Slutredovisning på aktivitetsnivå
Blankett B:
Bilaga till Blankett A, redovisningen på totalnivå

Datum för regeringsbeslut

2005 11 24
Diarienummer

S2005/8936/ST

Slutredovisning för beviljat statligt stöd
för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre
Spara ner blanketten i Word innan Du fyller i den. Följ sedan informationen i bilagan Anvisningar för
slutredovisning.

B 1. Kommun

Stockholms kommun Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning (Projektet begränsar sig till verksamheter i
Kista)
B 2. Aktivitetens rubrik

Gemensam värdegrund
B 3. Detta är en samaktivitet med andra kommuner

Ja
B 4. Beskrivning av hur stödet använts (rutan expanderar)

Värdegrundsarbetet har varit den röda tråden i arbetet med att utveckla verksamheterna, målet var
att samtliga verksamheter fram till år 2008 skulle ha tagit fram en värdegrund. Värdegrunden ska
beskriva hur man arbetar med ett gott bemötande och delaktighet och hur detta synliggörs i handling,
beteende och förhållningssätt. Arbetet började med utbildningsdagar i etiska frågor för cheferna på
olika nivåer i organisationen, föreläsare har tagits in vid olika tillfällen för att cheferna skulle kunna
komma fram till en gemensam samsyn. Docent i livsåskådningsetik Claes Trollestad, ombudsman
Malin Bernt HSO och prästen Lisbeth Carlborg har varit några personer som föreläst om bemötande,
omgivningarnas attityd och förväntningar. Cheferna har varit ansvariga för att leda detta arbete och
varit ansvariga för dess integrering i det dagliga arbetet.
Steg två var att inspirera och motivera medarbetarna till att ta en aktiv del i detta arbete och att göra
så många som möjligt delaktiga i värdegrundsarbetet.
Kista och Akalla äldreboende har haft en metod för att arbeta fram sin värdegrund, Kista servicehus
valde en annan.
Akalla och Kista äldreboende valde att arbeta efter metoden:
• Vara Är den beskrivna verkligheten som den är i dag?
• Böra Hur bör vi göra det som är positivt ännu starkare?
• Göra Hur gör man för att förändra handlingsplaner, arbetssätt, rutiner m.m?
Kista servicehus valde att arbeta efter angreppssättet som bygger på grunderna i en

lärande organisation
Hur tolkar jag som individ begreppen: delaktighet och ett gott bemötande
Hur tolkar vi som grupp begreppen: delaktighet och ett gott bemötande
Hur tolkar vi som enhet: delaktighet och ett gott bemötande

Hur visar vi upp i praktiken våra tolkningar och bilder av delaktighet och ett gott bemötande
De flesta verksamheterna har använt sig av samtalsledare för att föra processen framåt,
samtalsledarna har varit ansvariga för att samtliga medarbetare har varit delaktiga. Deras ansvar har
också varit att sammanställa vad som framkommit i grupperna och redovisa det på speciella möten
som cheferna har haft tillsammans med samtalsledarna som i sin tur sammanställt resultaten till APT
möten eller inbokade utbildningstillfällen. Att synliggöra fördomar om olika kulturer och hitta
gemensamma tolkningar och metoder har varit en viktig fråga. Hur integrerar och bemöter vi
pensionärer med utländsk härkomst?
Steg 3 har varit att och diskutera hur värdegrunden ska synas i handling, beteende och
förhållningssätt. Värdegrundsarbetet har sammanställts i en broschyr för att kunna spridas till boende
och anhöriga.

B 5. Har aktiviteten genomförts planenligt?
Ja

Nej (se nedan)

Om nej, förklara varför och på vilket sätt förändringen skett (utrymmet expanderar)

Statistik
B 6. Statistik över deltagande på aktivitetsnivå

B6a
B6b
B6c

300 personer har deltagit i aktiviteten.
Av dessa var 45 män och 255kvinnor
Antalet deltagare motsvarar 82.4 procent av det totala antalet anställda i den äldreomsorg
som kommunen ansvarar för
Det totala antalet anställda är 364 personer.

B6d

Ev. kommentarer (utrymmet expanderar)

Ekonomisk redovisning
B 7 a Belopp för aktiviteten enligt regeringsbeslut

1 100 000 kronor

B 7 b Beloppet för aktiviteten har påverkats genom beslut om reduktion på ansökannivå och/eller av att
omprövning av medel har begärts och beviljats
Ja

Gå vidare till B 7 c och B 7 d

Nej

Gå vidare till B 7 d

B 7 c Beviljat belopp för aktiviteten efter reduktion enligt kommunens egen redovisning och/eller omprövning

kronor

B 7 d Kostnad för aktiviteten (exkl. kommunens egna insatser)

496.000 kronor

Regeringen kan komma att begära att kommunen ger in revisorsintyg för att styrka de ekonomiska
uppgifterna i slutredovisningen.

