska följa samma krav som 

ställs på privata utförare. Respektive stadsdelsnämnd har tecknat 

överenskommelser med kommunstyrelsen om att utföra kommunal hemtjänst 

enligt en kravspecifikation inom det egna geografiska området.  

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en plan för uppföljning. I planen 

framkommer att alla utförare, oavsett regi, ska följas upp på enhetsnivå. 

Resultat av uppföljning ska värderas utifrån en skala; uppfyller krav, 

anmärkning, avvikelse eller stor avvikelse. Uppföljningen genomförs av 

enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret.  

Uppföljning har genomförts genom att enheten har hämtat in underlag från 

verksamheten, tagit del av resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning, 

intervjuat medarbetare, besökt hemtjänstens kontor och haft dialogmöte med 

enhetschef. 

1.2 Information om utföraren 
Göteborgs Stads hemtjänst, Nedre Vasastaden, är en kommunal utförare som är 

verksam i en geografisk del av stadsdelen Centrum. Stadsdelsförvaltningen 

Centrum använder underleverantör för insatserna inköp, tvätt och matleverans, 

det vill säga insatserna utförs till största delen inte av hemtjänstenheten. Under 

september 2019 utförde enheten hemtjänst för 84 personer i en omfattning av 

2548 beviljade hemtjänsttimmar.  

Detta är den första uppföljning av enheten som genomförts sedan införandet av 

valfrihetssystemet 2018. 

1.3 Uppföljning av krav på utförare 

1.3.1 Verksamhetsansvarig och ledning 

Verksamhetsansvarig och ledning och tillgänglighet för medarbetare (krav 

3.1) 

Enligt kravspecifikation ställs krav på att: 

• Enhetschef ska ha socionomexamen, högskolans sociala 

omsorgsutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. samt minst 24 

månaders chefserfarenhet inom äldreomsorg och/eller 

funktionshinderverksamhet. Erfarenheten ska ha omfattat minst 75 
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procent av en heltid och ska inte ligga längre tillbaka i tiden än sju år. 

Kraven kan vara lägre om utföraren har en ändamålsenlig organisation 

som gör att kraven uppfylls. 

• Enhetschef finns i verksamheten och är tillgänglig i sådan omfattning 

som krävs för uppdraget. Medarbetare ska dagligen kunna nå 

enhetschef och enhetschef ska ha direktkontakt med sina medarbetare 

under en del av sin normalarbetstid. 

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från utförarens 

ledning och medarbetare. 

Resultat av uppföljning:  

 

Utföraren uppfyller krav. 

1.3.2 Omsorgspersonalens kompetens 

Omsorgspersonalens kompetens (krav 3.2.1) 

Enligt kravspecifikation ställs krav på att: 

• Nyanställda medarbetare får introduktion.  

• Utföraren ställer medarbetare till förfogande för utbildning gällande 

ordinerade och delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

• Alla medarbetare har aktuella delegeringar av hälso- och 

sjukvårdsåtgärder.  

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från utförarens 

ledning och medarbetare.  

Resultat av uppföljning:  

 

Utföraren uppfyller krav. 

1.3.3 Arbetskläder och kontor  

Arbetskläder och skyddsutrustning (krav 3.3.1), kontor och arbetsplatser 

(krav 3.3.2) 

Enligt kravspecifikation ställs krav på att: 

• Skyddsutrustning tillhandahålls för medarbetarna. 

• Kontor/lokaler och utrustning är tillgänglig och anpassat till verksamhet 

och medarbetare. 

• Säkert nyckelskåp finns på kontoret. 

• Social dokumentation förvaras säkert i dokumentskåp. 

• Låsbart skåp för förvaring av brukares läkemedel finns. 

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från medarbetare 

samt besök på utförarens kontor.  
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Resultat av uppföljning: 

 

Utföraren uppfyller krav. 

1.3.4 Synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah 

Synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah (krav 4.2.10 – 4.2.12) 

Enligt kravspecifikation ställs krav på att: 

• Utföraren ska säkerställa att samtliga brukare får information om 

vart man vänder sig med synpunkter på utförandet samt ha en 

skriftlig rutin.  

• Utföraren ansvarar för att rapportera, utreda, avhjälpa och 

undanröja avvikelser på ett systematiskt sätt. 

