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Sammanfattande analys
Baltzar träfflokal är en verksamhet som vänder sig till seniorer boende på Kungsholmen och
Essingeöarna som upplever behov av sociala kontakter och stöd i vardagen.
Enheten har arbetat fortlöpande med att utveckla verksamheterna, och har haft en ständig
dialog med gäster och kunder för att bedöma huruvida åtaganden nås. Resultaten har varit till
grund för den fortsatta planeringen.
Många av träfflokalens gäster har besökt verksamheten regelbundet vilket tyder på att de
upplever besöken som meningsfulla och att träfflokalen fyller en viktig funktion för dem.
Avlösarteamets och vaktmästarservicens verksamheter är väl etablerade och kända vilket
innebär en trygghet för kunderna.
Enheten har under året fortsatt att arbeta med värdegrundsfrågor på sina arbetsplatsträffar och
på planeringsdag under ledning av en utbildad värdegrundsledare.
Enheten flyttade till en ny, större och mer ändamålsenlig lokal vid Serafens äldreboende.
Antalet besökare har ökat sedan flytten och möjligheter till nya aktiviteter har ökat då
utrymmet tillåter till exempel fysiska aktiviteter.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Nämndmål:
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
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Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en årligen uppdaterad kris- och säkerhetsplan.
Analys

Enheten har uppdaterat sin kris- och säkerhetsplan.
KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
Åtagande:
En stund av meningsfullhet i vardagen
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Träfflokalens besökare har möjligheter att knyta nya sociala kontakter, de deltar i olika
aktiviteter efter förmåga och att nya såväl som gamla besökare är delaktiga och engagerade i
verksamhetens utveckling. Att träfflokalens aktiviteter attraherar nya målgrupper.
Analys

För att möta äldregruppens nya behov och ytterligare bidra till meningsfullhet i vardagen för
enhetens medarbetare en ständig dialog med gästerna om vad de önskar sig av sitt besök på
träfflokalen. Enhetens årliga enkätundersökning visar att av 33 svarande har 31 knutit nya
kontakter under sina besök på Baltzar träfflokal. 91 % av svarande upplever Baltzar
aktiviteter som meningsfulla och 27 av de svarande besöker träfflokalen minst en gång i
veckan.
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Under året har besökare erbjudits bland annat musikunderhållning, olika föredrag en gång i
veckan och information om äldrefrågor en gång i månaden av äldreomsorgens
biståndshandläggare. Den årliga julgröten var välbesökt. Enheten har mycket givande
samarbete med anhörigkonsulenten bland annat i samband med anhörigavlösarnas första
besök hos en ny kund.
Frivilliga personer har varit engagerade i de olika aktiviteterna på träfflokalen och
trygghetsringningen. Enheten har fortsatt att sprida information om träfflokalens aktiviteter
via annons i lokaltidningen, reklam på stadsdelens anslagstavlor, bibliotek,
lärkarmottagningar och med speciellt fokus på områden kring Essingeöarna, Kristineberg och
Stadshagen.
Enheten har samarbetat med stadsdelens biståndshandläggare för att de ska motivera sina
kunder till att besöka träfflokalen.
Bedömningen är att åtagandet uppfylls väl.

Indikator
Andel av besökarna som är nöjda med
träfflokalens utbud av aktiviteter

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

91

81,8

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
2014

Analys
Resultatet tyder på att enheten har varit lyhörd för önskemål från besökare på deras önskningar av aktiviteter.
Andel besökare som upplever att
Baltzar gett nya sociala kontakter.

93,9

81,8

2014

Analys
Resultatet för året är mycket bra.

Nämndmål:
Brukare är trygga (äldreomsorg)
Åtagande:
Uppleva en stund av trygghet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Anhörigavlösare
Att den anhörige känner förtroende för avlösaren och därmed vågar lämna över ansvaret en
stund för att få hämta kraft och ork att fortsätta ytterligare en tid tillsammans med sin
närstående.
Vaktmästarservice
Att förhindra fallolyckor och andra skador hos de äldre samt att den vardagliga tillvaron
underlättas. Att fler personer i stadsdelens ytterområde nås av information om
7
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vaktmästarservice och anlitar denna tjänst.
Analys

Anhörigavlösare
Anhörigavlösarna har kunskap och är insatt i vad det innebär att vara anhörigvårdare, de är
lyhörda och flexibla efter den enskildes önskemål och behov. I samband med beställningen
från biståndshandläggaren gör anhörigavlösaren och anhörigkonsulenten ett hembesök för att
komma överens när avlösningen ska ske. Tillsammans med den enskilde upprättas därefter en
genomförandeplan som beskriver hur insatsen ska utföras. Enheten arbetar med att
kontinuerligt lyfta vikten av ett gott bemötande av den anhörige och den närstående, som vilar
på respekt och empati. Anhörigavlösare har kännedom om och informerar den anhörige och
dennes närstående om olika stöd och hjälpfunktioner som finns tillgängliga. Anhörigavlösarna
erbjuder en unik personalkontinuitet vilket innebär att de är väl kända av anhörig och
närstående, vilket skapar tillit och trygghet.
Vaktmästarservice
Verksamheten arbetar med förebyggande insatser, bland annat för att förhindra fallolyckor.
Vaktmästaren erbjuder äldre personer praktisk hjälp med sådant som innebär att klättra på
stege eller liknande, byta glödlampor, gardiner etc., hjälp att bära tunga saker till vind eller
källare, kontrollera brandvarnares funktion och andra diverse praktiska sysslor. Enheten
arbetar vidare med att effektivisera användningen av vaktmästarservicen och för att nå ut med
information om stadsdelens vaktmästarservice till alla seniorer i stadsdelen. Under hösten
gick enhetens tidigare vaktmästare i pension. Ersättaren har, förutom den praktiska kunskapen
som behövs, även lång erfarenhet inom hemtjänsten och har utbidlning till undersköterska och
inom demenssjukdomar.

Indikator
Andel personer som upplever att
vaktmästarens tjänster har underlättat
tillvaron.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

99,8

84,3

Årsmål

KF:s
årsmål

Period
2014

Analys
Vaktmästaren har utfört sina uppdrag på ett mycket bra sätt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

60 st

60 st

60 st

5100

2014

80

2014

83

Analys
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

80 %

2014

92 %

2014

4,4 %

VB
2014

Enheten har inte tillräckligt många svarande för att resultat ska kunna redovisas.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare
Analys
Enheten har inte tillräckligt många svarande för att resultat ska kunna redovisas.
Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

100 %

Analys
Enheten har inte tillräckligt många svarande för att resultat ska kunna redovisas.
Sjukfrånvaro

0,8 %

16,3 %

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

100

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Uppföljning av driftbudget
Enhetens verksamhet höll sig inom budgetens ramar.
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Övrigt
Jämställdhet och mångfaldsarbete
Enhetens och stadsdelens värdegrund är basen till enhetens jämställdhets och mångfaldsarbete
som ständigt pågår. Värdegrund finns alltid som en återkommande punkt på
arbetsplatsträffarna och diskuteras under ledning av en värdegrundsledare.
Mångfald innebär att vi har en öppen och inkluderande arbetsplats, att vi möter varandra med
9
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förståelse och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, kulturell
bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta gäller även i mötet med
enhetens besökare och kunder.
Kvalitets och ledningssystem
Enheten arbetar med stadsdelens övergripande kvalitets och ledningssystem i enlighet med
SOFS 2011:9.
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Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Beställarsektion 1 & 2
Förslag till beslut

11

Tjänsteutlåtande
Sid 12 (57)

Innehållsförteckning
Sammanfattande analys ......................................................................................................... 13
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål ....................................... 14
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och
besök.................................................................................................................................................14
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar .............................................................................................14
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad ............................................................14
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras .............................................................................15
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald ............................................15
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg ..................................................16
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten .........19
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva ..................................................................................22
3.1 Budgeten är i balans ..............................................................................................................22

Synpunkter och klagomål ...................................................................................................... 23
Övrigt....................................................................................................................................... 23

12

Tjänsteutlåtande
Sid 13 (57)

Sammanfattande analys
Beställarenheten inom äldreomsorgen arbetar mot målgruppen, personer 65 år och äldre, eller
anhöriga till personer 65 år och äldre, som bor på Kungsholmen och Essingeöarna, och som
behöver någon form av insats från äldreomsorgen.
Enheten informerar om insatser, tar emot ansökningar, utreder behov och fattar beslut om
insatser enlig socialtjänstlagen och i förekommande fall lagen om särskild service för
funktionshindrade. Den enskildes behov av insatser följs upp minst en gång per år upp och för
personer med dagliga insatser görs även en kvalitetsuppföljning av beslutade insatser. Detta
sker genom ett personligt möte mellan biståndshandläggaren och den enskilde och i
förekommande fall dessa närstående. Syftet med kvalitetsuppföljningen är att få del av den
enskildes upplevelse av insatsernas utförande. Kvalitetsuppföljningen på individnivå
sammanställs och analyseras av en arbetsgrupp inom beställarenheten. Uppföljningen har
visat att insatserna är av god kvalitet, brukarna är trygga och får ett respektfullt bemötande
med en god omvårdnad utefter sina behov.
Under året lyckade beställarenheten inte att nå upp till årsmålet för genomförda
kvalitetsuppföljningar på individnivå. Detta beror på att det nya ersättningssystemet inom
hemtjänst tagit stora resurser och att man haft en stor personalomsättning inom enheten.
Under 2015 kommer en åtgärdsplan att upprättats för att säkerställa att
kvalitetsuppföljningarna blir genomförda.
I stadens medarbetarundersökning har resultatet för aktivt medskapande index – AMI minskat
från 85 % till 74 %. Detta kan ha att göra med att förvaltningen bytte lokaler under början av
året och att samtliga numera sitter i ett stort kontorslandskap. Det var en stor omställning från
egna kontor till att sitta i kontorslandskap. Medarbetarna känner dock nu att detta har börjat
sätta sig och att man anammat ett nytt sätt att arbeta.
Beställarenhetens beställarbudget - köp av verksamhet prognostiserades i årets början till ett
underskott om ca. 28.8 mnkr. Beställarenheten tog fram en åtgärdsplan för att budgeten skulle
komma i balans. Under året har beställarenheten genomfört uppföljningar om hemtjänst i
höga nivåer, sett över tidsberäkningar för insatser samt att vi haft regelbundna möten för att
utveckla arbetsätt. Arbetet handlade även om att löpande och mer systematiskt följa budget
och möten hölls med biståndshandläggarna för att öka medvetenheten om kostnader. Detta
resulterade i att underskottet för beställaren minskade till ca 5,8 mnkr.
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Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Nämndmål:
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Kartlägga omfattningen av erbjudet stöd inom ramen för
arbetet mot våld i nära relationer samt genomförda insatser
inom sin målgrupp.

