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Granskning av uppf6ljning och kvalitetskrav inom hemtjdnsten
Vi revisorer har ldtit EY genomfora en granskning med syftet att bedoma om aldrenamnden
bedriver en tillracklig uppfcil.jning av anordnare av hemtjanst och om kvalitetskraven ar
iindamdlsenliga. All hemtjanst i kommunen utfors av privata anordnare. Sammantaget gdr vi
bedomningen att aldrenamnden i stor utstracknrng har sakerstalft att kvalitetskraven i

auktorisationsvillkoren ar iindamdlsenliga men att namnden inte har bedrivit en tillracklig
uppfdljning av anordnarna.

Granskningen visar att aldrenamnden kravstaller kvalitet genom de auktorisationsvillkor som ar
underlag f6r godkannande av hemtjanst. Avtal sluts, om anordnaren uppfyller kraven. Av 33
krav bedomer vi at 29 at matbara. De iir huvudsakligen utfodiga och tydliga, vilket medger
uppfdljning och insyn. I och med att den stora merparten ar uppfoljningsbara ser vi dem som
dndamdlsenliga.

Vi noterar dock att det inte forekommer sa kallade effektkrav i auktorisationsvillkoren, det vill
saga krav som avser resultatet av insatser snarare an hur insatserna genomfors. Granskningen
visar att det pagar ett arbete med att utoka antalet krav samt hoja kvalitetskraven inom vissa
omrdden. Detta genom det av aldrenamnden antagna forslaget pe nya auktorisationsvillkor som
borjar galla den 1 december 2021. Men vi konstaterar att de huvudsakliga fdrandringarna i

auktorisationsvillkoret inte ar av karaktaren effektkrav.

Ett antal krav dr kopplade till spraklig kompetens och utbildningsnivd. Kravet att beharska det
svenska sprdket i tal och skrift bedOms i granskningsrapporten inte vara uppfol.iningsbart da
verksamheten inte har definierat vad som bedoms vara tillrackligt i sammanhanget. Vi menar att
det bOr fdljas upp, aven om det ar svdrt. Kraven pa utbildningsniva och sjukverdskompetens ar
matbara och forefaller dndamdlsenliga. De beddms utgOra en god grund for uppfdllning. Vidare
innefattar kundvalet en mOjlighet att velja sprakliga preferenser fcir personal som utfOr vdrden.
Detta sker i kommunens digitala portal for jamfdrande av anordnare av hemtjanst, ledsagning
och avlosning, Jamforaren. Av vad som framkommer i granskningen bedomer vi att
aldrenamnden, genom Jamforaren, mojliggjort for brukare att pa ett andamalsenligt satt kunna
gOra aktiva val. Men vi har inte igranskningen kunnat se ivilken utstriickning brukaren
anvander.just spr6klig kompetens som parameter for val eller byte av anordnare.

Vi kan konstatera att det finns mdl uppsatta pd Overgripande nivd for kvalitet inom hemtjansten.
Mdlen faststdlls iovergripande styrdokument sdsom mal och budget samt ieldrenamndens
kvalitetsplan. Vi ser detta som positivt och kan konstatera att det ar tydligt deflnierat vad kvalitet
inom hemtjiinsten i kommunen innebar. Namnden f6l.ier kontinuerligt upp malen genom
tertralrapporter. Dessutom deltar foretradare fcir kvalitetsenheten kontinuerligt vid ndmndens
sammantraden. Vdr bedomning ar att systemet for maluppfol.ining av kvalitetsmdl pd
overgripande nava ar andamalsenlig.

Men granskningen visar enligt var bedomning att namnden brister i sina skyldigheter nar det
galler uppfoljning av anordnare av hemtjanst. Beddmningen grundar sig i att nemnden inte,
enligt kommunens riktlinjer, har beslutat om en arlig uppfoljningsplan fOr anordnare. Vi
konstaterar dock att det av fOrvaltningen arbetats fram en sddan plan men att det hittills i Ar inte
genomfOrts nagra uppfol1ningar. Flera intervjuade uppger att det saknas resurser for att
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genomfora uppfoljningar i onskad utstrackning. Det finns aven en avsaknad av uppfdljning pa
individnivi av utforda hemtianstinsatser. Vi kan konstatera att avauktorisationer har skett
tidigare dr med anledning av vad kvalitetsuppfdljningar har visat. Avauktonsationer med
anledning av uppvisade kvalitetsbrister i verksamheten har inte skett under dr 2021.

Systemet for hantering av synpunkter och klagomdl fOrefaller andamelsenligt. I mars 2020
infordes en ny process for awikelsehantering, synpunkter och klagomdl. Detta har resulterat en
okning i antalet registrerade klagomdl och synpunkter, vilket blir en del av underlaget till det
systematiska kvalitetsarbetet. I auktorisatronsvillkoret finns krav pd anordnaren att rapportera
allvarliga klagomdl, fel, brister och avvikelser till kommunen samt redovisa dtgardsplaner
kopplade till dessa.

Vi rekommenderar aldrenamnden att:

' Se over mojligheten att i storre utstrackning anvanda krav som avser effekter for
kunden.

> Se over uppfOljningsbarheten i de krav som avser sprdklig kompetens.

' Vidta atgarder for att sakerstalla en tillrecklig och andamalsenlig uppfoljning av
hemtjanstens anordnare.

' Vidta itgdrder fdr att sakerstalla att hemtjanstens insatser fdljs upp i tillracklig
utstrackning pd individnivd.
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Vi dnskar aldrenamndens svar pa vera rekommendationer senast 2022-02-25.
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