• Utföraren ansvarar för att följa föreskriften om lex Sarah samt ha en 

skriftlig rutin avseende att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja 

missförhållanden eller risker för missförhållanden. 

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från utförarens 

ledning och medarbetare.  

Medarbetare följer inte fullt ut framtagen rutin där det beskrivs hur brukare kan 

framföra synpunkter och klagomål och att medarbetare ska erbjuda hjälp att 

fylla i och posta blankett för synpunkter och klagomål. Utföraren behöver 

säkerställa att muntliga synpunkter och klagomål tas om hand. Få synpunkter 

och klagomål har dokumenterats och registrerats under den period som 

efterfrågats. Synpunkter och klagomål åtgärdas, men används inte för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens processer och rutiner. 

Resultat av uppföljning:  

 

Utföraren tilldelas en avvikelse eftersom synpunkter och klagomål inte används 

för att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens processer och 

rutiner. Utföraren uppfyller krav i övriga delar.  

1.4 Uppföljning av krav på tjänsten 

1.4.1 Självbestämmande och integritet 

Värdighetsgarantier (krav 4.1.1)  

Enligt kravspecifikation ställs krav på att utföraren följer Göteborgs Stads 

värdighetsgarantier:  

• Vi garanterar att medarbetare som besöker dig i ditt hem visar sin 

tjänstelegitimation när de presenterar sig. 

• Vi garanterar att vi tar kontakt med dig så fort vi vet om vi inte kan 

komma inom överenskommen tid. 
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• Vi garanterar att vi tar kontakt med dig i förväg om en ny medarbetare 

ska ge dig stöd och hjälp. 

• Vi garanterar avgiftsfri och individuellt anpassad avlösning i hemmet 

efter biståndsbeslut. När du meddelar att du behöver avlösning ska du 

kunna få det senast inom 48 timmar. (Vi behöver två vardagar för att 

planera). 

• Vi garanterar att planeringen för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras 

görs tillsammans med dig eller med person som företräder dig. 

Planeringen ska vara klar inom två veckor från det att din hjälp 

påbörjats. Har du annat modersmål än svenska garanterar vi att din plan 

översätts om du så önskar. 

 

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från utförarens 

ledning och medarbetare.  

Utföraren uppfyller tre av fem värdighetsgarantier.  

Utföraren uppfyller inte garantin ”Vi garanterar att vi tar kontakt med dig i 

förväg om en ny medarbetare ska ge dig stöd och hjälp”, men har identifierat 

vilka brukare det är särskilt viktigt att kontakta.  

Utföraren uppfyller delvis garantin gällande planering av den enskildes hjälp 

och stöd. Planeringen görs tillsammans med den enskilde eller med person som 

företräder hen, men planeringen är inte enligt garantin klar för alla brukare inom 

två veckor från det att hjälpen påbörjats.  

Resultat av uppföljning:  

Utföraren tilldelas en avvikelse eftersom två värdighetsgarantier inte uppfylls.  

 

Inflytande och självbestämmande (krav 4.1.4) 

Enligt kravspecifikation ställs krav på att:  

• 100 procent av utförarens brukare, som har rambeslut och som haft 

hjälp och stöd i mer än två veckor ska ha en aktuell genomförandeplan.  

 

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från utförarens 

ledning och medarbetare.  

Resultat av uppföljning:  

 

Utföraren uppfyller krav. 

1.4.2 Helhetssyn och samordning 

Helhetssyn och samordning (krav 4.2), social dokumentation (krav 4.2.1), 

kontaktpersonal (krav 4.2.4) sekretess (krav 4.2.8) och samtycke (4.2.9) 

Enligt kravspecifikation ställs krav på att: 
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• Utföraren regelbundet deltar i tvärprofessionell samordning och 

samverkan kring den enskildes behov. All samverkan ska ske utifrån 

den enskildes behov och insatser. 

• Utföraren ansvarar för att medarbetarna fullgör sin 

dokumentationsskyldighet.  

• Kontaktpersonal utses med ett extra ansvar för samordning av den 

enskildes stöd och hjälp. Den enskilde ska veta vem som är hens 

kontaktpersonal. Utföraren har en skriftlig rutin. 

• Utföraren följer lagstiftningen kring sekretess samt har en skriftlig 

rutin. Utföraren har skriftlig rutin för hur samtycke hanteras. 