2014-01-01

2015-12-31

Avvikelse

Analys
Av kartläggningen framgår att beställarenheten har erbjudit stöd inom ramen för arbetet mot våld i nära
relationer till sex personer.
Kartlägga omfattningen av personer utsatta för våld i nära
relation som är kända av socialtjänsten.

2014-01-01

2015-12-31

Säkerställa att det finns en kompetens hos medarbetare
inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Inom enheten finns det 3 resurspersoner som medarbetarna kan vända sig till vid behov.
Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala
riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
Medarbetarna inom enheten har genomgått utbildning om arbetet mot våld i nära relationer under året.
Årlig uppföljning av resurspersoner och specialisters
uppdrag, utifrån arbete mot våld i nära relationer.

2014-01-01

2015-12-31

Analys
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Avvikelse

Inom enheten finns 3 resurspersoner inom arbetet mot våld i nära relationer. Dessa får kontinuerlig fortbildning
inom området för att kunna stötta resterade medarbetare inom enheten.
Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Analys
Den övergripande kris och säkerhetsplanen för Lindhagensgatan har uppdaterats i samverkan med andra
enheter under året.

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en årligen uppdaterad kris- och säkerhetsplan. Att enhetens arbete med hot och
våld är känd bland alla medarbetare.
Analys

Enheten har utarbetade rutiner för säkerhetshantering – ”Hot och våld”. Det gäller
förebyggande åtgärder, samt rutiner då enskilt hot och/ eller våld inträffar och uppföljning av
dessa.
Enheten har tillsammans med övriga enheter på Lindhagensgatan 76 tagit fram en ny
säkerhetsplan som gäller arbetet i lokalerna.
Under året har samtliga medarbetare genomgått en brandskyddsutbildning som anordnades av
förvaltningen i samarbete med stor Stockholms brandförsvar.
KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald
Indikator
Andel brukare som upplever att de har
valmöjlighet inom äldreomsorg,
hemtjänst

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

75 %

92 %

90 %

90 %

2014

Analys
En förklaring här skulle kunna vara det höga antalet utförare, dvs. ca 100 stycken, vilket gör det väldigt svårt för
de äldre att välja. Biståndshandläggarna i samband med hembesök frågar den enskilde om de har önskemål
om någon specifik utförare och utifrån vissa valda variabler tar handläggaren fram ett antal utförare från
Stadens hemsida, jämför service. Staden har sedan hösten gjort om jämför service för att bli mer lättillgänglig
och användarvänlig.
Man kan även anta att de brukare som bor på något av servicehusen har svårt att ta ställning till frågorna om
aktivt val och information om valmöjligheter då de helt enkelt inte har någon möjlighet att välja
hemtjänstutförare.
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Indikator
Andel brukare som upplever att de har
valmöjlighet inom äldreomsorg, vårdoch omsorgsboende

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

86 %

64 %

80 %

84 %

2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

Ordinärt boende: Andel anhöriga med
anhörigstöd som instämmer i att de vet
vart de ska vända sig för information
och stöd (äldreomsorg)

97,67 %

96 %

90 %

2014

Ordinärt boende: Andel anhöriga med
anhörigstöd som upplever att de får det
stöd de behöver (äldreomsorg)

84 %

96 %

75 %

2014

Indikator

KF:s
årsmål

Period

Åtagande:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Andelen anhöriga med anhörigstöd som instämmer i att de vet vart de ska vända sig för
information och stöd 90 %
Andelen anhöriga med anhörigstöd som upplever att de får det stöd de behöver 75 %
Analys

Vid kontakt med anhöriga informerar biståndshandläggaren om att den anhörige kan få stöd
för egen del. Vid utredning tas hänsyn till anhörigas behov vid bedömning av insatser.
Beställarenheten har ett nära samarbete med anhörigkonsulenten kring ärenden där det finns
anhöriga/närstående. Genom anhörigkonsulenten får biståndshandläggarna uppdaterad
information om anhörigstöd/ broschyrer, infomaterial osv.
I uppsökande syfte och för att ge information om äldreomsorg och anhörigstöd har en
biståndshandläggare funnits tillgänglig på Baltzars träfflokal en gång per månad. Under 2015
undersöks möjligheterna att vara på Kungsholmens vårdcentraler för att möta de äldre.
Vid kvalitetsuppföljning på individnivå inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende
har anhöriga informerats om att de har möjlighet att närvara vid uppföljningsmötet.
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Nämndmål:
Brukare får god kvalitet och service utifrån planering, uppföljning samt
information om rättigheter och valmöjligheter (äldreomsorg)
Indikator
Ordinärt boende: Andel brukare som
har gjort aktiva val om hemtjänst

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

75 %

79 %

90 %

KF:s
årsmål

Period
2014

Analys
Under december månad var antalet hemtjänstutförare ca 110 stycken och av dessa hade ca 40 utförare kunder
från Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Enheten forstätter att arbeta med att anpassa arbetssätt och metoder
för att hantera den stora mängd information som ska ges den enskilde och närstående.
Ordinärt boende: Andel brukare som
vet vilka insatser de ska få enligt beslut

93 %

89 %

95 %

2014

Analys
Alla utredningar och beslut kommuniceras med den enskilde och i förekommande fall efter samtycke med dess
företrädare
Särskilt boende: Andel brukare som har
gjort aktiva val om vård- och
omsorgsboende

79 %

62 %

70 %

2014

Åtagande:
Äldre får information om valfrihet
Uppfylls helt
Förväntat resultat

80 % av målgruppen upplever att de har tillräcklig information för att kunna göra aktiva val.
Analys

Den äldre informeras vid ansökan om valfrihetsmodellen inom hemtjänst, vård- och
omsorgsboende och dagverksamhet. Vid bifall till insatser väljer den äldre vilken utförare
han/hon önskar ska ge stödet.
Under december månad var antalet hemtjänst utförare ca 110 stycken och av dessa hade ca 40
utförare brukare från Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Under samma månad var antalet
utförare inom vård- och omsorgsboenden ca 120 stycken. 76 vård- och omsorgsboenden hade
brukare från Kungsholmens stadsdelsförvaltning även om den största andelen väljer att bo
kvar på Kungsholmen stadsdelsområde. Resultatet från individuppföljningen på vård och
omsorgsboende 2014 visar att informationen till den enskilde om valfriheten har blivit mycket
bättre. Enheten kommer fortsätta utveckla sitt sätt att informera om valfriheten under 2015.
Enheten har under året fortsatt arbetet med att anpassa arbetssätt och metoder för att hantera
den stora mängd information som ska ges den enskilde och anhöriga/närstående. Jämför
service har utvecklats av staden och är nu mer användarvänlig.
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Nämndmål:
Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
Åtagande:
Äldre får god personlig vård och omsorg
Uppfylls helt
Analys

Enheten arbetar med stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument. Kartläggnings- och
bedömningsinstrumentet är ett instrument för att utreda och bedöma äldres behov av stöd och
hjälp i den dagliga livsföringen. Den äldre är delaktig i utredningen. Enheten arbetar även
systematiskt med uppföljning och alla beslut följs upp regelbundet. Enheten arbetar med
tydliga målformuleringar i utredningen och i beställningen till utföraren. När målen är tydliga
ökar utförarens förutsättningar att tillsammans med den enskilde att upprätta en tydlig
genomförandeplan där det framgår vad som ska göras, när och av vem.
Nyprövning och kvalitetsuppföljning på individnivå genomförs minst en gång årligen då även
målen för insatserna följs upp. Vid nya beslut görs uppföljning efter 3 veckor och återigen
efter 4 veckor och därefter efter behov för att säkerställa att målen med insatserna uppfylls
och att den enskilde får den beviljade hjälpen.
Beställarenheten har genomfört aktgranskning i maj och oktober för att säkerställa att
upprättade rutiner följs och att handläggningen samt dokumentationen följer lagar och
riktlinjer. Resultatet av aktgranskningen har delgivits enhetens medarbetare på
planeringsdagar och områden av särskild vikt har lyfts. Enheten har sedan 2014 en
metodutvecklare på 40 % som kommer att fortsätta arbeta med resultatet av aktgranskningen.
Aktgranskningen visar att den enskilde är delaktig i utredningen, målformuleringarna är bra
men kan utvecklas ytterligare och att uppföljningen sker på ett systematiskt sätt. Områden
som enheten kommer fortsätta arbeta med är hur utredningens skrivs, dvs. att man har ett
salutogent förhållningssätt samt att utveckla målformuleringarna i beställningarna så att de är
i större utsträckning individuellt anpassade och uppföljningsbara.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Aktgranskning

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Analys
Enheten har genomfört aktgranskning under maj och oktober.

Nämndmål:
Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
Åtagande:
Äldre upplever att de bemöts med respekt och känner sig delaktiga
Uppfylls helt
Analys

Den enskilde är delaktig i utredningen om dennes behov som ligger till grund för beslutet.
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Den enskilde får del av utredningen som skickas hem eller i förekommande fall läses upp av
biståndshandläggaren.
Enheten har ett tydligt arbetssätt för kvalitetsuppföljning på individnivå.
Kvalitetsuppföljningen på individnivå inom hemtjänst och vård och omsorgsboende sker vid
ett personligt möte och genom deltagande observationer vid vård- och omsorgsboende med
demensinriktning.
Genom att systematiskt följa upp beviljade insatser, mål och genomförandeplan säkerställs att
den enskilde är delaktig i beslut, utformningen av insatser och att denne upplever att den
bemöts med respekt.
Medarbetarna på enheten är delaktiga i dialogen om hur vi inom beställarenheten ska
bibehålla och öka andelen äldre som anser att biståndshandläggarens bemötande är bra.
Indikator
Ordinärt boende: Andel brukare som
har aktuella genomförandeplaner.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

27

70

70

KF:s
årsmål

Period
2014

Analys
Enligt det avtal som finns med hemtjänstutförarna ska en genomförandeplan skickas till biståndshandläggaren
inom 15 dagar. Då detta inte sker kommer enheten under 2015 arbeta med att systematiskt begära in
genomförandeplanerna och ge systematisk återkoppling på dess innehåll.
Ordinärt boende: Andel brukare som
upplever att de bemöts respektfullt av
personal.

99

97

97

2014

Särskilt boende: Andel brukare som har
aktuella genomförandeplaner

88

86,05

80

2014

Särskilt boende: Andel brukare som
upplever att de bemöts respektfullt av
personal.

