
Brukarundersökning boendestöd 2018

År 2018 deltog Sollentuna för första gången i SKLs brukarundersökning inom boendestöd. Undersökningen

genomfördes under september/oktober.

Alla med insatsen boendestöd från vård- och omsorgsnämnden (ca 100 personer) erbjöds att delta. Den

som inte kunde eller ville besvara enkäten själv kunde få stöd av en sk. svarsassistent som anlitats av vård-

och omsorgskontoret. Svarsassistenten fanns tillgänglig två kvällar på den öppna träffpunkten Solstrålen

under den period som undersökningen genomfördes. Svarsfrekvensen i Sollentuna var 64 % vilket i

jämförelse med rikets 40 % är en bra svarsfrekvens.

Ett 80-tal kommuner deltog i brukarundesökningen inom boendestöd. Varken Upplands Väsby, Täby eller 

Järfälla gjorde brukarundersökningen. Kontoret har valt att redovisa resultat för Solna, Nacka och riket i syfte

att få perspektiv på kommunens resultat, se tabellt på sidan 2. 

Vård- och omsorgskontoret har av flera skäl valt att inte redovisa resultatet per utförare. Dels hade inte alla

utförare tillräckligt många svarande kunder för att få ett eget resultat, dels har samtliga avtal som gällde vid

undersökningstillfället upphört och nya har trätt i kraft. Istället för sju aktiva utförare finns nu fyra aktiva

utförare.

Sollentuna har generellt sett goda resultat. På fem av sju frågor ("Jag får den hjälp jag vill ha", "Jag känner

mig trygg med alla i personalen", "Jag trivs alltid hemma", "Jag vet vem jag ska kontakta om något är dåligt

med boendestödet" och "Personalen bryr sig om mig") har Sollentuna bättre resultat än Nacka, Solna och

riket.

Även om Nacka och riket har ett par procentenheter bättre resultat på frågan "Jag får bestämma om saker

som är viktiga" så har Sollentuna ett gott resultat även här. Samma sak gäller avseende frågan

"Personalen pratar så jag förstår".

Kommunen behöver arbeta för att ytterligare öka svarsfrekvensen för att resultatet av brukarundresökningen

ska bli riktigt värdefullt i utvecklingsarbetet. Brukarundersökningen inom boendestöd kommer eventuellt att

genomföras år 2020.



Resultat i 2018 års brukarundersökning inom boendestöd Kommun År 2018

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga  Nacka 85%

 Sollentuna 84%

 Solna 80%

 Stockholms län 86%

Brukaren får den hjälp hen vill ha  Nacka 82%

 Sollentuna 90%

 Solna 76%

 Stockholms län 87%

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen  Nacka 83%

 Sollentuna 89%

 Solna 84%

 Stockholms län 84%

Brukaren trivs alltid hemma  Nacka 84%

 Sollentuna 90%

 Solna 84%

 Stockholms län 89%

Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet  Nacka 79%

 Sollentuna 92%

 Solna 76%

 Stockholms län 76%

Personalen bryr sig om brukaren  Nacka 93%

 Sollentuna 98%

 Solna 89%

 Stockholms län 93%

Personalen pratar så brukaren förstår  Nacka 86%

 Sollentuna 85%

 Solna 71%

 Stockholms län 87%

Källa: Kolada