Utlämnande av uppgifter från utföraren till t.ex. anhörig, annan 

vårdgivare får inte lämnas ut utan samtycke från den enskilde. 

Samtycket ska dokumenteras. 

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från utförarens 

ledning och medarbetare.  

Utföraren följer lagstiftningen kring sekretess och medarbetarna har 

undertecknad påminnelse om tystnadsplikt. Utföraren har ingen rutin för hur 

samtycke ska hanteras och dokumenteras. 

Resultat av uppföljning:  

 

Utföraren tilldelas en avvikelse eftersom rutin för hur samtycke ska hanteras 

och dokumenteras saknas. Utföraren uppfyller krav i övriga delar. 

Trygghet och säkerhet 

Nyckelhantering (krav 4.2.5), hantering av privata medel (krav 4.2.6) 

muta, gåva och testamente (krav 4.2.7), om den enskilde inte öppnar 

dörren (krav 4.2.15), basal hygien (krav 4.2.16)  

Enligt kravspecifikation ställs krav på att utföraren: 

• Har en säker hantering och förvaring av enskildas nycklar samt har en 

skriftlig rutin.  

• Har en säker hantering för den enskildes privata medel och värdesaker, 

samt har en skriftlig rutin. 

• Informerar samtliga medarbetare om förbudet att ta emot gåvor och 

förmåner samt att medarbetare inte ska hjälpa den enskilde med 

juridiska åtaganden som att bevittna eller skriva under handlingar. 

Utföraren har en skriftlig policy för hur medarbetarna ska förhålla sig.  

• Medarbetarna agerar när den enskilde inte öppnar dörren/eller svarar i 

telefon för att försäkra sig om den enskildes säkerhet. Utföraren har en 

skriftlig rutin. 

• Har medarbetare som konsekvent tillämpar basala hygienrutiner i sitt 

arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Uppföljning av kraven har gjorts genom att hämta in uppgifter från utförarens 

ledning och medarbetare.  
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Medarbetare följer inte fullt ut framtagen rutin avseende hantering av den 

enskildes privata medel eftersom kassablad inte används vid inköp med 

kontanter. 

Resultat av uppföljning:  

 

Utföraren tilldelas en anmärkning eftersom rutin för hantering av den enskildes 

privata medel inte följs fullt ut. Utföraren uppfyller krav i övriga delar. 

2 Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om en plan för uppföljning. I planen 

framkommer att alla utförare, oavsett regi, ska följas upp på enhetsnivå. 

Resultatet av uppföljningen värderas utifrån en skala; uppfyller krav, 

anmärkning, avvikelse, och stor avvikelse. 

Resultatet av uppföljningen visar att utföraren bedriver en verksamhet som 

uppfyller de krav som följts upp, förutom i de delar som anges nedan.   

Synpunkter och klagomål 

 

Utföraren tilldelas en avvikelse eftersom synpunkter och klagomål inte används 

för att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens processer och 

rutiner.  

Värdighetsgarantier 

 

Utföraren tilldelas en avvikelse eftersom två värdighetsgarantier inte uppfylls, 

”Vi garanterar att vi tar kontakt med dig i förväg om en ny medarbetare ska ge 

dig stöd och hjälp” och planeringen för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras 

ska vara klar inom två veckor från det att din hjälp påbörjats.  

Samtycke 

Utföraren tilldelas en avvikelse eftersom rutin för hur samtycke ska hanteras 

saknas och att samtycke inte dokumenteras. 

Hantering av privata medel 

 

Utföraren tilldelas en anmärkning eftersom rutin för hantering av den enskildes 

privata medel inte följs fullt ut. Följs upp senast vid nästa regelmässiga 

uppföljning. 

Åtgärder 

 

En åtgärdsplan ska tas fram för att åtgärda de avvikelser som framkommit. 

Åtgärdsplanen ska godkännas av enheten för kontrakt och uppföljning. Enheten 

för kontrakt och uppföljning ska meddelas när åtgärder är genomförda. Till 

följd av rådande situation med covid-19 har utföraren fått förlängd tid för att 

vidta åtgärder. 
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Vidtagna åtgärder 

Utföraren har den 24 september 2020 meddelat att avvikelserna åtgärdats. 

Implementering av åtgärderna följs upp av enheten för kontrakt och uppföljning 

senast vid nästa regelmässiga uppföljning 
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