97

97

95

2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

60 st

60 st

60 st

5100

2014

74

85

80

80

2014

Analys
I stadens medarbetarundersökning var resultatet för aktivt medskapande index - AMI på 74 % för
beställarenheten vilket är en minskning jämfört med föregående år då AMI var 85.
Resultaten från medarbetarundersökningen 2014 har presenterats för samtliga medarbetare och ett fortsatt
arbete med detta kommer att ske under 2015.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

77 %

84 %

80 %

80 %

2014

Analys
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Indikator

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

Enheten kommer under 2015 arbeta med medarbetarundersökningen och identifiera förbättringsområden.
Särskild vikt kommer att läggas på området som handlar om "chefer och ledare ställer tydliga krav på sina
medarbetare".
Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

92 %

89 %

92 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

2,5 %

2,6 %

4,5 %

4,4 %

VB
2014

Analys
Sjukskrivna på hel- eller deltid följs upp genom regelbundna samtal och i förekommande fall
rehabiliteringsmöten. Den totala sjukfrånvaron var 2,47 % (rullande 12 månader, nov 2014).
Korttidssjukfrånvaron är 0.93 % och långtidssjukfrånvaron på 1,54 % (rullande 12 månader, nov 2014).

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

100

KF:s
årsmål

100

Period
2014

Åtagande:
Beställarenheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande
arbeten
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att enheten upplevs som en attraktiv arbetsgivare av medarbetarna
Att den sammanlagda sjukfrånvaron ligger under 4,5 %.
Analys

Enhetens vision omfattar en kreativ arbetsplats, där medarbetarna känner sig delaktig och ser
sig som en del i ett sammanhang. I uppdraget ingår att alla medarbetare på olika sätt
medverkar i utvecklings-, förändrings- och förbättringsarbete. Under april månad hade
enheten en planeringsdag med fokus på uppföljning av rutiner och arbetssätt inom enheten.
Vår värdegrund är basen för den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Medarbetarna har relativ
låg sjukfrånvaro trots att kontakterna är omfattande och besök på sjukhus är en av de
arbetsuppgifter som förekommer regelbundet. Som medarbetare och ledare bygger vårt
samarbete på att vi kommunicerar och visar respekt för varandra. Vi tar gemensamt ansvar för
vår arbetsplats och miljö - såväl fysisk som psykisk. Skyddsrond och riksinventering har
genomförts under mars månad.

20

Tjänsteutlåtande
Sid 21 (57)

Åtagande:
Enhetens medarbetare är medskapande
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Höga värden på såväl deltagande som värden på TQI och AMI. Tas fram under 2014.
Analys

I stadens medarbetarundersökning var resultatet för aktivt medskapande index - AMI på 74 %
för beställarenheten vilket är en minskning jämfört med föregående år då AMI var 85.
Resultaten från medarbetarundersökningen 2014 har presenterats för samtliga medarbetare
och fortsatt arbete med detta kommer att ske under 2015.
Under verksamhetsåret 2014 har Äldreomsorgens beställarenhet med stöd av stimulansmedel
från Äldreförvaltningen arbetat med demensutvecklingsarbete. Vårt utvecklingsarbete har
syftat till att stärka kompetensen hos beställarenheten inom området demens, samt att genom
nätverksträffar med representanter från primärvården och de större hemtjänst-utförarna på
Kungsholmen skapa förutsättningar för ett multiprofessionellt teambaserat arbete i stadsdelen,
vilket är nödvändigt för att kunna implementera arbetet med ”Samordnad individuell plan”
(SIP) i ordinarie arbete.
”När den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och från
socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.
Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den
enskilda ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål” (3f § HSL, 2 kap. 7 § SOL).
För att organisera demensutvecklingsarbetet har vi skapat en arbetsgrupp (SIP-grupp) med
fem handläggare, en samordnande funktion samt en handläggare från vardera bas-grupp.
Handläggarna i SIP-gruppen har deltagit vid nätverksträffar, gått på föreläsningar samt varit
med som testgrupp när den lokala rutinen för SIP togs fram av Äldrecentrum. Samordnaren
för SIP-gruppen har även deltagit i den arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett lokalt
program för samverkan gällande denna målgrupp på Kungsholmen.
För att stärka kompetensen inom hela arbetsgruppen har samtliga handläggare genomgått en
tredagarsutbildning i Motiverande samtal (MI) samt åtagit sig att genomföra två nätbaserade
demens-utbildningar; Demens ABC samt Demens ABC + Biståndshandläggare.
Handläggarna i SIP-gruppen har även åtagit sig att gå motsvarande utbildningar för
primärvård, detta för att få ytterligare fördjupad kunskap inom området demens.
Handläggarna i SIP-gruppen är tänkta att fungera som ett fortsatt stöd för sina kollegor i
respektive basgrupp gällande frågor om SIP.
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3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Budget ska vara i balans
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att kostnaderna för köp av verksamhet ryms inom budgetramen.
Analys

Beställarenhetens personalbudget visar inte på någon avvikelse. Enheten har under året varit
tvungen att ta in extrapersonal som krävts under övergången till nytt ersättningssystem för
hemtjänstutförare. Beställarenheten har genomfört noggranna uppföljningar av
tidsrapporteringen hos de äldre från hemtjänstutförarna då denna uppföljning inte varit möjlig
i verksamhetsystemet "Paraplyet" de 5 första månaderna. Uppföljningen har skett manuellt.
Sedan maj har en extra medarbetare anställts för att göra uppföljningar hos de äldre med
beviljade hemtjänstinsatser över 99 timmar i månaden. Detta arbete har skett under hela året.
Ovanstående är direkt knutet till beställarenhetens åtgärdsplan för att få en beställarbudget i
balans.
Beställarenheten tog fram en åtgärdsplan för att beställarbudgeten skulle komma i balans.
Arbetet med budget intensifierades under början av året och fortsatte under året.
Arbetsgruppen som tillsattes i slutet av 2013 med bl.a. controller, beställarchef,
avdelningschef och stadsdelsdirektör har fortsatt att träffas regelbundet. Arbetet har handlat
om att löpande och mer systematiskt följa upp budgeten. Dels har en jämförelser över tid, men
också en jämförelser med andra stadsdelar genomförts.
Enheten har arbetat strukturerat med nyprövning och uppföljning av beviljade insatser för att
säkerställa att den enskilde fått det stöd denna blivit beviljad samt att rätt ersättnings utgått till
utförarna. Enheten har tillämpat en noggrann granskning av fakturaunderlagen för att
säkerställa att rätt ersättning utgått till utförarna.
Här följer den rutin som funnits under året:
Uppföljningar görs efter tre veckor, återigen efter 4 veckor och därefter vid behov när
personen har beviljats dagliga insatser från hemtjänsten. Nyprövning görs i samtliga ärenden
minst en gång per år. Enheten har regelbundna möten gällande ekonomin med
biståndshandläggarna för att öka delaktigheten i den ekonomiska processen och öka
kostnadsmedvetenheten. Individuell återkoppling sker för biståndshandläggarna gällande
handläggningen och ekonomin. Vid ansökan om vård- och omsorgsboende är grunden att
personen har provat med insatser i form av hemtjänst, dagvård, ledsagning m.m. Nya ärenden
och nyprövningar på hemtjänstinsatser fr.o.m. 99 timmar i månaden beslutas av samordnare
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och beställarchef. Besluten fattas på 3-6 månader. Biståndshandläggarna informerar om
alternativa insatser i form av icke biståndsbedömda insatser som t.ex. seniorboende,
trygghetsboende, öppna dagverksamheter – mötesplatser och frivilligorganisationer.
Servicehuslägenheter kan utnyttjas till personer med stora vård- och omsorgsbehov.
Korttidsvård erbjuds som stöd för kvarboende i ordinärt boende. Fortsatta samtal med
landstingets slutenvård t.ex. när det gäller utskrivningar och boendebedömningar
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Beställarenheten har under året fått in 10 synpunkter på enhetens arbete. Synpunkterna har
handlat om bemötandefrågor, handläggningsrutiner och samverkan. Enheten har som rutin att
alltid ta upp synpunkter och klagomål på arbetsplatsträffar för att utveckla verksamheten.

Övrigt
Jämställdhet och mångfald
Enheten har arbetat med jämställdhet bl.a. genom att uppmärksamma det vid rekrytering.
Jämställdhetsarbetet syftar till att skapa förutsättningar för dialog där alla medarbetare har
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas och där de kan känna att de kan
påverka sin arbetssituation.
Frågor om jämställdhet har varit en stående punkt vid arbetsplatsträffarna. Anställda, som har
varit föräldralediga, har fått information och kunnat ta del av minnesanteckningar från
arbetsplatsträffar. Vid schemaläggning av möten har hänsyn tagits till deltidsarbetande och
småbarnsföräldrar.
Vi har använt ett lättfattligt språk när vi skrivit våra utredningar och beslut. Vid behov har vi
läst upp utredningen för den enskilde. Vi har använt tolk vid behov, samt gått på hembesök
istället för byråbesök och försökt anpassa våra tider så att det passat den enskilde och dess
anhöriga.
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Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Hemtjänsten på Hantverkargatan
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys

Hemtjänsten på Hantverkargatan bedriver hemtjänst i ordinärt boende till personer över 65 år
inom Kungsholmens stadsdelsnämnds område. Utöver den ordinarie öppna hemtjänsten har
enheten en hemstödsgrupp och ett demensteam. Enheten erbjuder hemtjänst i
assistansliknande former för kunder över 18 år. Tjänsterna omfattar omvårdnadsinsatser
dygnet runt samt stöd- och servicetjänster i form av promenader, måltids- och städtjänster.
Enheten arbetar med styrning och uppföljning utifrån metoden resultatbaserad styrning som
syftar till att tydliggöra vilka resultat och vilka effekter som uppnås för kunderna. Enheten har
olika arbetsgrupper (så som kostgruppen, mentorer i social dokumentation) som arbetar med
att återföra resultaten från uppföljning så att dessa blir en del av förbättringsarbetet.
Enhetens mentorer i social dokumentation har gjort två granskningar under året och arbetat
med resultatet genom att presentera det på apt och genom att 11 medarbetare vars resultat inte
var tillfredsställande har fått individuell återkoppling. Granskningsresultatet hade förbättrats
med i snitt 6,2 poäng mellan april- och novembergranskningen
Enheten har arbetat med TQM (Team Quality Mapping) på arbetsplatsträffar och gjort
åtgärdsplaner på sina planeringsdagar.
Enheten ingår i värdegrundsnätverk på Äldreförvaltningen. Under året har enheten utbildat tre
medarbetare till värdegrundsledare så nu är de totalt fem. De har fortsatt med sitt arbete bland
annat på enhetens apt:n.
Under verksamhetsåret var enhetens demensteam beviljad projektpengar från
Äldreförvaltningen bland annat för reflektionstid och vidareutbildning, så som utbildning i
BPSD-register och planeringsdag.
From 1 januari 2014 införde staden ett nytt ersättningssystem inom hemtjänst.
Ersättningsystemet innebär en fast timersättning efter utförd tid hos kund. Enhetens
budgetresultat blev ett underskott. Det nya tids- och ersättningsystemet har tagit mycket tid
och resurser. Scheman har behövt göras om, medarbetare har behövts inskolats i
dokumentationssystemet samt att registrering av städ- och nattbesök har krävt en
heltidsanställd extra resurs. För att minska underskottet har enheten upprättat en sparplan.
Enheten har arbetat enligt plan och den sammantagna bedömningen är att enheten har en god
kvalitet. I stadens brukarundersökning uppger 84 % att de är sammantaget nöjd med
hemtjänsten. 98 % upplever att de får ett gott bemötande och 91 % upplever att de har
förtroende för personal. Utvecklingsområden för 2015 är bland annat att arbeta vidare med
genomförandeplaner och tids- och ersättningsystemet.
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Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Nämndmål:
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har en aktuell kris- och säkerhetsplan som är känd bland alla medarbetare.
Analys

Enhetens kris- och säkerhetsplan har genomgåtts och diskuterats på arbetsplatsträff samt finns
tillgänglig för medarbetarna i rutinpärmen som finns i varje teamrum.
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KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Åtagande:
Anhöriga kan ansluta sig till Omsorgsdagboken på nätet
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

Öka antalet anhöriga som använder sig av omsorgsdagboken.
Analys

De kunder och deras anhöriga som vill följa dokumentationen om kundens insatser kan göra
det via Omsorgsdagboken på nätet under förutsättning att erforderliga medgivanden finns.
Enheten informerar om Omsorgsdagboken muntligen i samband med att en ny kunds insatser
startas upp. Skriftlig information har getts till nya kunder samt i kundbrev. Medarbetarna
dokumenterar direkt i handdator vid besöken hos kunderna vilket gör att anhöriga direkt har
dagsaktuell information.
Antalet förfrågningar om omsorgsdagboken har varit många, och de som frågar tycker att det
låter bra. Sedan är det ändå få i slutändan som vill bli aktiva användare. Varifrån
tveksamheten kommer är svårt att få grepp om.För närvarande finns det inga användare kvar.
De som var anslutna under året var anhöriga till enhetens demenssjuka kunder där
Omsorgsdagboken är mest till gagn.

Åtagande:
Anhöriga är informerade om anhörigavlastning och anhörigombudens tjänster
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Att anhöriga till enhetens kunder är informerade om anhörigavlastning och anhörigombudens
tjänster. Att anhöriga visar intresse för anhörigombudens tjänster och att i så fall tid kan
beviljas för till exempel anhöriggrupper.
Analys

Enheten har fortsatt att informera om anhörigombudens och anhörigavlösarnas tjänster.
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Arbetet fortsätter enligt planering. Kunderna har fått information om enhetens utbildade
anhörigombud även om de inte har haft behov att anlita dem.
Nämndmål:
Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
Åtagande:
De beviljade insatserna utformas utifrån kundens individuella behov
Uppfylls helt
Förväntat resultat

85 % av kunderna upplever att deras insatser utförs så som de önskar och på de tider som de
har valt.
Analys

Resultat i enhetens enkät för 2014 är att 90 % av svarande kunder är nöjda eller mycket nöjda
med sin möjlighet att påverka på vilket sätt deras insatser ska utföras. Det är tidpunkten för
utförandet som kunderna är minst nöjda med, bemötandet är man nöjd med till hundra
procent. Enheten har lagt ytterligare vikt på besökstiderna i sin planering. Svårigheten i
sammanhanget är att det ofta händer saker hos kunderna som gör att medarbetarna måste
använda mer tid än planerat och då försenas alla besöken i schema. Sådant går inte att
förebygga i planeringen.
84 % av svarande kunder var nöjda eller mycket nöjda med kontaktmannens sätt att sköta
kontaktmannaskapet. I enkäten var det 19 % av de svarande kunderna som inte visste vem de
har som kontaktman. Enkäten genomfördes under perioden då enheten ökade bemanning
varpå det blev nya kontaktmän till flera av kunderna. Det tar sin tid innan förändringar sätter
sig. Om kunden upplever sig inte veta vem som är kontaktmannen kan man inte heller svara
på frågan hur den sköter sig. Alla enhetens kunder har dock en kontaktman vars uppgifter
lämnas i en folder till kund.
Nämndmål:
Brukare har bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
Åtagande:
Måltiderna anpassas till individuella behov
Uppfylls helt
Förväntat resultat

85 % av kunderna är nöjda med sin måltidssituation.
Analys

92 % av de kunder som har svarat på enhetens enkät uppger sig vara nöjda eller mycket nöjda
med sin måltidssituation.
Enheten arbetar vidare med måltidsfrågor bland annat via kostgruppen för att höja resultaten
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och uppfylla åtagandet för året.
Nämndmål:
Brukare är trygga (äldreomsorg)
Åtagande:
Kunderna är trygga med enhetens arbete
Uppfylls helt
Förväntat resultat

85 % av kunderna är trygga med enhetens insatser hos dem.
Analys

I enhetens enkät för 2014 har 91 % av svarande kunder en upplevelse av trygghet med
enhetens arbete hos dem vilket innebär att enheten uppfyller sitt åtagande.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kunderna är trygga med enhetens arbete

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

60 st

60 st

60 st

5100

2014

86

88

88

80

2014

Analys
Enhetens resultat är lägre än året innan men över årsmålet som KF har satt.Genomgång av resultatet och
slutsatser av det kommer att göras på enhetens planeringsdag.
Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

100 %

90 %

80 %

2014

97 %

100 %

92 %

2014

4,4 %

VB
2014

Analys
Enheten uppfyller åtagandet.
Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

Analys
Enhetens medarbetare vet vad de ska göra och vilka ramar de har att arbeta inom.
Sjukfrånvaro

7,2 %

6,5 %

Analys
Enheten har haft långtidssjukfrånvaro under året som höjer utfallet. Korttidsfrånvaroprocent 2,97
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Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

100

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

100

2014

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Enhetens medarbetare är delaktiga i den ekonomiska planeringen
Uppfylls inte
Förväntat resultat

Att budget är i balans.
Analys

Uppföljning för att hålla budget sker dagligen i samband med planeringen i SchemOs.
Enheten planerar bemanningen ytterst noga för att använda personaltimmarna på ett
ekonomiskt sätt med kontinuiteten hos kund i fokus.
Enhetens medarbetare är delaktiga på många sätt i enhetens ekonomiska resultat. Rutiner
finns för att snabbt skriva omvårdnadsrapporter så fort behovet hos en kund har ändrats och i
övrigt i olika sammanhang tänkt på vad som är mest lämpligt för enhetens ekonomi.
Medarbetarna är delaktiga månatligen vid arbetsplatsträffarna på enheten. Regelbunden
budgetuppföljning sker tillsammans med controller på förvaltningen.
Enhetens budgetresultat blev ett underskott. Det nya tids- och ersättningsystemet som infördes
2014 innebär att enheten får betalt per utförd tid hos kund. För att budgeten ska gå ihop krävs
en högre personalbemanning än vad ersättningen medger.
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Uppföljning av driftbudget

Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Inkomna synpunkter och klagomål redovisas i bilaga till verksamhetsberättelsen.

Övrigt
Jämställdhet och mångfaldsarbete
Jämställdhet och mångfaldsarbete har diskuterats på arbetsplatsträffar. Kunderna är en
känslig grupp vad gäller både jämställdhet och mångfald, enheten har varit tvungen att
anpassa sig till de krav som kunderna ställer för att inte påverka deras trygghetskänsla på ett
negativt sätt. Som exempel kan nämnas önskemål om bara kvinnlig hjälp. Enheten har cirka
40 % manlig personal och önskemål om bara kvinnlig hjälp kan till och från vara knepigt att
få till. Enhetens struktur bygger på kompetens hos medarbetarna. Medarbetarna kommer från
världens alla håll varpå behov av ledigheter varierar då högtiderna hamnar på olika
tidpunkter, detta tas hänsyn till så långt som bara går i beviljandet av ledigheter. Alla enhetens
möten ordnas på arbetstid för att möjliggöra allas deltagande. De medarbetare som har små
barn har efter sina önskemål anpassade scheman för att underlätta för att de ska få sina
livspussel att gå ihop.
Samverkan
Samverkan mellan beställare och utförare har fungerat genom mail, telefonkontakter och
möten både hos kunderna och beställarna . Samverkan med de fackliga organisationerna sker
med arbetsplatsombud till vardags samt i samverkansgrupp fyra gånger per år. Enheten deltar
i samverkansmöten mellan kommun och landsting och använder sig av SIP vid behov.
Kvalitets- och ledningssystem
Enheten har följt sin årsplanering för arbetsmiljöarbetet och följer SOSF 2011:9 i sitt
systematiska kvalitetsarbete. Under året har enheten förtydligat rutiner, deltagit i
samverkansmöten med landstinget samt haft delegeringsutbildningar i samarbete med
primärvården. Synpunkter och klagomål behandlas vid varje apt samt individuellt med dem
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som berörs. Enheten har lämnat två Lex Sarah rapporter till förvaltningens Lex Sarahansvarig.
Övrigt
Enheten har varit aktiv i stadens arbete med förbättringar i SchemOs.
Enheten har kommit i fas med antalet medarbetare i tjänst för att kunna schemalägga
förflyttningstiderna på det sätt som krävs för att kunna utföra kundernas tid så som tänkt i det
nya ersättningssystemet. Det har varit resurskrävande på olika sätt för enheten att utbilda all
personal i tänket och tekniken i det nya rapporteringssättet som det nya ersättningssystemet
innebär. Att få alla semestervikarier på banan krävde ytterligare ansträngningar. Det nya
ersättningssystemet ställer höga krav på att behörighetsadministrationen fungerar snabbt, att
enheten alltid har möjlighet att utbilda nyanställda i tidsrapporteringsverktygen innan de
börjar sin introduktion och att scheman görs om ibland från ena dagen till den andra för att
inte förlora inkomster när det blir snabba förändringar hos enhetens kunder. Att externa
entreprenörer för nattbesöken och för städning hos kunderna inte har möjlighet att registrera
sin besöksitder själva medför att enheten måste ha en personal för att göra detta.
Enheten hade projektpengar till demensteamet. Alla medarbetare har under våren fått
utbildning i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symton vid Demens) inom ramen för
projektpengarna. BPSD gör det lättare för medarbetarna att förstå orsakerna bakom beteenden
hos enhetens demenssjuka kunder och därmed kunna anpassa insatserna och bemötandet på
ännu bättre sätt.
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Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Pilträdets servicehus
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Pilträdets servicehus är ett särskilt boende för personer 65 år och äldre. Mestadels är det
personer äldre än 65 år som bereds plats men åldern är inte helt avgörande utan det är behovet
som styr. Verksamheten omfattar ett servicehus samt en social och funktionsuppehållande
dagverksamhet. Pilträdets servicehus erbjuder ett eget boende där vi värnar om respekt för
individens privatliv och integritet. Ungefär 60 procent av de som bor på servicehuset är
kungsholmsbor och resterande brukare kommer från andra förvaltningar i Stockholm. Sociala
insatser och medicinsk vård erbjuds enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen.
Servicehuset tillhandahåller även vård i livets slutskede. På uppdrag av Stockholm läns
landsting ombesörjer Legevisitten läkarinsatserna på Pilträdet.
Under verksamhetsåret 2014 har vi arbetat med de åtaganden och målsättningar som satt för
verksamheten. Under året har vi haft en bra beläggning och omsorgsnivåerna har legat på en
nivå som matchat personaltäthet.
Enhetens kvalitetsarbete och uppnådda resultat för målgruppen
Enheten har under verksamhetsåret arbetat med uppföljning, planering och prioriteringar av
verksamheten utifrån resultaten från föregående års uppföljning. Enheten tar del av stadens
årliga brukarundersökning, resultaten från förvaltningens avtalsuppföljning, QUSTA
kvalitetsuppföljning enligt HSL, avvikelser samt rapporter från socialstyrelsen. Stadens
brukarundersökning visar att 85 % är sammantaget nöjd med hemtjänsten och 92 % upplever
att de blir väl bemötta av personalen. Det är höga siffror som placerar Pilträdets servicehus i
det absoluta toppskiktet av servicehusen i Stockholms län. Enheten delar årligen ut en egen
enkät till boende med frågan om hur de upplever verksamhetens utbud av aktiviteter. Enheten
har en rutin för egenkontroll och uppföljning utifrån miljöförvaltningens riktlinjer,
brandskydd, arbetsmiljöarbetet, social dokumentation mm. Uppföljning av genomförandeplan
sker minst var 6:e månad. En löpande dialog har skett med anhöriga, gode män och den
enskildes nätverk utefter behov. Enheten har månadsvis haft möten med förtroenderådet där
bla anhöriga är representerade.
Inför verksamhetsberättelsen 2014 har arbetsgruppen och enhetschefen tagit del och
analyserat resultaten från QUSTA, stadens brukarundersökning samt resultaten från
förvaltningens verksamhetsuppföljning. Utifrån dessa görs prioriteringar för det fortsatta
arbetet på enheten.
Utvecklingsområden
Utifrån den samlade uppföljningen har enheten identifierat några utvecklingsområden att
arbeta vidare med under 2015 som återfinns under åtaganden; ”Boende har god vård och
omsorg”, "Boende blir respektfullt bemötta och är delaktiga" och ”Boende har stöd till en god
matsituation”. En mer ingående redogörelse för resultaten från uppföljningen 2014 beskrivs
under respektive åtagande.
Enheten fortsätter att vidareutbilda medarbetare genom såväl grund- som fortbildning. Utifrån
att gruppen som har behov av vård- och omsorg efter stroke har ökat på enheten under
2013/2014, ser vi ett fortsatt behov av kompetensförsörjande insatser för att möta dessa
behov.
Enheten strävar efter att fortsätta att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete med fokus på
resultat och vilka effekter vi når för vår målgrupp.
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Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Nämndmål:
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Enheten har årligen en uppdaterad kris- och säkerhetsplan.
Analys

Kris- och säkerhetsplanen är känd bland all personal genom introduktion och på
avdelningsmöten. Planen är framtagen i enlighet med Stockholms stad kris- och katastrofplan.
All personal har kännedom om dess innehåll och hur man bör agera vid en kris, vilket stöd
man kan få och vem man kan vända sig till.
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KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Åtagande:
Anhöriga skall känna sig trygga och vara väl informerade om att det finns olika
stödfunktioner som kan beviljas när behov uppstår.
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Anhöriga känner sig trygga med det stöd och den omvårdnad som deras närstående får.
Analys

Enheten arbetar för att anhöriga ska känna en trygghet i de insatser, stöd och omvårdnad som
ges deras närstående. Dialogen med anhöriga säkerställer enheten genom att de bjuds in till
dialog med kontaktperson vid inflyttning till Pilträdet. Anhöriga är representerade i
förtroenderådet där bl.a. synpunkter och klagomål och utvecklingsområden diskuteras. Under
2014 har anhöriga framfört synpunkter som tas upp till dialog och som leder till eventuella
åtgärder. I stadens brukarundersökning framkommer att 81 % upplever att det är ett
fungerande samarbete mellan anhörig och hemtjänsten.
Dagverksamheten ”Gläntan” fungerar både som en social verksamhet för kunden och
avlastning för anhöriga. Resultat från brukarenkäten 2014 visar på att 94 % är nöjda med
dagverksamhet, 91 % är nöjda med aktiviteterna som erbjuds och 97 % upplever att
personalen bemöter dem bra. Enheten bibehåller i det stora hela föregående års resultat och vi
strävar efter att ytterligare förbättra dem.
Enheten tar vid behov kontakt med anhörigkonsulent och informerar även närstående om
möjligheten att använda omsorgsdagboken. I de fall vi har lagt märke till ett behov av
avlastning eller avlösning så har vi hjälpt till att förmedla rätt kontakter. Enheten har en
kontinuerlig dialog med närstående om deras behov av stöd i egenskap av att de stöttar sin
anhörige.
Nämndmål:
Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende har god vård och omsorg.
Uppfylls delvis
38

Tjänsteutlåtande
Sid 39 (57)

Förväntat resultat

77 % av de boenden upplever att verksamheten uppfyller deras behov av stöd och hjälp.
Analys

Pilträdets Servicehus visar sammantaget på goda resultat i stadens brukarundersökning. En
förbättring har dock skett från föregående års resultat vilka redovisas nedan.
Resultat av stadens brukarundersökning 2014 visar att 85 % av de boende är nöjda med
hemtjänsten och 81 % upplever att personalen gör ett bra arbete hos dem. Resultaten är
förbättrade från föregående års resultat med 75 % respektive 79 %. Enheten fortsätter mot
bakgrund av dessa resultat att kontinuerligt ta upp värdegrundsfrågor, rutiner och arbetssätt
som säkerställer en god vård och omsorg.
Återkopplingen från avtalsuppföljningen visade på några förbättringsområden bl.a. rutin kring
SoL-avvikelser måste implementeras i hela personalgruppen.
Trots goda resultat och en hög brukarnöjdhet så har enheten områden att utveckla och arbeta
vidare med.
Under 2014 kunde enheten utifrån uppföljningen se några förbättringsområden, däribland
arbetet med riskbedömningar. Detta arbete fortsätter under 2015 mot bakgrund av att
resultaten fortfarande kan förbättras. Under verksamhetsåret 2014 har arbetet med
bedömningar av nutrition, fall och fallskador samt avvikelsehantering fortsatt. Det har skett
minskning med 2 % av fallen vilket följer trenden av en stadig minskning av fall på enheten
sedan 2010. Det enheten har kunnat se är att det årligen finns en grupp boende, ca 3-4 stycken
som har betydligt fler fall än övriga. Hos denna grupp återfinns ofta en motorisk oro, kognitiv
svikt i kombination med mediciner. Den generella minskningen av fall bör ses utifrån att
enheten har tagit emot fler brukare med mental ohälsa som har bättre fysisk funktionsförmåga
och därmed inte lika stor fallrisk. När det gäller inkontinensutredningar och uppföljning av
tidigare utredningar så är det en bit kvar till önskad nivå på 40 % vilket enheten arbetar vidare
med under 2015.
Enheten fortsätter arbeta för att utveckla den vårdpreventiva processen genom att få till den
interna samverkan mellan olika personalkategorier, för att säkerställa en sammanhållen vård
för den enskilde. Mycket tid har lagts på avvikelser och rutiner kring dem. Under 2014 har en
arbetsgrupp som mer strukturerat arbetar med avvikelsehantering fortsatt sitt arbete.
Vid den årliga kvalitetsuppföljning gällande hälso- och sjukvården på Pilträdets servicehus
används kvalitetsinstrumentet QUSTA. 2014 är det genomsnittliga resultatet 91 % i
kvalitetsuppföljningen vilket är oförändrat från föregående års resultat. Enheten fortsätter
arbeta med att öka patientsäkerheten. För mer ingående analys se bilaga
Patientsäkerhetsberättelse 2014.
Kompetensutveckling
Mot bakgrund av att enheten under 2013-2014 sett en ökning av antalet personer med behov
av vård och omsorg efter stroke, har majoriteten av vård- och omsorgspersonal genomgått en
internkurs i förflyttningsteknik samt en genomgång av det rehabiliterande arbetssättet.
Medarbetarna har under 2014 gått ett flertal kompetenshöjande kurser i bland annat
munhygien, intern brandutbildning och förflyttningsteknik. Två medarbetare har
vidareutbildat sig till undersköterskor. En medarbetare har läst upp svenska och är därmed
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behörig för vidareutbildning.
Nämndmål:
Brukare har bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende har stöd till en god matsituation
Uppfylls helt
Förväntat resultat

70 % av de boende upplever att maten och måltidssituationen är bra.
Analys

I stadens brukarundersökning för 2014 ställs inte frågan ifall boende upplever att maten och
måltidssituationen är bra. Vi har dock jobbat vidare med målet och för fånga upp vilka
förbättringsområden som finns så etablerade enheten under 2012 ett kostråd. I rådet ingår
Sodexo vår nuvarande matleverantör, representanter från förtroenderådet och personal från
Pilträdet. Rådet träffas en gång per kvartal och diskuterar förbättringsområden och kvalitén på
maten.
Enheten har under året arbetat med brukarnas upplevelse av maten och måltidsmiljön genom
bl.a. kostombud som stöttar övrig personal i arbetet. Kostombuden har i samråd med
sjuksköterskorna upprättat handlingsplaner vid de fall en onaturlig viktminskning eller
viktökning förekommit. Handlingsplanen gör det möjligt för personalen att följa personen
över tid och säkra rätt stöd i rätt tid.
Enheten har under 2014 fortsatt erbjuda de boende/brukarna att delta i mat- och baklag vilka
är populära och välbesökta. I mat- och baklagen får brukarna tillreda den mat de önskar och
sedan sitta ihop i en trevlig måltidsmiljö. Baklagen liknar till stor del matlagen men här
tillreds olika bröd och bakverk. Enheten fortsätter även med den mycket uppskattade
”frukostklubben” dit alla med ett beviljat biståndsbeslut är välkomna att ta del av en
frukostbuffé.
Bedömningen är att vi når upp till åtagandet om att boende har stöd till en god matsituation.
Boendes upplevelse av maten upplevs oförändrad och utgör ett förbättringsområde för
enheten och restaurangverksamheten, dvs entreprenören som levererar maten. Upplevelsen av
mat och måltid är alltid individuell och kan bero på matens kvalité, sällskap under måltiden,
sjukdoms tillstånd, aptit och förväntningar och upplevelse av mat och måltid.
Nämndmål:
Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende har en meningsfull tillvaro.
Uppfylls helt
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Förväntat resultat

75 % av de boende på Pilträdet upplever att de har en meningsfull tillvaro.
Analys

Alla brukare har erbjudits möjligheter till social samvaro och aktiviteter utifrån sin egen
förmåga och kapacitet. I samband med uppföljningen av genomförandeplanen går vi igenom
en enkät kring meningsfull tillvaro och vad det betyder för varje enskild boende. På så sätt
hoppas vi öka delaktigheten och därmed även brukarnöjdheten.
I Stadens brukarundersökning finns inte längre frågan om upplevd meningsfullhet. Vilket
innebär att enheten inte har några resultat att analysera därifrån. Enheten genomför en egen
enkät årligen för de boenden som deltar i terapins verksamhet och som bor på Pilträdet. Den
sammantagna bedömningen utifrån resultaten från enkäten är att 75 % är nöjda med
utevistelser och de aktiviteter som terapin erbjuder. Under hösten 2014 firade arbetsterapin 30
år vilket uppmärksammades under en vecka som fylldes av föreläsningar, aktiviteter och
underhållning. Detta var uppskattat av de boende på Pilträdet och terapin hade ett 50-tal
besökare dagligen.
Utifrån resultaten från enhetens egen enkät tas synpunkter och önskemål tillvara, och en
checklista på aktiviteter upprättas. Under verksamhetsåret har enheten fortsatt arbeta efter
denna checklista för att enklare kunna erbjuda vad den enskilde själv önskar för typ av
aktiviteter. Skulle det vara så att någon annan social aktivitet önskas så tillmötes går vi det
och listan uppdateras vilket resulterat i ett tydligare arbetssätt och en plan för att utveckla de
sociala aktiviteterna. Enheten har under året arbetat strukturerat för att kunna erbjuda de
boende aktiviteter utifrån deras individuella behov och önskemål.
Terapiverksamheten har en mängd olika aktiviteter som erbjuds, vissa aktiviteter erbjuds varje
dag, andra ett par gånger i veckan och några få mer sällan. De mest besökta aktiviteterna
under 2014 var arbetsterapin, frukostklubben, hjärngympa, sittgympa,
fredagsträffen(föreläsning) och onsdagskaffet. Utförda utflykter under det gånga året har
bland annat varit på Bergianska trädgården, Waldemars udde, Ersta terrassen, biobesök,
loppisar m.m.
Nämndmål:
Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende blir respektfullt bemötta och är delaktiga.
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

85% av de boende på Pilträdet har självbestämmande och en bibehållen integritet.
Analys

Kommentar
I stadens brukarundersökning 2014 uppger 74 % att personalen tar hänsyn till dina åsikter och
önskemål om hur hjälpen skall utföras det är en förbättring från föregående år då resultatet var
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62 %. Enheten kommer fortsätta att arbeta strukturerat med genomförandeplanen och
brukarens delaktighet vid upprättandet. Stadens brukarundersökning visar att 92 % upplever
att de blir väl bemötta av personalen. Det är en förbättring från föregående år då resultatet var
81 %.
Enheten måste dock fortsätta arbeta på att bli bättre på uppföljningar och den information vi
ger till kunden vid tillfälliga förändringar av hjälpen. I stadens brukarundersökning uppger
51 % att personalen meddelar dig i förväg om tillfälliga förändringar. Resultatet har
förbättrats från föregående år då resultatet var 41 % men inte i den mån som hoppats.
Insatserna som utförs på enheten är direkt beroende av biståndsbeslut och omfattningen av
beviljad tid. Dessa utgör förutsättningar som enheten inte själv kan påverka och som kan vara
svåra att förmedla till den enskilde. Enheten ska arbeta med är att öka dialogen kring
biståndsbeslut och planeringen av insatserna så att den enskilde upplever av delaktighet ändå
tillgodoses. Under kommande verksamhetsår ska dialogen med beställande stadsdelar öka så
att medarbetare från enheten, kontaktperson och sjuksköterska ska delta vid vårdplanering och
uppföljning av hemtjänstinsatserna.
Nämndmål:
Brukare är trygga (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende är Trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

80% upplever att hemtjänsten skapar trygghet.
Analys

Resultatet från stadens brukarundersökning visar att 82 % upplever att de är trygga att bo
hemma med stöd av hemtjänstpersonalen och 77 % känner förtroende för personalen som
kommer hem till dem.
Under året har enheten fokuserat på inställelsetiden vid larm men även vikten av en god
kontinuitet, det vill säga att minska antalet medarbetare som den boende möter i vård och
omsorgsarbetet och att arbetet utförs på ett likartat sätt och vid önskad tid. Allt för att skapa
en god kontinuitet som bidrar till en ökad trygghet. Vad gäller inställelsetiden vid larm så
visar statistik på att vi med god marginal uppfyller fastställt mål om en inställelsetid på 10
minuter. Snitt svarstiden på ett larm är 02:22 min. Enligt stadens brukarundersökning tycker
81 % att personalen kommer på avtalad tid.
I samband med välkomstsamtalet tilldelas den som flyttar in på servicehuset en kontaktman
och en vice kontaktman. Kontaktmannen ansvarar för planering, genomförande och
utvärdering av den service och omvårdnad som den boende beviljats.
Enhetens bedömning är att målet för 2014 uppnås.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

60 st

60 st

60 st

5100

2014

80

76

80

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

81 %

83 %

84 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

92 %

84 %

90 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

5,6 %

6,4 %

4,4 %

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator
Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

Periodens
utfall
100

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

100

Period
2014

Åtagande:
Enheten är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Målet är att fortsatt bibehålla den korta sjukfrånvaron mellan 1,5 och 2 % samt sänka
långtidssjukfrånvaron från 7,11 % så att den totala sjukfrånvaron understiger 6,2 %.
Analys

Samverkan med medarbetarna sker i form av arbetsplatsträffar (APT) 10 gånger per år samt
avdelningsmöten 10 gånger per år. Det hålls också regelbundna möten med sjuksköterskor
och paramedicinare som i sin tur har gruppmöten avdelningsvis. Mötena fokuserar på
prioriterade frågor som rör medarbetarna och verksamheten. Årligen erbjuds medarbetarna
utvecklingssamtal och lönesamtal. Personalens individuella kompetensutveckling följs årligen
upp via utvecklingssamtal och efter behov vid enhetens möten.
Under 2014 har enheten erbjudet sex ungdomasarbetare sommarjobb.
Enheten har arbetat aktivt med sjukfrånvaron genom Medhelp och Lisa tid som kontroll och
rapporteringsverktyg. Enheten använder sig av Stockholms stads gemensamma
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rehabiliteringsprocess och har en tät kontakt med de stödfunktioner som finns på
stadsdelsförvaltningen. Medarbetarna erbjuds friskvård och har möjlighet att nyttja vår
företagshälsovård Previa som erbjuder råd, vägledning och stödsamtal kring eventuella
problem.
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till 5.61 % vilket är ett bra resultat med tanke på att den
totala sjukfrånvaron för 2013 var 7,24. Resultat är även lägre än förvaltningens årsmål på
6 %. Trots minskade hemtjänsttimmar under hösten så har vi inte minskat personalstyrkan. Vi
har funnit en arbetsbelastning som ligger i balans med de kostnader vi har. Det kan också haft
en bidragande effekt på sjukfrånvaron.
Åtagande:
Enheten är en medskapande arbetsplats
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Förväntat resultat är ett TQI på 55.
Analys

Förvaltningen har under 2014 inte använt sig av skattningsskalan TQI. Resultatet av
medarbetarenkäten 2014 visade på ett högt AMI 80. I förhållande till förgående års resultat så
har resultatet förbättrats från ett AMI 76. Det finns dock vissa parametrar vi kommer att lyfta
bland annat det tvärprofessionella samarbetet på arbetsplatsen samt vissa
verksamhetsutvecklande områden. En summering av enkäten tyder på att merparten av
medarbetarna anser att de trivs väl på arbetsplatsen, arbetsklimatet är bra och organisation
fungerar väl.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Budget i balans för 2014
Uppfylls helt
Förväntat resultat

En kostnadseffektiv verksamhet med en hög kvalité på den vård och omsorg vi erbjuder.
Analys

Under året har vi haft en bra beläggning och omsorgsnivåerna har legat på en nivå som
matchat personaltäthet. Under det sista kvartalet drabbades vi av en del intäktsbortfall men
tack vare en god ekonomi under tidigare månader så resulterade det inte till några
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personalåtstramningar.
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Under verksamhetsåret har ett tjugotal klagomål och synpunkter inkommit till verksamheten.
Klagomålen har bland annat berört kvalitén på utförda insatser, bemötandet ifrån personalen
och vid ett tillfälle inställelse tiden vid larm. Alla berörda brukare har blivit kontaktade,
berörd personal informerad och i den mån vi har funnit brister så har vi åtgärdat dem.
Klagomålen och synpunkterna tas upp och diskuteras på arbetsplatsträffar och i andra forum
på verksamheten. Om det finns behov resulterar klagomålen och åtgärderna till nya rutiner
och ett förändrat arbetssätt. De boende på servicehuset och enhetschefen är representerade i
förtroenderådet. Vid de månatliga mötena tas synpunkterna upp och diskuteras. Återkoppling
på synpunkter och klagomål har besvarats skriftligt och muntligt inom två veckor.
Klagomål har även inkommit angående skötseln av soprummet, det har inte tömts regelbundet
och det är inte ordentligt städat samt renhållningen av trapphus, korridorer och lastkaj. Vidare
så har flera klagomål inkommit angående kvalitén på maten som serveras i restaurangen.

Övrigt
Samverkan
Med vår läkarorganisation Legevisitten har vi en samverkansöverenskommelse som skall
utgöra en grund för att tydliggöra ansvar, rutiner och instruktioner för bägge parter. Vi har
under 2014 haft flera samverkansmöten med legevistten som bidragit till rutinförändringar.
Inom ramen för FAS 05 har stadsdelsförvaltningen ett samverkansavtal med de fackliga
organisationerna som ligger till grund för flera mötestillfällen per år. Vi har även regelbundna
träffar med Sodexo, Pilträdets matleverantör och nu har vi infört ett matråd med bland annat
representanter ifrån förtroenderådet, personalen på Pilträdet och Sodexo. Förtroenderådet har
möten på Pilträdet och träffar minst en gång per månad enhetschefen för information och
synpunkter om verksamheten.
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Verksamhetsberättelse VB 2014 för
Serafens vård- och omsorgsboende
Förslag till beslut
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Sammanfattande analys
Serafens äldreboende vänder sig till äldre över 65 år som efter biståndsbeslut beviljats
heldygnsomsorg. Inom Serafens vård- och omsorgsboende finns 17 enheter varav 7 enheter är
till demenssjuka, 1 för korttidsvård där ett försök pågått under året med platser till personer i
livets slut, 2 enheter för äldre personer med psykisk diagnos, 6 enheter för somatiskt sjuka
(sjukhem) och 1 enhet för de som drabbats av stroke. Totalt 176 boende.
Enheten kan utifrån den samlade uppföljningen se såväl förbättringar från föregående år samt
områden som bör utvecklas. Resultaten för stadens brukarundersökning visar att Serafen som
helhet når mycket goda resultat jämfört med staden, men når inte alltid ända fram för egna
uppsatta mål. Samtliga åtaganden är uppfyllda helt eller till viss del.
Under verksamhetsåret fokus varit på de fyra utvecklingsområdena måltidssituation,
kontaktmannaskap, personcentrerad omvårdnad och gemensamhetsutrymmen. Genom att
observera måltider på enheterna är en konkret plan framtagen. En utbildning i vad det innebär
att vara kontaktman har genomförts. Några boende enheter har haft planeringsdagar som
handlat om att arbeta mer personcentrerat. Gemensamhetsutrymmena är inventerade och
arbetet har börjat med att göra matrum/kök/hisshall/korridorer mer trivsamma.
Till 2015 kommer en åtgärdsplan tas fram när det gäller inkontinensutredningar. Klagomål
och synpunkter från boende kommer särskilt ses över så att de boende får en bättre
återkoppling. Utevistelser är ett fokusområde till nästa år.
Serafen visar ett överskott på 2,9 mkr vilket inte täcker det underskott som enheten hade efter
resultatfond 2013 på 3,9 mkr. Beläggningen på Serafen sjönk de sista månaderna på året
varför överskottet inte räckte att betala tillbaka underskottet från 2013.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges
inriktningsmål
KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar
Nämndmål:
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Vid byte av vitvaror och glödlampor ska energieffektiva
alternativ väljas

2014-01-01

2014-12-31

Avvikelse
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad
Nämndmål:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt
brandskyddsarbete)

2014-01-01

2014-12-31

Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen

2013-01-01

2014-12-31

Avvikelse

Åtagande:
Kungsholmen upplevs som en trygg och säker och ren stad
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Under 2014 finns en aktuell kris- och katastrofplan.
Analys

Den lokala kris- och katastrofplanen har uppdaterats och tagits upp på APT. Den finns
tillgänglig på bestämda platser på Serafen som är välkända av samtliga medarbetare. Under
året har 10 brandutbildningar genomförts som ca 70 medarbetare deltagit i. Utbildningen
innehöll både teoretisk utbildning men också praktiska övningar med brandsläckare. Varje
månad går vaktmästaren igenom en checklista som signeras i ett förebyggande syfte.
Två sjuksköterskor från Serafen ingår i förvaltningens POSOM-grupp. Det är den grupp som
arbetar närmast drabbade i händelse av att någon kris eller olycka sker i stadsdelen.
KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg
Nämndmål:
Anhöriga är informerade och får vid behov stöd för egen del
Åtagande:
Anhöriga är informerade och får ett gott bemötande
Uppfylls helt
Förväntat resultat

70% är nöjda med informationen de fått och vid behov stöd för egen del
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Analys

För att anhöriga och övriga ska få aktuell information om Serafen uppdateras Hemsidan minst
en gång i månaden. Information sätts upp på anslagstavlor och TV:n i entrén är uppdaterad
med aktuell information. Samtliga anhörigombud har under våren haft studiecirklar med sina
kollegor för att få en samsyn kring hur de anhöriga ska bemötas. Under hösten har dessa
påbörjat arbetet med att förbereda en anhörigvecka under våren 2015.
I maj 2014 tillfrågades alla, totalt 16 anhöriga som kom till receptionen om de kunde svara på
tre frågor samtliga svarade. 81% är nöjda med informationen de fått om Serafen, 81% är
nöjda med den information de fått från avdelningen och 94% är nöjda med de bemötande de
fått från personalen.

Nämndmål:
Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)
Åtagande:
Boendes hälsa är under kontroll
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

90% är nöjda med omvårdnaden
70% har en aktuell inkontinensutredning
90% har en läkemedelsgenomgång
90% av alla boende har en aktuell ADL-bedömning
90% har en aktuell fallriskbedömning
Analys

I stadens brukarundersökning har frågan nöjd med omvårdnaden utgått och i stället ersatts
med - hur nöjd är du med ditt äldreboende. 87% är nöjda med sitt äldreboende vilket är några
procent lägre än förväntat. 2014 visade att 90% av de boende har en aktuell ADL bedömning
och 95% en aktuell fallriskbedömning därmed är målet uppnått. Läkemedelsgenomgångar har
64% haft, målet för året var 90%. Detta kan bero på att sjuksköterska dokumenterar
genomgången på fel sätt och då kommer det inte med i statistiken. Inkontinensutredningar har
genomförts hos 38 % av de boende, målet är därmed inte uppnått. Resultatet är en försämring
jämfört med 2013 då 47 % hade en aktuell inkontinensutredning. Inför 2015 kommer en
åtgärdsplan att göras.
Att arbeta enligt LCP - en vårdplan i livets slut - har i stort införlivats på hela Serafen.
Årets Qusta uppföljning där MAS och MAR gör en årlig uppföljning av hälso- och
sjukvårdsinsatserna är gjord och här har Serafen förbättrat följsamheten enligt rutinerna från
2013 års resultat på 86% till 93% 2014.
Ett utvecklingsområde under året har varit att arbeta mer personcentrerat. Under året har en
plan tagits fram hur detta arbete ska genomföras. För att alla yrkeskategorier ska lära känna de
som bor på en enhet kommer planeringsdagar att genomföras då bl a "Dokumentet om mig" ,
genomförandeplanen, senior alert och riskbedömningar ska gås igenom.
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Vissa enheter har även infört ”Egen Tid” för de boende där kontaktmannen har en timmes
”Egen Tid” i veckan tillsammans med sin boende. Tanken är att samtliga enheter ska arbeta
på samma sätt kring "Egen tid".
Verksamheten arbetar fallförebyggande med information både till närstående och boende
själva. Medarbetarna har genomgått en fallpreventionsutbildning. Arbetsterapeut och
sjukgymnast håller kontinuerligt förflyttnings- och taklyftsutbildning.

Nämndmål:
Brukare har bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende har en god måltidssituation
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

80% tycker att maten smakar bra
80% tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen
85% är nöjda med valet av frukost
85% får välja var de ska inta sin måltid
Analys

Att boende har en god måltidssituation har varit ett utvecklingsområde under verksamhetsåret.
Under 2014 har kostombuden tillsammans med arbetsterapeuter, chefer och
kvalitetssamordnare varit ute på samtliga enheter och observerat en lunch. Observatörerna har
tittat på planering av måltidssituation, dukning, samtal, hygien kring måltider samt servering
och noterat detta. En återkoppling till alla enheter har skett. Från observationerna har olika
utvecklingsområden tagits fram så som tex. måltidsmiljön, handhygien, presentation av mat,
samtalsämnen och dukning. Flera enheter har även börjat arbeta med karottsystem där boende
själva kan vara mer delaktiga. Nytt mer ändamålsenligt porslin är inköpt till alla enheter samt
har alla enheter förberett en specifikt dukningsskåp.
Kostombuden har varit på studiebesök för att se hur andra äldreboenden arbetar med
måltiderna.
I brukarundersökningen tycker 72% att maten smakar bra vilket är ett lägre resultat än det
förväntade 80%. En uppföljning av vad restaurangen levererar och vilket kvalitet på maten de
håller har inletts. 73% tycker att måltider är en trevlig stund på dagen vilket är en ökning från
förra året men förväntat resultat är inte uppnått på 80%. 92% av de boende är nöjda med valet
av frukost och 92% får välja var de vill inte sin måltid vilket är högre än årets förväntade
resultat på 85% på bägge frågorna.
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Nämndmål:
Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende har en meningsfull tillvaro
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

90% är nöjda med Serafen
80% tycker att de kommer ut i friska luften
80% är nöjda med de aktiviteter som boendet erbjuder
Analys

Utifrån varje boendes intressen och förmågor ges möjlighet till att delta i olika aktiviteter,
både i grupp och individuellt. Årets gemensamma aktiviteter är planerade och särskilt
populärt är sittgymnastiken, musikunderhållning och Qui Gong. En damgrupp och en
herrgrupp med 8-12 deltagare har startat och de träffas varannan vecka och bakar och pratar.
Grupperna används som referensgrupp där olika områden diskuteras och utvärderar
måltiderna, aktiviteter, bemötande och annat. Dokumentation skrivs efter varje träff. De tips
och idéer som kommer fram tas tillvara för att utveckla verksamheten.
Dokumentet om mig lämnas ut i samband med inflyttning och är ett viktigt verktyg för
omvårdnadspersonalen att lära känna varje individ. Dokumentet fylls i av boende, anhörig och
ibland tillsammans med omvårdnadspersonal.
I brukarundersökningen är 87% nöjda med Serafen vilket är ett något lägre resultat än
förväntat. 69% tycker att de kommer ut i friska luften vilket är ett betydligt sämre resultat än
förväntat. Under 2015 kommer detta att vara ett fokusområde som särskilt ska lyftas. 80% är
nöjda med de aktiviteter som erbjuds vilket gör att målet för året är uppnått.
Nämndmål:
Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende blir bekräftad
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

90% blir bemötta på ett bra sätt
90% blir tilltalade med namn
75% tycker att synpunkter och klagomål tas om hand
Analys

Arbetet med att utveckla och reflektera kring bemötande fortsätter på teammöten. I
brukarundersökning 2014 upplevde 96% av de boende att de blir väl bemötta av personalen
vilket är ökning sedan 2013 då resultatet var 92%.I Serafens egna enkät har 98% svarat att de
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blir tilltalade med namn vilket är en ökning med 2% sedan föregående år.
I brukarundersökningen tycker 45% att synpunkter och klagomål tas om hand vilket är en
kraftig försämring sedan 2013 då resultatet var 75%. Här måste ett tydligt arbetssätt tas fram
så att varje boende får en återkoppling. Det Serafen har utvecklat är ett avvikelsesystem, där
samtliga avvikelser/synpunkter och klagomål sammanställs och tas tillvara för att få till ett
systematiskt förbättringsarbete och kvalitetsutveckling.
Åtagande:
Boende kan påverka sin vardag
Uppfylls helt
Förväntat resultat

85% har en aktuell genomförandeplan som de varit delaktiga att utforma
80% väljer vilken tid de vill gå upp på morgon och när de vill lägga sig
90% får välja vad de vill ha på sig
85% får välja när de vill duscha
Analys

Serafen fortsätter att arbeta strukturerat utifrån resultaten från uppföljningen. De boendes
upplevelse av att kunna påverka sin vardag ligger till grund för den fortsatta planeringen av
såväl aktiviteter som planering av medarbetarnas schema. Enheten följer upp
genomförandeplanerna minst två gånger per år eller vid behov.
Beställarenheten på Kungsholmen har gjort en individuppföljning av Kungsholmsbor som
numera bor på Serafen. De har följt upp hur många av dessa som har en aktuell
genomförandeplan i februari och det är 96%.
I brukarundersökningen väljer 91% av de boende när de vill komma upp och gå och lägga sig.
Vilket är ett bättre resultat än förväntat. 91% väljer också vad de vill ha på sig. Däremot
upplever endast 78% att de får välja när de vill duscha vilket är ett sämre resultat än tidigare.
Detta ska särskilt ses över i samband med arbetet kring personcentrerat arbetssätt.
Nämndmål:
Brukare är trygga (äldreomsorg)
Åtagande:
Boende är säkra och trygga
Uppfylls helt
Förväntat resultat

Larm ska besvaras i snitt inom 2 min
90% känner sig trygga
70% vet vem som deras kontaktman är
Analys

Att kunna tillkalla personal snabbt vid behov skapar trygghet. På varje boendeenhet följs
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svarstiden på larm upp veckovis/månadsvis. Larmen ska besvaras så fort som möjligt men
dock senast 2 minuter efter att boende larmat. Svarstiden var nu i juni 1,50 min vilket är en
förbättring sedan T1. Larmen tas upp i alla grupper var tredje månad för att diskutera orsak
och förbättrings möjligheter.
Arbetet med att utveckla kontaktmannaskapet fortsätter som planerat. En
kontaktmannautbildning för omvårdnadspersonal har genomförts och ca 120
omvårdnadspersonal har deltagit. I utbildningen ingår en genomgång av uppdraget,
erfarenhetsutbyte, etik och moral. Tanke är att samsynen kring uppdraget ska öka. En
inplastad A4- lapp har nu satts upp med bild på vem som är kontaktman och vad de innebär
på boendes innerdörr. Detta för att de boende ska lättare veta vem som är kontaktman. Den
årliga uppföljningen från biståndshandläggarna är genomförd. Den visade att 70 % vet vem
som är deras kontaktman vilket är ett förbättrat resultat sedan 2013 då 47 % visste vem som
var deras kontaktman.
I brukarundersökningen känner sig 88 % trygga att bo på Serafen. Detta är en liten försämring
med 4 % från 2013 men ligger helt i linje med staden i övrigt.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och
utmanande arbeten
Periodens
utfall

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål

KF:s
årsmål

Period

60 st

60 st

60 st

5100

2014

79

81

80

2014

Chefer och ledare ställer tydliga krav på
sina medarbetare

72 %

74 %

80 %

80 %

2014

Medarbetare vet vad som förväntas av
dem i deras arbete.

94 %

94 %

92 %

92 %

2014

Sjukfrånvaro

8,7 %

6,6 %

4,4 %

4,4 %

VB
2014

Indikator
Antal ungdomar som fått sommarjobb i
stadens regi
Aktivt Medskapandeindex

Nämndmål:
Stadsdelsförvaltningen har väl fungerande arbetsplatser där chefer och
medarbetare tillsammans arbetar för att uppnå verksamhetens mål utifrån
brukarens perspektiv.
Åtagande:
Serafen är en attraktiv arbetsplats
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

6,5% sjukfrånvaro
78% av omvårdnadspersonalen har en grund/vidare utbildning
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Analys

Ett samarbete med Röda Korset är inlett som går under benämningen "Akademisk
Äldreomsorg". Det innebär att Serafen erbjuder sjuksköterskestudenter praktik under fyra
perioder á fem 5 veckor under året. Praktiken är förlagd på avdelningarna med en
undersköterska och en sjuksköterska som handledare i framförallt omvårdnad. Röda Korset
har en lärare på plats under praktiken som stöd till studenterna men också för att handleda
handledarna. En del av undervisningen från Röda Korset är förlagd på Serafen som anställda
på Serafen också får ta del av. Under året har Serafen taigt emot ca 40 sjuksköterskestudenter.
75% av omvårdnadspersonalen har en grundutbildning. Ytterligare sex medarbetare har gått
stadens grundutbildning i omvårdnad under året.
Två medarbetare har under de första månaderna erbjudits heltid.
Serafen har en låg korttidsfrånvaro. Däremot har den långa frånvaron ökat. Korttidsfrånvaron
är rullande 12 månader tillbaka i oktober 2,49 % och långtidsfrånvaron 6,29% totalt 8.78%.
Under våren har samtliga långtidssjukskrivna tagits upp med PA-konsult för genomgång. En
månatlig uppföljning av sjukfrånvaron görs och samtal förs med berörda. När förstadagsintyg
behövs kontaktas företagshälsovården.
Kvalitetsrådet på Serafen har uppmärksammat brister i hygien och har därför genomfört 8
utbildningstillfällen med Vårdhygien. Omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, rehab och chefer
har gått utbildning som handlade om basala hygienrutiner men också smittor och smittvägar.
Nämndmål:
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande
Indikator

Periodens
utfall

Alla enheter följer månadsvis upp
förteckning över utbetalda löner (tas ur
Infoview LIS) och attesterar den.

100

Periodens
utfall VB
2013

Årsmål
100

KF:s
årsmål

Period
2014

Åtagande:
Serafen är en medskapande arbetsplats
Uppfylls delvis
Förväntat resultat

81 Aktivt Medskapande Index (AMI)
57 TQI värde
Analys

Fyra undersköterskor har tagit fram en utbildning till sina kollegor vad det innebär att vara
kontaktman. Utbildningen består av information, rollspel, etik och moral. 120
omvårdnadspersonal på Serafen har under året deltagit och utbildningen avslutas med ett test
för att se att alla förstått.
Under året har en omvårdnadspersonal i två perioder, maj och december, frikopplats för att
stödja och stötta kollegor i dokumentation och att skriva genomförandeplaner.
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En TQM-mätning har inte genomförts under året. Den årliga medarbetarenkäten har
kompletterats med frågor så den nu fungera som psykosocialenkät. Medarbetarenkäten
genomfördes efter sommaren och svarsfrekvensen var 85%. Enkäten visar ett AMI 79 (Aktivt
medskapande index) vilket är ett lägre värde än 2013 då AMI värdet var 81. En
schemaförändring genomfördes under 2013 vilket gjort bemanningen sårbar vid sjukdom.
Schemaförändringen är under hösten 2014 ändrad så att morgonen inte blir så sårbar.
Serafen arbetar med Visuell dialog vilket innebär att alla tänker till kring en frågeställning,
skriver ner det på en lapp som senare redovisas för gruppen. Detta gör att alla kommer till tals
och olika perspektiv fångas upp.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
3.1 Budgeten är i balans
Nämndmål:
Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget
Åtagande:
Serafens vård- och omsorgsboende arbetar kostnadseffektivt.
Uppfylls helt
Analys

Serafen visar ett överskott på 2,9 mnkr. vilket inte täcker det underskott som redovisades
2013 efter resultatfond på 3,9 mnkr. En hel del åtgärder har gjorts under året för att kunna
täcka underskottet från 2013 som främst berodde på för låg ersättningsnivå.
Under de två sista månaderna 2014 sjönk beläggningen med 3% jämfört med övriga månader
under året. Detta gjorde att det inte fanns möjlighet att täcka underskottet från 2013.
Uppföljning av driftbudget
Investeringar
Medel för lokaländamål
Övrigt

Synpunkter och klagomål
Ett avvikelsesystem har utvecklats och tagits i bruk för att tillvarata avvikelser/synpunkter och
klagomål. Varje månad träffas varje enhet för att samtliga yrkeskategorier omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kvalitetssamordnare och
chef - tillsammans ska gå igenom månadens avvikelser. Alla avvikelser protokollförs med
datum ,tidpunkt, händelse, konsekvens, åtgärder som vidtagits och följts upp. Kvalitetsrådet
som består av enhetschef, bitr. enhetschef, samordnare för sjuksköterskor och Rehab- och
kvalitetssamordnare samt en omvårdnadspersonal får de tre enheternas protokoll. På
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kvalitetsrådet en gång i månaden tas hela verksamhetens avvikelser upp för att se över om det
är någon rutin som behöver ändras, behov av utbildning etc. De nya sättet att arbeta med
avvikelser har inneburit ett ökat antal avvikelser men också ett arbetsplatslärande utifrån en
gemensam genomgång och att synliggöra brister som ska åtgärdas.
Under 2014 har ett 40 tals synpunkter och klagomål inkommit. En del klagomål handlar om
bemötande och återkoppling från verksamheten. Flera synpunkter är positiva och handlar
bland annat om god omvårdnad. Ett 70 tal SOL avvikelser har även inkommit. Flera
avvikelser handlar om hygien, larm och bemötande. Verksamheten har tagit upp synpunkter,
klagomål och SOL avvikelser enskilt och på avvikelsemöten. Vissa avvikelser som har varit
av betydande vikt eller vid upprepande tillfällen har även tagits upp som fallbeskrivningar på
alla våningars APT.

Övrigt
I juni 2014 togs jämställdhets- och mångfaldsplanen upp på samtliga APT . Enhetens
medarbetare lönesätts efter lönekriterier som alla medarbetare tagit fram gemensamt. Ett antal
språkombud är utbildade för att stötta sina kollegor i bland annat dokumentation.
Kvalitet och ledningssystem
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9) har under första kvartalet
utarbetats. Här beskrivs varje yrkeskategoris ansvarsområden, rutiner och uppföljning.
Systemet har reviderats flera gånger under året.
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